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vrouw langs. De agenten konden 
haar inrekenen. Ze gaf toe dat ze 
het raam van het loket aan de 
kantine had ingegooid. 

Ingebroken in wagen
De politieagenten vonden in 
haar rugzak ook een gestolen 
gps, een dashcam, een parkeer-
kaart voor mindervaliden en 
boorddocumenten van een wa-
gen terug. Die bleken afkomstig 
te zijn uit een geparkeerde, maar 
niet gesloten wagen in de Spanje-
straat. De vrouw had de verschil-
lende voorwerpen en documen-
ten uit de wagen gestolen. 

Na verhoor besliste het parket 
de vrouw in snelrecht te dag-
vaarden. Binnenkort moet ze 
zich dus verantwoorden voor de 
rechter. “Bij ons heeft de vrouw 
niets gestolen. Het grote raam is 
jammer genoeg wel stuk”, zegt 
Stefaan Bogaerts, persverant-
woordelijke bij Club Roeselare.  

(bfr)

Vrouw op heterdaad betrapt 
terwijl ze raam kantine inslaat

Een alerte burger merkte dins-
dagochtend op dat een vrouw in 
een van de afvalcontainers van 
voetbalvereniging Club Roesela-
re aan het zoeken was. De vrouw 
sloeg daarna een van de ramen 
van de kantine van Club Roesela-
re in. De getuige belde de politie 
en sprak de vrouw toen aan. Ze 
sloeg meteen op de vlucht. 

Toen de politie aankwam, trof-
fen ze de vrouw eerst niet aan. 
Maar terwijl de agenten een ver-
klaring aan het opnemen waren 
van de getuige, wandelde de 

Dankzij een alerte burger 
kon de politie dinsdagoch-
tend een vrouw oppakken 
die schade had aangericht 
aan de kantine van voetbal-
vereniging Club Roeselare. 
Ze had ook ingebroken in 
een geparkeerde wagen 
langs de Spanjestraat.

Roeselare 

Softbalclubs eren overleden 
Griet (41) met eigen memorial

Griet was een gekend en geliefd 
figuur in Wielsbeke. Als mede-
oprichtster stampte ze Jeugd-
huis Contrast uit de grond en bij 
Base- en softbalclub Wielsbeke 
Pitbulls was ze jarenlang sterk-
houder en boegbeeld van de 
sportvereniging. Tijdens haar 
lange carrière speelde de softbal-
ster zelfs op Europees niveau en 
in oktober 2021 werd ze voor het 
laatst Belgisch kampioen. 

Begin dit jaar ging ze met long-
klachten binnen in het zieken-
huis. Daar werd een agressieve 
botkanker met uitzaaiingen ont-
dekt. In februari overleed ze op 
41-jarige leeftijd na een heel kor-

Op zaterdag 22 oktober 
vindt de Memorial Griet De 
Schrijvere plaats bij base- en 
softbalclub Wielsbeke Pit-
bulls. Met het tornooi op de 
sportsite Kraaienhof herden-
ken verschillende Vlaamse 
ploegen hun oud-speelster 
Griet De Schrijvere, die in fe-
bruari op 41-jarige leeftijd 
plots stierf aan een agressie-
ve vorm van botkanker.

Wielsbeke 
Levi VerbauwhedeScholieren leren binnen boeren

Het bedrijf Urban Crop Solutions 
vond enkele jaren geleden een 
manier om aan indoor landbouw 
te doen en zo ook in moeilijkere 
omstandigheden groenten te 
kweken. Een succesvol project, 
want het in Beveren-Leie geves-
tigde bedrijf is ondertussen al in 
vier continenten én in de ruimte 
actief. 

Om al die projecten uit te voe-
ren en te onderhouden, heb je na-
tuurlijk ook personeel nodig met 
kennis van zaken. En omdat het 
ook bij Urban Crop Solutions niet 
evident is om goed personeel te 
vinden, gaan ze die nu quasi zelf 
opleiden. Dat doen ze door sa-
men te werken met de tuinbouw-
school PTI, uit Kortrijk. 

Veelbelovend
Op de site van het PTI staat sinds 
kort een container van het Bever-
se bedrijf. Daar zullen  jongeren 
leren hoe ze aan verticale en in-
door landbouw kunnen doen. 
Daarbovenop kunnen leerlingen 

Studenten van het PTI in 
Kortrijk gaan leren indoor 
farmen bij en dankzij het 
Beverse bedrijf Urban Crop 
Solutions.

van het PTI nu ook stage doen bij 
Urban Crop Solutions. “We zijn 
zeer vereerd dat dit bedrijf, 
marktleider in deze sector, met 
ons wil samenwerken”, zegt 
Leen Claus, adjunct-directeur 
van de Campus Wetenschap en 
Groen van het PTI Kortrijk. “Bij 
indoor farming doe je  aan land-
bouw maar ondertussen baat je 
eigenlijk ook een fabriek uit en 
dat moet je kunnen. Door deze 
samenwerking kunnen wij een 
nieuwe generatie experts oplei-
den.” 

