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TIELT

26 aanbieders van meeneemgerechten gaan in op aanbod, op kosten van gemeente

11 novemberwandeling
kan je nu hele maand
ondernemen

Fotograaf trekt naar horecazaken om
takeaway-menu’s in beeld te brengen

Tielt heeft zijn traditionele 11
novemberwandeling onder de
noemer ‘Wandel, loop of step
mee’ in twee trajecten van 7 en
13 kilometer gegoten die je de
hele maand november kunt volgen. Voor de kortste wandeling
moet je de blauwe pijlen in het
oog houden, voor het langste
traject zijn dat oranje pijlen.
Start- en eindlocatie is sportsite
De Ponte, Sportlaan 3. De stad
vraag iedereen om het veilig te
houden en daarom een fluohesje te dragen. Wandelaars die
zien dat er pijltjes verdwenen
zijn, kunnen dat melden via
sportdienst@tielt.be. (tvw)

WINGENE

Wingene stuurt op eigen
kosten een foodfotograaf
naar 26 horecazaken die
meeneemgerechten aanbieden. De foto’s dienen
als illustratie op een overzichtslijst van het takeaway-aanbod dat de gemeente op haar website
en sociale media publiceert. “Een heel mooi initiatief in tijden waarin we
maar deze optie hebben”,
zegt een cateraar.

LICHTERVELDE

Bubbelcup 11.11.11
verhuist naar voorjaar,
verkoop stiften, truffels
en wenskaarten
gebeurt online

“We vinden het fantastisch
om te zien dat velen op de
proppen komen met originele
en creatieve afhaalalternatieven en we willen die inzet als
gemeente ook aanmoedigen”,
benadrukt
Ann
Mesure
(CD&V), schepen van Lokale
Economie. “Daarom geven we
hen een duwtje in de rug door
middel van ondersteuning bij

Het 11.11.11-comité van Lichtervelde verschuift de Bubbelcup en fietstocht van 11 november wegens de coronamaatregelen naar het voorjaar.
Voor de rest gaat 11.11.11 nog
meer de digitale toer op. “De
verkoop van stiften, truffels en
wenskaarten aan supermarkten kan niet doorgaan. De oplossing is een onlineplatform,
waar je kunt aanklikken wat je
wil kopen.” Je kan de producten afhalen in de Oxfam Wereldwinkel of bij het afhaalpunt Buurtpunt B’Korf, Voor
wie dat niet lukt, kunnen de
11.11.11-medewerkers de bestelling thuis bezorgen. Bestellen kan via deze link: https://
acties.11.be/nl-NL/project/
verkoopactie-in-lichterveldevoor-11-11-11-62b37.
“Gelukkig blijven de sterke
verhalen van elf Lichterveldse
Changemakers overeind. Ze
vertellen hoe hun project voor
verandering kan zorgen. De
verhalen ontdek je via onze
Facebookpagina 11.11.11 Lichtervelde.” (tvw)
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Foodfotograaf Bart Tanghe was onder meer te gast bij Chaëlle Danneels en Thijs Gelaude van Catering Cachette.

CHAËLLE DANNEELS

den alle deelnemers
ook
afzonderlijk in
de schijnwerpers geplaatst.
“Het oog wil
ook wat en
daarom sturen
we een professionele foodfotograaf op pad
om het heerlijke aanbod in
beeld te brengen”,
zegt
de promotie van hun initia- schepen Mesure nog.
tief”, zegt Brecht Warnez
(CD&V), schepen van Com- Meegenomen in kalme periode
municatie.
Wingene verzamelt alle ini- “Een heel mooi initiatief in
tiatieven in een takeawaylijst. tijden waarin we maar meeVia www.wingene.be/takea- neemgerechten en -menu’s
wayvandaag en de Facebook- kunnen aanbieden”, zegt Chapagina van de gemeente wor- elle Danneels van Catering
CATERING CACHETTE

“We hebben de fotograaf meteen
enkele uren bijgeboekt voor
eigen rekening om ook onze
kerst- en eindejaarsmenu’s en
drie themaconcepten in beeld
te brengen”

Zwarte rotonde wordt volgend jaar veiliger
INGELMUNSTER/STADEN/TIELT/
OOSTROZEBEKE

Enkele zwarte verkeerspunten, zoals de rotonde van de
N50 en de Meulebekestraat
in Ingelmunster, worden
nog dit jaar of volgend jaar
aangepakt. Dat blijkt het
antwoord van minister Lydia Peeters (Open VLD) op
een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez
(CD&V) uit Wingene.

