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KORTRIJK G LiquidFloors heeft
na de Gouden Lasso (2013) en de
Trendstop Bouwgazelle (2014)
ook dit jaar een prestigieuze prijs
in de wacht gesleept: de onder-
neming van de broers Miguel en
Caëtan Garcia-Miranda kreeg de
IWT Innovatie Award 2015.
Het IWT (agentschap voor Inno-
vatie door Wetenschap en Tech-
nologie) is een overheidsagent-
schap dat innovatie in Vlaande-
ren ondersteunt. Met de awards
bekroont het Vlaamse kmo’s die
de afgelopen vijf jaar met succes
een IWT-project hebben afge-
rond. “LiquidFloors ontwikkelde
binnen dit project een eigen
applicatietechniek waarmee men
het plaatsen van design gietvloe-
ren drastisch verfijnd heeft”,
aldus Miguel. “Hierdoor werd een
oorspronkelijk industrieel product
uitermate geschikt voor moderne
interieuromgevingen. (AXV)

LiquidFloors
krijgt IWT
Innovatie
Award

KORTRIJK G VDAB schenkt elf
textielmachines en bijhorend
didactisch materiaal aan het
Provinciaal Technisch Instituut
Campus Techniek en Design. Ze
zijn een aanvulling op de be-
staande infrastructuur en beteke-
nen voor verschillende studierich-
tingen een meerwaarde : de
studierichting productietechnie-
ken kan ze inzetten voor het
ontwikkelen en produceren van
een breed gamma aan textielma-
terialen op kleine schaal, de
leerlingen van de nieuwe studie-
richting ontwerp en prototyping
kunnen die textielmaterialen
daarna gebruiken om producten
te ontwerpen. De huidige markt-
waarde van de machines wordt
geschat op 100.000 euro. (EDD)

VDAB schenkt 
textielmachines
aan PTI

HARELBEKE/DEERLIJK G

Momenteel werkt het politie-
college van politiezone Ga-
vers (Harelbeke-Deerlijk) aan
de aanstelling van een nieu-
we korpschef. Zoals bekend
vertrok Rino Defoor begin dit
jaar naar politiezone Vlas
(Kortrijk, Kuurne, Lendelede).
De procedure om een opvol-
ger aan te duiden loopt en
twee kandidaten zijn in de
running. Geen van beiden
heeft een verleden bij pz
Gavers. Wanneer de nieuwe
korpschef officieel zal wor-
den aangesteld, is nog niet
duidelijk : ofwel vlak voor de
zomer, ofwel vlak erna. (AXV)

Twee kandidaten-
korpschef bij
politiezone Gavers

Op 31 mei lopen negen vrienden en familieleden van Wevelgemnaar
Jeroen Verraest de 20 kilometer door Brussel voor Kom op tegen
Kanker. Jeroen overleed in oktober 2013 aan kanker, hij was 35 jaar
oud. “Ik heb vroeger nog de 20 kilometer door Brussel gelopen en
onlangs liep ik nog de marathon van Barcelona. Ik was van plan om
een tijdje niet meer te lopen, maar toen vroeg mijn tante of ik zin had
om voor Jeroen te lopen”, vertelt Eva Vandenheede. Ze is afkomstig
uit Rekkem en woont nu samen met haar vriend Wes Claeys in Heule.
Eva is de nicht van Jeroen Verraest. Haar moeder Edith en Chris, de
moeder van Jeroen, zijn zussen. “Heel veel deelnemers aan de 20
kilometer door Brussel koppelen daar een goed doel aan. Ik was er
dan ook meteen voor te vinden om die wedstrijd voor Kom op tegen
Kanker en voor Jeroen te lopen.” Ook burgemeester van Wevelgem
Jan Seynhaeve en schepen van Sociale Zaken Frank Acke, gemeente-
secretaris Kurt Parmentier en oud-schepen José Debel nemen aan de
wedstrijd deel. (Lien-foto LOO)

HEULE/WEVELGEM

Lopen voor Jeroen Verraest 

Dansschool Dursin heeft twee af-
delingen : eentje in Kortrijk en
een school in Ieper. Op het
Vlaams kampioenschap discodan-
sen in de sporthal van Assebroek
bij Brugge viel de bekende dans-
opleiding opnieuw in verschillen-
de categorieën in de prijzen.
De Tennessee Teens van trainster
Sophie Dursin, een van de doch-
ters van de stichters van dans-
school Dursin, kunnen met deze
Vlaamse titel opnieuw een beker
in hun reeds gevulde prijzenkast
zetten. “We zijn inderdaad al
meerdere keren Vlaams en Bel-
gisch kampioen geworden”, ver-
telt Sophie. 

OPNIEUW EERSTE PLAATS
“Met de Tennessee Teens dansen
we in de gevorderde juniorencate-
gorie. Pump It Up, onze andere
juniorenformatie, behaalde bij de
zogenaamde intermediates voor
het eerst sinds lang opnieuw de

eerste plaats. Een opsteker voor
hun jonge trainster Anke Tur-
pijn.” Maar Dursin scoorde ook

bij de volwassen. “Bij de volwas-
sen intermediates, dat is de compe-
titie voor formaties met dansers

vanaf 16 jaar, ging Discovery van
trainer David Bouckaert voor de
tweede keer op rij aan de haal met
de Vlaamse titel. En bij de gevor-
derde volwassenen, de hoogste
klasse zeg maar, eindigde onze
formatie Young Tennessee op de
derde plaats.” Daarnaast werden
ook een pak Dursin-dansers indi-
vidueel Vlaams kampioen.

WERELDKAMPIOENSCHAP
Een Vlaams kampioenschap is ui-
teraard voor dansers een uitgele-
zen kans om zich te meten met de
concurrentie. Voor grote wedstrij-
den wordt dan ook zeker drie keer
per week in groep getraind, naast
de gewone lessen. “Maar de echte
krachtmeting is voor later dit jaar.
In oktober mogen we al zo goed
als zeker met de Tennessee Teens
opnieuw naar het wereldkam-
pioenschap in het Duitse Bo-
chum. Daarvoor zijn we nu al be-
zig met het uitdenken van een
compleet nieuwe choreografie.
Spannend, onvoorspelbaar, maar
we zien het zeker zitten.” (OV)

Dansschool Dursin pakt
meerdere Vlaamse titels
KORTRIJK/IEPER q Het paasweekend was voor dansschool Dursin uit Kortrijk en Ieper erg vruchtbaar.
Maar liefst drie discoformaties van Dursin pakten op paasmaandag in Assebroek de titel van Vlaams kam-
pioen. “De echte krachtmeting volgt in oktober”, aldus trainster Sophie Dursin.

De Tennessee Teens van Sophie Dursin dansen in de gevorderde juniorencategorie en trekken in oktober naar
het Duitse Bochum voor het WK discodance. (Foto JM)

Juniorenformatie Pump It Up behaalde voor het eerst sinds lange tijd de eerste plaats bij de intermediates. Trai-
ners David Bouckaert, Sophie Dursin en Anke Turpijn kunnen de bekers in de prijzenkast bijzetten. (Foto JM)




