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  Stuur snel een foto voor de babyspecial  
 van KW - Krant van West-Vlaanderen!  

De populaire babyspecial KW beebee steekt op vrijdag 2 februari 2018 
opnieuw bij KW-Krant van West-Vlaanderen! Trotse ouder geworden 
in 2017? Stuur dan snel een foto door van je kapoen naar: 

www.kw.be/beebee   
 

WIN PRACHTIGE PRIJZEN! 
Na verschijning van de babyspecial op vrijdag 2 februari
wordt er gestemd. Het kindje met de meeste stemmen
wordt beebee 2017 en wint een professionele fotoshoot 
én een geschenkcheque ter waarde van 1.000 euro!

Jouw baby in de krant, 
da’s plezant! 

Met dank aan
CB10600

Het personage laat Coucke ook 
toe om in de toekomst meer boe-
ken te schrijven. “Ik heb nog een 
aantal scenario's in mijn hoofd. 
De kans bestaat dus dat er nog 
boeken verschijnen.”
Wie een boek wil, kan terecht in 
de Waregemse Standaard Boek-
handel of via Bol.com. Het boek 
kost 22,95 euro.   (kvo)

“Ik schrijf beroepsmatig heel 
veel, maar dat is altijd in op-
dracht van merken of bedrijven. 
Ik had een drang om eens mijn 
ding te doen, vandaar dit boek”, 
zegt Coucke. In Waarvan Akte 
komt een vrouwelijke tolk toeval-
lig met een moord in aanraking. 
“Ik vind het fantastisch om te 
fantaseren. Namen verzinnen, 
daar een leven en verhalen aan 
koppelen,... Daarom heb ik ook 
eerst mijn personage uitgewerkt 
en pas daarna het verhaal. Zo 
wou ik vermijden dat ik het zo-
veelste verhaal over een detecti-
ve met een knappe, blonde assis-
tente zou schrijven”, grapt 
Coucke. 

Piet Coucke (54) realiseert 
droom en brengt eerste boek uit
Waregemnaar Piet Coucke 
(54) heeft zijn eerste boek 
uitgebracht. De medezaak-
voerder van reclamebureau 
AB, gelegen op de Wind-
hoek, maakt zo een lang ge-
koesterde droom waar. 

W Piet Coucke schreef zijn eerste boek 
'Waarvan Akte'. 
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Burgerinitiatief Turbo Kortrijk
doet een oproep aan N-VA en 
Open VLD om rond de tafel te zit-
ten. Turbo wil haar visietekst 
voor Kortrijk aftoetsen aan ver-
schillende organisaties die in het 
veld staan. Midden januari volgt 
dan de definitieve tekst. Groen, 
Kortrijk Vooruit, CD&V en SP.A 
hebben al toegezegd om de visie-
tekst door te nemen. Turbo Kort-
rijk lanceert dan ook een oproep 
aan N-VA en Open VLD om even-
eens rond de tafel te zitten.

“Eén van de actiepunten behelst
de aanstelling van een onafhan-

Turbo wil onafhankelijk commissaris
kelijk commissaris van de reke-
ningen die een keer per jaar ver-
slag uitbrengt”, zegt Benjamin 
Vandorpe van Turbo. “Momen-
teel is het een welles-nietesspel-
letje wat betreft de stadsfinanci-
en. Afgelopen gemeenteraad 
klopte de stadscoalitie zich op de 
borst met het nieuws dat de 
schuld van Kortrijk met 40 mil-
joen euro gedaald was. Maar de 
stadsfinanciën omhelzen niet al-
leen Kortrijk, maar ook de satel-
lieten zoals Parko.” 

Het verslag van de commissaris
wordt niet ter goedkeuring voor-
gelegd aan de gemeenteraad.  (vkk)
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Aaron Roose (22) uit Sint-
Eloois-Vijve is niet vies van 
een uitdaging. Toen ze binnen 
het Waregem Sport Center op 
zoek waren naar een padel-
speler die 25 uur aan een stuk 
padel wou spelen, stelde hij 
zichzelf meteen kandidaat. En 
het bleef niet bij de belofte, 
donderdag en vrijdag vindt de 
Happy Padel Warmathon ef-
fectief plaats. 

“Ik start om 20 uur en speel
tot vrijdag om 21 uur. Zonder te
slapen”, zegt Roose. Met de ac-
tie steunt het Waregem Sport 
Center de Warmste Week. De 
opbrengst gaat naar de Power-
chair Hockey Foundation. De-
ze Waregemse organisatie za-
melt geld in voor het eerste 
sportkamp voor jonge rolstoel-
hockeyers. Leden van die ploeg 
spelen tijdens de 25 uur ook te-
gen Roose. “En ik krijg nog heel
wat andere leuke tegenstan-
ders. Zo sta ik donderdag tus-

sen 21 en 22 uur naast en te-
genover enkele spelers van SV 
Zulte Waregem, met onder 
meer Davy De Fauw. De mara-
thon sluit ik af met een spelle-
tje tegen toppers uit de sport-
wereld, zoals Dick Norman.”

Gezonde vitamientjes

25 uur lang sporten, Roose be-
seft dat het een grote uitdaging 
word. Op voorhand slapen of 
uitrusten zal hij niet doen. “Ik 
heb donderdag een belangrijke 
deadline op school”, zegt de 
student architectuur die op kot 
zit in Gent. “Ik moet er als eind-
werk een ontwerp presenteren. 
Ik zal dus niet extra kunnen 
slapen, integendeel: ik zal 
waarschijnlijk amper geslapen 

hebben. Ik hoop me met wat 
gezonde vitamientjes toch wat 
te kunnen oppeppen. Het zal 
nodig zijn, want ik voel ook een 
verkoudheid opkomen.” 

's Nachts wordt Roose ge-
steund door heel wat vrienden. 
“Iedereen die wil mag komen 
supporteren.” Bedrijven en 
verenigingen kunnen zich voor 
een bedrag tussen 100 en 350 
euro inschrijven om mee te 
spelen. De bar naast de padel-
kooi blijft 25 uur lang open en 
dj's zorgen voor entertainment.

Van de vermoeidheid die na
de marathon volgt, geeft Roose 
geen schrik. “Doordat ik al de 
opleiding Industrieel Ontwerp 
heb gevolgd in Kortrijk, heb ik 
nu amper examens. Ik moet 
maar voor één vak studeren.” 

Eerst nachtje doorwerken op eindwerk, dan nachtje ‘doorsporten’

Aaron Roose (22) start 
donderdagavond aan een 
25 uur durende padelma-
rathon. In het Waregem 
Sport Center gaat hij een 
hele nacht en dag sporten 
voor het goede doel. En om 
de uitdaging nog wat gro-
ter te maken, moet Roose 
donderdag een belangrijk 
eindwerk indienen.
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W Aaron Roose werkt eerst zijn belangrijk schoolproject af en sport daarna 
25 uur voor het goede doel. 

KAREN VERHULST
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Student architectuur (22) 
sport 25 uur aan één stuk 


