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THERMAE PALACE

GRATIS INKOM
BOULEVARDDECHAMPAGNE.BE

BOULEVARD 
DE CHAMPAGNE

EEN WEEKEND VOL FRANSE BUBBELS, 
LEKKERNIJEN & LIVEMUZIEK!

Breng een bezoek aan de Champagnestreek, zonder 
helemaal naar daar te rijden.  Tijdens Boulevard de 
Champagne komt deze streek gewoon naar je toe. 

Van 16 tot 18 november wordt Oostende omgetoverd 
tot het Reims van de Belgische kust.

Het Idee is een winkel en
verwencafé ineen. Een uniek
concept in Vlaanderen en
een voorbeeld van een inclu-
sieve werking, zeggen de ver-
antwoordelijken van De
Branding. De 23 medewer-
kers met een beperking die
de winkel en het café uitba-
ten, zijn enthousiast. Lau-
rens is een van hen. Hij deed
via de sociale media een op-
roep om koffie en taart te ko-
men eten in Het Idee. “Wij
zijn erg blij dat we hieraan
mogen meewerken”, zegt
Laurens. “De begeleiders
staan op de achtergrond. We
proberen ze overbodig te ma-
ken.”

Pionier 

Initiatieven om eigen ge-
maakte producten te verko-
pen bestaan, maar je moet
ver zoeken om te vinden wat
De Branding doet. “In Neder-
land gebeurt het al, maar in
ons land zijn we pionier”,
zegt begeleidster Dominique
De Vos. “Onze mensen met
een beperking zijn de hoofd-
rolspelers en staan centraal.
Wij hanteren de regel ‘tach-
tig twintig’. Wij doen twintig
procent van het werk, de rest
is voor onze gebruikers.”

Aan dat zelfstandig werken,
is gesleuteld. De voorbije we-
ken werden de medewerkers
klaargestoomd om hun job zo
goed mogelijk uit te oefenen.

Ze leren hoe ze zich moeten
gedragen, hoe ze de klant
kunnen bedienen en hoe ze
die moeten uitwuiven. Niet
door ‘saluut’ te zeggen, maar
‘tot de volgende’ bijvoor-
beeld.

“We ontwikkelden ook een
aangepast kassasysteem.
Grosso modo komt het erop
neer dat iedere bestelling een
barcode heeft. Die wordt ge-
scand en met een paar klik-
ken of toetsen wordt de reke-
ning gemaakt. De bedoeling
van dit concept is de zelf-
standigheid en zelfredzaam-
heid van de personen met
een beperking te verster-
ken.”

Hartige of zoete hapjes

Op de menukaart van Het
Idee vind je drankjes en har-
tige of zoete hapjes, zo veel
mogelijk huisgemaakt. Daar-
naast ook artisanale produc-
ten en geschenken uit de ate-
liers van De Branding.

“Bovenal kom je terecht in
een warme sfeer, waarbij on-
ze winkelmedewerkers je
met de glimlach verwelko-

men”, zegt communicatieme-
dewerkster Annemie Del-
berghe.

De officiële opening van Het
Idee in het shoppingcentrum
vindt plaats op 22 november
als Vlaams minister Jo Van-
deurzen (CD&V) naar Kort-
rijk komt. Je vindt de winkel
via Poort 8 naast Standaard
Boekhandel.

De Branding is een deel van
groep WAAK en biedt in de
regio Zuid-West-Vlaanderen
woon-, dag- en individuele
ondersteuning aan vierhon-
derd volwassenen met een
beperking.

INFO
www.fb.com/debrandingwaakvzw

Concept is uniek in ons land

Personen met beperking 
openen eigen verwencafé
Dienstencentrum De Bran-
ding uit Heule opent in het 
winkelcentrum Ring Shop-
ping Kortrijk Noord een 
winkel met verwencafé. 
Het Idee bevindt zich 
naast Standaard Boekhan-
del. “Inclusie ten top”, zeg-
gen de initiatiefnemers.
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W De gebruikers staan te popelen om de eerste klanten te ontvangen.
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DOMINIQUE DE VOS 
DE BRANDING

“We ontwikkelden 
ook software voor 
een vereenvoudigd 
kassasysteem”

Herdenkingsjaar eindigt met 
belevingstocht in Sellewie

Er wordt zowel zaterdag als
zondag aan het monument op
de begraafplaatsen met bloe-
men hulde gebracht aan de oor-
logsslachtoffers. Het bestuur
NSB afdeling Deerlijk organi-
seert samen met het gemeente-
bestuur twee plechtigheden ter
nagedachtenis van 78 Deerlijk-
se slachtoffers van de Groote
Oorlog, alle slachtoffers van
WO II en de wereldvrede in het
algemeen. Zaterdag om 17.45
uur is er een plechtigheid in
Sint-Lodewijk en zondag om 11
uur vindt die plaats in het cen-
trum van Deerlijk. Op beide lo-
caties wordt er het kunstwerk
Bloemen voor helden onthuld.

Zaterdagavond is er in Selle-

wie nog de wandeltocht The
Battle of the Last Ridge. De be-
levingstocht is zo'n vier kilome-
ter lang en doet trage, landelijke
wegen aan. Op zes stopplaatsen
wordt op verschillende manie-
ren de oorlog herdacht. Dat zal
zowel ingetogen, uitbundig, in-
formatief, entertainend, ver-
warmend als aangrijpend zijn. 

Ook worden de deelnemers ge-
trakteerd op een volledig menu
geïnspireerd op de oorlogsja-
ren, van aperitief tot dessert.
De belevingstocht is een orga-
nisatie van de gemeente Deer-
lijk, de werkgroep Groote Oor-
log, Koor Volta, Stedelijke Aca-
demie voor Muziek en Woord
Peter Benoit, Flemish Caledo-
nian Pipes & Drums, Patrick
Buysschaert en het pop-up café
Sellewie Wilt(d).

De tocht start tussen 18.30 en
19.30 uur aan de voetbalkanti-
ne. Tickets bestellen kan via OC
d'Iefte, 056-71.89.81, cul-
tuur@deerlijk.be en www.deer-
lijk.be. Volwassenen betalen 13
euro, kinderen jonger dan
twaalf jaar 9 euro.  (eva)

De gemeente Deerlijk her-
dacht de Groote Oorlog het 
voorbije jaar met tal van ac-
tiviteiten. Het herdenkings-
jaar wordt dit weekend afge-
sloten met een tweedaagse, 
waaronder een belevings-
tocht in Sellewie met toneel, 
muziek en spektakel.
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ZWEVEGEM

Leerlingen zamelen 7.531 euro in voor ‘De Warmste Week’
Om geld in te zamelen voor De Warmste Week organiseerde het
Rhizo College Zwevegem De Warmste Dag van het College. De 
leerlingen lieten zich sponsoren en brachten tal van uitdagingen 
tot een goed einde. Ze wandelden 2.000 kilometer, fietsten 6.000 
km, bakten 300 pannenkoeken en breiden een sjaal van tien 
meter.  Daarnaast was er ook een veiling van wielertruitjes van 
profrenners. Op de slotshow werd bekendgemaakt dat De 
Warmste Dag het indrukwekkende bedrag van 7.531 euro had 
opgeleverd. Die som kan nog oplopen omdat niet alles al was 
geteld. De volledige opbrengst gaat naar de ALS-liga.   (eva)

EVA


