
6 KORTRIJK WAREGEM MENEN ZATERDAG 26 OKTOBER 2019

KORTRIJK

Patrick Lagrou peter 
van Junior Journalist
De prijsuitreiking van de Davids-
fonds Junior Journalistwed-
strijd West-Vlaanderen vindt in 
2020 in Kortrijk plaats. Schrijver
Patrick Lagrou spoort als peter 
jong schrijftalent aan. “Met het 
project Letterzetter, onze alter-
natieve invulling van het stads-
dichterschap, zetten wij in op 
jong schrijverschap tussen zes-
tien en dertig jaar”, zegt schepen 
van Cultuur Axel Ronse (N-VA). 
“Jonge woordkunstenaars bege-
leiden we richting professionali-
sering.” De focus van de wed-
strijd is het creatief omgaan met 
taal en het Nederlands correct 
gebruiken. Lagrou zet deze op-
roep extra kracht bij. Hij zal de 
laureaten mee verwelkomen op 
26 april in Kortrijk.  (vkk)

KORTRIJK

Tom Vangheluwe 
algemeen directeur 
Wilde Westen
Op 1 november verlaat Joost 
Fonteyne Wilde Westen. Hij was 
sinds 1988 actief in het Kortrijk-
se culturele landschap bij onder 
meer Limelight, Happy New 
Ears, Buda kunstencentrum, 
Festival Kortrijk en als directeur 
van Wilde Westen. Straks wordt 
hij artistiek directeur van het 
Klarafestival in Brussel. Fontey-
ne geeft de fakkel door aan artis-
tiek directeur Tom Vangheluwe. 
Hij was eerder al directeur van 
muziekclub De Kreun en nam 
sinds de start van Wilde Westen 
de rol van artistiek leider op zich. 
“Wilde Westen gaat op hetzelfde 
elan verder en blijft zich als mul-
tigenre organisatie profileren”, 
zegt Vangheluwe. “Behalve de 
zowat honderd concerten per 
jaar blijven de vijf festivals Festi-
val Kortrijk, Sonic City, BOS!, 
Jazz Cats en Klinkende Stad de 
belangrijke pijlers binnen onze 
werking.”  (vkk)

Smash for Life is de actie van
de Kuurnse volleybalclubs
Jong Kuurne en Batoet in het
kader van De Warmste Week.
“We speelden al langer met
het idee om een marathon te
organiseren en zo velen te la-
ten meegenieten van onze fa-
voriete sport. De Warmste
Week in Kortrijk is het ideale
moment”, zegt Tom Neyrinck
van de herenvolleybalclub
Jong Kuurne die samenwerkt
met de recreatieve club Ba-

Onder de noemer Smash for 
Life wordt dit weekend 25 
uur lang gevolleybald in 
Kuurne. Hiermee zamelen 
Jong Kuurne en Batoet geld 
in voor het Kankerfonds en 
de ALS-liga. “We kozen voor 
twee goede doelen die dicht 
bij ons staan”, zegt Tom 
Neyrinck van Jong Kuurne.

KUURNE 

toet.
Het Kanker-

fonds en ALS-liga werden
niet zomaar gekozen. “We
hebben niet lang moeten zoe-
ken”, zegt Tom, zoon van
volksfiguur Jacques Neyrinck
die drie jaar geleden de strijd
tegen kanker verloor. “Net als
zijn broer Willy die ook nog
bij de ploeg speelde. De vader
van onze kapitein Olivier
Bouckaert stierf dan weer
door die andere verschrikke-
lijke ziekte, ALS.”

Veel randanimatie

Het evenement start vandaag
zaterdag 11 uur en eindigt
morgen zondag om 11 uur.