“De samenwerking met het PTI 
geeft ons de mogelijkheid om 
studenten naar onze klanten te 
sturen voor stages, en om uitein-
delijk hun carrière te starten in 
deze veelbelovende nieuwe in-
dustrie”, zegt Maarten Vande-
cruys van Urban Crop Solutions.  
(kvo)

Leen Claus
PTI Kortrijk

“Door deze 
samenwerking kunnen 
wij een nieuwe 
generatie experts 
opleiden”

Op het schooldomein van het PTI staat een container van Urban Crop Solutions. © if
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te en oneerlijke strijd. “Het 
nieuws sloeg bij iedereen in als 
een bom”, vertelt voorzitter Tijs 
Van Canneyt van Wielsbeke Pit-
bulls. “Ik had haar nog uitgeno-
digd op mijn verjaardagsfeest, 
toen zei ze dat ze even in het zie-
kenhuis moest blijven. Nadien 
ging het ongelooflijk snel. ” 

Sportvrouw van het jaar
Het gemeentebestuur bekroon-
de Griet in 2009 en 2012 tot 
Sportvrouw van het Jaar. Maar 
ook naast haar sportieve presta-
ties liet ze een grote indruk na. 
“Ze heeft enorm veel voor het 
jeugdhuis en onze club bete-
kend. En telkens was ze heel ge-
ëngageerd en positief ingesteld. 
Griet was geliefd bij haar mede-
speelsters en coaches, maar ook 
bij haar tegenspeelsters en de of-
ficials. Haar lach zal eeuwig ge-
mist worden.”

Om haar te eren wordt voor het 
eerst de Memorial Griet de Schrij-
vere georganiseerd. Alle Vlaam-
se teams waar ze ooit speler bij 
was, nemen deel aan het tornooi. 
“De Wielsbeke Pitbulls, Bras-
schaat Braves, Heist-op-den-Berg 
Afterburners en de Chicaboo’s 
Stabroek trommelden heel wat 

oud-softbalsters op om te komen 
spelen. Daarnaast is er een sa-
mengesteld all-star team.” 

Het tornooi begint om 10 uur 
en eindigt rond 17 uur. Om 
12 uur organiseert het gemeen-
tebestuur een receptie voor de 
aanwezigen en familie en vrien-
den van Griet. “Dan wordt ook 
het gedenkbord onthuld, dat een 
plaatsje krijgt op de sportsite.”

’s Avonds vindt het jaarlijkse 
eetfestijn van de Pitbulls plaats 
in OC de Coorenaar in Dessel-
gem. De gekende mosselsouper 
maakt er voor het eerst plaats 
voor beenham of quorn à volon-
té. “Dat blijft een heel belangrijk 
event voor de ondersteuning van 
onze jeugd en algemene wer-
king. Onze club draait namelijk 
volledig op vrijwilligers.” 

Wie nog een kaart wenst te re-
serveren kan dat tot vrijdag doen 
via lannoo.caroline@gmail.com 
of 0473-71.20.15.

Het nieuws van het overlijden van softbalster Griet sloeg in als een bom, zegt Tijs van Wielsbeke Pitbulls.  ©  lvw/if

Tijs Van Canneyt
voorzitter Wielsbeke Pitbulls

“Haar lach zal eeuwig 
gemist worden”

Twee aardevlaktes. Waar de hek-
ken rond de trampoline en het 
grote speelkasteel al troosteloos 
genoemd werden, is het huidige 
beeld van het speelplein op Oost-
hove in Wervik niet beter. Beide 
speeltoestellen werden verwij-
derd. 

De trampoline zou een nieuw 
net nodig hebben gehad en dat 

zou 4.000 euro gekost hebben. 
Het 17 jaar oude klimkasteel had 
dan weer een slecht onderhou-
den ondergrond, waarvan het 
herstel 8.000 euro zou gekost 
hebben. 

Uiteindelijk besliste het stads-
bestuur om beide toestellen te 
verwijderen. “De jeugdmedewer-

ker is nu een prijsvraag aan het 
voorbereiden voor een nieuw, 
groot combinatietoestel dat op 
die plaats komt”, zegt verant-
woordelijk schepen Bercy Slegers 
(CD&V).  

Hoognodig, want het beeld op 
Oosthove is allerminst kind-
vriendelijk. Ook een klimtoren is 
momenteel nog afgezet met hek-
ken. “Er komt nog een onder-
houd door de firma die het toestel 
zal laten herkeuren. Ze maken 
zich sterk dat het toestel door de 
keuring zal geraken”, klinkt het.

Voor de stad is het een werk-
punt. In januari kwam de federa-
le overheidsdienst nog langs voor 
een controle van de speelplein-
tjes. Daar kwamen veel opmer-
kingen uit.  (djr)

Onveilige speeltoestellen op Oosthove verwijderd

Sinds augustus waren twee 
speeltoestellen op Oosthove 
in Wervik afgezet, deze zijn 
nu verdwenen. Ook een klim-
toren werd intussen afgezet 
voor onderhoud. De stad be-
kijkt nu wel de aankoop van 
een nieuw groot toestel.

Wervik 

De speeltuin ligt er nu pas echt 
troosteloos bij.  © djr


