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N I E U W S ? Contacteer Nico Speleers - 0477 98 95 22 - speleers@telenet.be

KUURNE Op zaterdag 11 april

stapten de 34-jarige Robin

Decottignies en de 29-jarige

Ine Nowé in het huwelijksboot-

je in het gemeentehuis van

Kuurne. Door de lockdown

mochten enkel het koppel en

de twee getuigen aanwezig

zijn in de trouwzaal, de andere

familieleden konden via live

streaming de plechtigheid

thuis volgen. Het feest is

uitgesteld naar het najaar.

Het gelukkige kersverse echt-

paar woont in de Gasthuiswei-

de in Kuurne. (foto LLV)

ZIJ KIEZEN

VOOR ELKAAR

Robin en Ine

Het concept dat de 15 leerlingen

achter Epoco bedachten, is een-

voudig: je gaat op zoek naar een

gerecycleerde vulling, gebruikt

deze om in een onderlegger van

pvc te stoppen en je hebt een ge-

personaliseerde onderlegger. Ook

de Vlajo-jury, die de diverse West-

Vlaamse mini-ondernemingen

beoordeelde, zag mogelijkheden

in het idee en riep hen uit tot bes-

te mini-onderneming van West-

Vlaanderen.

“De concurrentie was sterk op de

provinciale finale waardoor we

nooit hadden durven dromen dat

Epoco met de titel zou gaan lo-

pen”, vertelt Lotte Denys, gedele-

geerd bestuurder van Epoco.

“Van de overige vier finalisten

kregen we meteen felicitaties. De

maatregelen rond het coronavi-

rus gooien nu roet in het eten,

gezien we geen nieuwe onderleg-

gers meer kunnen produceren.”

Ook over de finale in Brussel is

nog geen duidelijkheid, al gaan

stemmen op om deze te laten

plaatsvinden via videoconferen-

tie. “Daardoor wordt het natuur-

lijk een stuk moeilijker om een

sterke productvoorstelling te

doen”, klinkt het.

In totaal slaagden de leerlingen

erin om 716 gepersonaliseerde

onderleggers aan de man te bren-

gen. Vooral de exemplaren met

bladeren, schelpen en koffiebo-

nen gaan vlot over de toonbank.

Jongeren houden het dan weer

liever bij een vulling met kroon-

kurken. 

KROON OP HET WERK

“Het winnen van de provinciale

finale is alvast de kroon op ons

werk”, gaat Lotte verder. “Na de

examenperiode in december

kwam de verkoop van onze on-

derleggers in een stroomversnel-

ling terecht. Naast twee kerst-

markten waarop we aanwezig wa-

ren, gingen we ook wekelijks naar

Brugge om nieuwe creaties te

produceren. Op een van de kerst-

markten door Vlajo, kregen we

zelfs de award voor ‘beste ver-

koopteam’.”

De start van het nieuwe jaar ge-

bruikte de onderneming om een

businessplan van 20 pagina’s op

te stellen. Aan de hand daarvan

werd een West-Vlaamse top 5 op-

gemaakt die de uiteindelijke fina-

listen aanduidde van de West-

Vlaamse finale. “We waren dolge-

lukkig te horen dat we erbij wa-

ren”, aldus Lotte. “Eerder was ons

product al in de prijzen gevallen

tijdens de Vlajo-verkoopdag in

het Ring Shopping Center Noord.

We kregen de award voor ‘beste

concept/idee’.”

NAAR PORTUGAL?

Op 6 mei kan Epoco opnieuw sco-

ren, deze keer in de Vlaamse fina-

le die Vlajo organiseert. De vraag

is uiteraard hoe die dit jaar zal

georganiseerd worden gezien de

beperkingen door de corona-

maatregelen. Een finale in een

grote aula waarbij elke mini-on-

derneming in tien minuten zijn

product zal kunnen voorstellen

aan de jury en aan alle provinciale

winnaars zal er hoogstwaar-

schijnlijk niet inzitten. Een digita-

le finale via videochat zal waar-

schijnlijk het alternatief worden. 

De winnaar van deze finale stoot

door tot de grote Europese finale

die onder voorbehoud zal plaats-

vinden in Portugal later op het

jaar. De grote prijsuitreiking die

zou plaatsvinden in Walibi werd

al geannuleerd.

Beste mini-onderneming
vind je in Spes Nostra

Op de foto herkennen we van links naar rechts Salah Maxamuud, Merel Vanhove,
Tijs Vanneste, Guillaume Tibergyn, Lotte Denys en Mathis Duyvejonck. De foto
werd genomen toen er van corona nog geen sprake was. (foto BRU)

KUURNE Op 6 mei ver-

dedigt mini-onderneming

Epoco van Spes Nostra

Kuurne de West-Vlaamse

eer tijdens de Vlaamse

finale in Brussel, als co-

rona daar geen stokje

voor steekt. Op woensdag

11 maart konden de leer-

lingen van Epoco al een

eerste keer feesten toen

ze de awardvan beste

provinciale mini-onder-

neming in de wacht

sleepten. 