25 uur volleyballen voor 
het goede doel

nog alleen voor. Om de nacht
te overbruggen, pakken we
om de twee uur uit met een
themafeestje. Wij zorgen voor
de passende muziek en wie
voor extra sfeer wil zorgen,
mag zich zeker verkleden”,
besluit Tom.  (eva)

INFO
Facebook ‘Smash for Life’.

optreden, er is een demon-
stratie G-volleybal en een be-
kerwedstrijd van onze club.
Ook wie minder sportief is,
kan langskomen en het goede
doel steunen.”

Er schreven zich al twintig
ploegen in. Ook vandaag kan
je je nog inschrijven om mee
te sporten. “Alleen tussen
vier en acht uur staan we er

“Het wordt een marathon van
25 uur, door het overschake-
len naar het winteruur doen
we er een uurtje bovenop”,
zegt Tom. 

“Er zal bovendien van alles
te beleven vallen op en naast
het veld. Zo komt freestyle
voetballer Younes Ghezzal die
recentelijk een golden buzzer
kreeg in Belgium’s Got Talent

W De organisatoren van 'Smash for Life' zijn er klaar voor. “Iedereen is welkom, ook wie minder sportief is.”
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Al sinds de jaren negentig
zijn Kristiana Hanssens (67)
en Patrick Vermeersch (65)
het gezicht van hotel De Pe-
racker en restaurant De Gees-
tige Steen in de Caseelstraat.
Maar het is welletjes geweest,
het hotel en restaurant staan
te koop. Tot voor kort leek het
zelfs verkocht, maar de over-
nemer haakte op het allerlaat-
ste moment af. Dus start de
zoektocht van nul af aan. 

“Het domein is heel goed on-
derhouden”, zegt Hanssens.
“Vorig jaar werd het dak hele-
maal vernieuwd.” Het hotel
telt veertien kamers en in het
restaurant is plaats voor 104
gasten.

De bezetting van het hotel is
goed, al moeten de uitbaters
het niet hebben van toeristen.
“We ontvangen vooral zaken-
lui en mensen die in de streek
komen werken. Dat is ook

goed, want onze bezettings-
graad is hoog”, zegt Ver-
meersch. 

Snakken naar rust 

Het hotel en restaurant rich-
ten zich bewust niet tot toe-
risten, want ze zijn zelfs ge-
sloten tijdens het weekend.
De eigenaars snakken naar
een beetje rust. “We doen het
nog graag, maar ons lichaam
strubbelt tegen. De benen wil-

len niet meer mee”, zegt
Hanssens. Toch blijft ze aan
het werk. “Zolang de zaak niet
verkocht is, kunnen we niet
stoppen. We wonen hier nog,
in een appartement boven de
zaak.”

Gigantisch terrein 

Het terrein van De Peracker
is gigantisch. Naast het hotel
en restaurant zijn er nog een
grote vijver, een boomgaard

en een parking. Het domein is
net geen vijf hectare groot.
“Het gehele complex staat te
koop”, zegt Hanssens. “Voor
een schappelijke prijs, want
we willen er echt vanaf. We
hebben hier altijd heel graag
gewerkt en zijn dankbaar dat
we zo veel klanten mochten
ontvangen, maar het is tijd om
het wat rustiger aan te doen.” 

Wie interesse heeft, kan con-
tact opnemen met De Pera-
cker. 

Overnemer De Peracker en De Geestige Steen haakt op laatste moment af

Hotel zoekt na 27 jaar overnemer: 
“Onze benen willen niet meer mee” 
Hotel De Peracker in Ware-
gem is op zoek naar een 
nieuwe uitbater. Na 27 jaar 
houden Kristiana Hanssens 
en Patrick Vermeersch het 
voor bekeken. “We willen 
met pensioen gaan, maar 
moeten voortdoen tot het 
hotel verkocht is.” Een 
overnemer haakte op het 
laatste moment af. 

WAREGEM 

W Het domein dat Kristiana en Patrick verkopen is bijna vijf hectare groot. 
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KRISTIANA HANSSENS
HOTEL DE PERACKER

“We doen het nog graag, 
maar ons lichaam 
strubbelt tegen”