AZ Delta zal vanaf vandaag
opnieuw oncologische ingrepen uitvoeren op alle
campussen (Roeselare, Menen en Torhout). Het aantal coronapatiënten stabiliseert, al is inmiddels de
kaap van de honderd overlijdens sinds de start van
de coronacrisis gerond.
Brecht Warnez aan de rotonde in Ingelmunster, die volgend voorjaar veiliger
wordt gemaakt voor fietsers.
W

’s Gravenstraat en Westrozebekestraat in Staden en de Galgenveldstraat-Ruiseleedsesteenweg
in Tielt, al zal de realisatie van
dat laatste dossier wellicht langer
op zich laten wachten. Het stadsbestuur wil de verkeersproble-

men daar namelijk samen laten
bestuderen met de uitbreiding
van bedrijvenzone Tielt Noord.
Voor de heraanleg van de Gentstraat-Wakkensteenweg in Oostrozebeke is nog geen exacte timing bekend. (tvw)

boekten Bart voor eigen rekening nog enkele uren bij om
meteen ook onze kerst- en
eindejaarsmenu’s en drie themaconcepten – met inbegrip
van onder meer tafels, stoelen
en decoratie – in beeld te
brengen. De klanten zullen
dat allemaal kunnen komen
afhalen.”
Foodfotograaf Bart bezorgt
hen met de groeten van de gemeente een portretfoto van
henzelf én vier à vijf foto’s
van hun gerechten, die ze ook
voor eigen promotie mogen
gebruiken. Nog 25 andere horecazaken uit Wingene en
Zwevezele volgen het voorbeeld van Cachette.
INFO
www.wingene.be/takeawayvandaag

AZ Delta voert opnieuw
oncologische ingrepen uit
ROESELARE/MENEN/TORHOUT

IF

De rotonde van de N50 (Ring)
en Meulebekestraat in Ingelmunster staat op de planning voor
april 2021. “Op de rotonde zullen
fietsers gescheiden worden van
het gemotoriseerd verkeer. Na
een hele reeks ongevallen staat
dit zwarte punt bovenaan de prioriteitenlijst”, zegt Brecht Warnez.
Staan nog dit jaar op de agenda
in onze regio: de Provinciebaan,

Cachette, waar fotograaf Bart
Tanghe gistermiddag neerstreek. Hij nam foto’s van de
gerechten die komend weekend het viergangen-wildmenu
vormen. “Voor de 50 euro per
persoon die we aanrekenen,
leveren we de menu’s in heel
West-Vlaanderen thuis”, aldus nog Chaëlle.
Fotograaf Bart Tanghe uit
Sint-Jan is heel blij met de
opdracht van de gemeente.
“Het is momenteel heel
kalm”, zegt hij. “Nu heel veel
horecazaken de knip op de
portemonnee houden, is het
eerste waarop ze besparen
een professionele fotoreportage. Nochtans kan die echt
wel het verschil maken.”
Dat beseffen Chaëlle en haar
man Thijs Gelaude van Cachette als geen ander. “We

Het ziekenhuis AZ Delta besliste vorige week om naast
niet-dringende zorg ook kankeroperaties uit te stellen om
de toestroom aan coronapatienten te kunnen opvangen.
“Intussen is het aantal patiënten op de Covid-afdelingen
licht aan het stabiliseren”, zegt
Kristien Beuselinck, woordvoerster van het ziekenhuis.

Momenteel liggen er 204 patiënten op de corona-afdeling,
verspreid over de campussen
in Roeselare, Menen en Torhout. Van hen liggen er 36 op
intensieve zorg in Roeselare.
Sinds de uitbraak van het coronavirus begin maart zijn er
meer dan honderd overlijdens
door corona te tellen in het
ziekenhuis. De voorbije anderhalve dag kwamen er nog vijf
bij.
“Het aantal coronapatiënten
schommelt al enkele dagen
rond hetzelfde cijfer. Daarom
beslisten we om vanaf vrijdag
(vandaag, nvdr.) een aantal oncologische ingrepen te hervatten. We hopen dat de stabilisatie van het aantal coronapatienten zich verder doorzet.”
(bfr)