DOOR NICO SPELEERS

1. Komen het schepencollege en

de gemeenteraad nog samen?

“Het schepencollege organiseren

we wekelijks via Zoom. Ikzelf, als

burgemeester, en de algemeen di-

recteur zijn daarbij in het ge-

meentehuis fysiek aanwezig,

maar houden uiteraard voldoen-

de afstand. De gemeenteraads-

commissies werden geschrapt en

in maart was er geen gemeente-

raad. Op 23 april vindt de raad

wel plaats, ook via Zoom en met

een livestream voor het publiek. 

2. Welke grote projecten of

investeringen staan on hold?

“We gaan voorlopig gewoon ver-

der met de geplande uitvoering

van ons meerjarenplan. Op dit

moment staan dus geen projec-

ten of investeringen on hold.”

3. Hoe blijft u in contact met de

burger nu de gemeentehuizen

gesloten zijn?

“Het gemeentehuis blijft open op

afspraak, voornamelijk voor drin-

gende zaken. Zelf blijf ik zowel

telefonisch, per mail als via socia-

le media bereikbaar. Met de ge-

meentelijke diensten communi-

ceren we ook volop via sociale

media en onze eigen website.

Daarnaast bussen we elke week

een nieuwsbrief met de nieuwste

maatregelen en informatie bij alle

inwoners en hebben we twee in-

formatieve telefoonnummers ge-

promoot. En heel belangrijk: ons

team heeft alle 80-plussers opge-

beld om te vragen hoe het is en of

ze iets nodig hadden. En met vrij-

willigers@kuurne.be brengen we

wie nood heeft aan hulp of hun

hulp kan aanbieden, met elkaar

in contact.”

4. Zijn er specifieke coronamaat-

regelen genomen? En hoe denkt

u het inkomstenverlies op te

vangen?

“Het annuleren van gehuurde za-

len kan kosteloos. Tickets en in-

schrijvingen voor sportkampen

werden terugbetaald. We zijn on-

dertussen gestart met een werk-

groep om de financiële impact te

monitoren. Ik denk dat we daar

na de crisis beter zicht op zullen

hebben. Het verlies kunnen we

opvangen met de financiële reser-

ve die we in 2019 opgebouwd

hebben. De inkomsten liggen la-

ger, maar er zijn nu ook minder

uitgaven. De impact zal waar-

schijnlijk in 2021 hoger liggen.” 

5. Kan het gemeentepersoneel

aan de slag blijven?

“We proberen het personeel zo-

veel mogelijk aan het werk te

houden, al moeten we daarvoor

wat creatief zijn. Sommigen heb-

ben nu andere taken. Negen per-

soneelsleden van de gemeente en

het OCMW zijn volledig tijdelijk

werkloos, zes anderen werken

minder dagen per week.”

Hoe doen ze het in andere

West-Vlaamse gemeenten?

Ontdek het op www.kw.be/

lokalepolitiek

“Minder inkomsten, maar ook minder uitgaven”
KUURNE De Krant van West-Vlaanderen hield een

exclusieve rondvraag in alle gemeenten naar de im-

pact van de coronacrisis op de lokale besturen. Bur-

gemeester Francis Benoit (CD&V) gebruikt de sociale

media als ultiem platform om iedereen te informeren.

Francis Benoit. (foto BRU)

KUURNE Nicole Hofman (78)

werd geboren in Kuurne en is

overleden in Kortrijk. De plech-

tige uitvaartdienst zal volgens

de richtlijnen van de overheid

plaatsvinden in de St.-Pieters-

kerk in strikte familiekring,

waarna de as van Nicole zal

worden bijgezet in de urnen-

kelder op de begraafplaats

van Kuurne. (BRU/Begrafenis-

sen Vanwynsberghe Wim)

Nicole Hofman
30/01/1942 – 12/04/2020

KUURNE Karl Pahlen (62)

werd geboren in Lank-Niederr-

hein en is overleden in Kuurne.

Karl was de echtgenoot van

Conny Parmentier. Naar de

uitdrukkelijke wens van Karl

wordt er geen afscheidsplech-

tigheid voorzien. Na de crema-

tie zal de as van Karl worden

toevertrouwd aan de natuur op

de asweide van de begraaf-

plaats in Kuurne. (BRU/Begra-

fenissen Vanwynsberghe Wim)

ZIJ GINGEN

VAN ONS HEEN

Karl Pahlen
06/03/1958 – 10/04/2020
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