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Christian Karembeu en
Adriana gaan scheiden

Gewezen
lingeriemodel
Adriana Karembeu, en exvoetballer Christian Karembeu gaan scheiden. Dat heeft
het 39-jarige model verklaard. Het gezicht van enkele campagnes van het Rode
Kruis en de voormalige voetballer, die in 1998 met Frank-

rijk wereldkampioen werd,
leven al verschillende maanden afzonderlijk.
In een interview zegt Adriana
dat ze ‘enkele dingen wil uitklaren’, na de publicatie van
foto’s waarop ze zelf te zien is
in het gezelschap van enkele
mannen die omschreven

worden als haar minnaars.
Christian Karembeu (40)
stopte in 2005 met voetballen.
Sindsdien had Adriana moeite met het leven dat ze leidde
als vrouw van een ex-voetballer die sinds zijn pensioen
druk bezet is door allerlei activiteiten. (AFP)

Thibault Courtois
weer even volleyballer

Volleybalclub
© blg
Maaseik laat wel
vaker een sponsor
of een Bekende
Vlaming de eerste
opslag
geven.
Voor de wedstrijd
van dinsdag tegen
Jastrzebski mocht
Genk-doelman
Thibault Courtois
(18) een bal vanachter de opslaglijn in het andere
kamp deponeren.
En Courtois deed
dat met stijl. Het
was voor iedereen
duidelijk dat de
bijna dubbele meter ooit volleybalde.
Courtois komt immers uit een echt volleybalnest.
Vader Thierry en moeder Gitte beoefenden die
sport op hoog niveau, zijn oudere zus Valérie is
libero bij topploeg Gent. (GO)
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Dierenactivisten zijn
woedend op Mike Tyson

Voormalig bokskampioen Mike Tyson heeft zich
de woede van dierenactivisten op de hals gehaald
met de zesdelige tv-serie Taking on Tyson, waarin
Tyson zich stort op de wereld van het duivenmelken. Met spandoeken voor het huis van de oudbokser uitten dierenactivisten hun ongenoegen
over diens nieuwe hobby. ‘Denk je dat duiven daar
plezier in hebben? Ze vliegen omdat ze wanhopig
terug naar huis willen’, klonk het.
Maar Tyson laat zich uiteraard niet doen, en bijt
van zich af. ‘Ik ben een enorme liefhebber van duiven. De eerste grote liefde in mijn leven was een
duif. Klinkt belachelijk, ik weet het. Maar ik kan
er niets aan doen.’
Ook zijn bokscarrière heeft hij trouwens aan de
vogels te danken. Zo deelde hij zijn eerste klap uit
aan een buurjongen die een van zijn duiven had
vermoord.

Ivan De Verschrikkelijke
veroordeeld
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Vier Servische voetbalfans zijn veroordeeld
tot zware gevangenisstraffen voor hun aandeel in de rellen tijdens het EK-kwalificatieduel tegen Italië, afgelopen oktober.
Ivan Bogdanov, bijgenaamd ‘Ivan De Verschrikkelijke’ kreeg met drie jaar en drie
maanden de hoogste straf. De andere drie
kregen van een Italiaanse rechtbank
celstraffen van 2,5 tot 3 jaar. De vier
Serviërs mogen de komende vijf jaar
ook Italië niet meer in.
Bij de rellen raakten
16 mensen gewond.
Nadien kende de
UEFA Italië een
3-0-overwinning
toe. Servië
moest ook
een wedstrijd achter
gesloten
deuren
spelen.
©epa
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KORTRIJKSE FIRMA LANCEERT PRIMEUR
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Pashokje van de toekomst
scant uw lichaam in 3D
Het Kortrijkse bedrijf
DNA Interactif Fashion
heeft het pashokje
van de toekomst
gelanceerd. Het
systeem scant uw
lichaam en zegt u
welke kledij wel of niet
zal passen. KRIS VANHEE

Inbraak in voertuig
Dieven braken binnen in een
wagen die in de Zwevegemsestraat in Kortrijk stond. A.H. uit
Kortrijk is onder meer persoonlijke documenten kwijt en een
som geld. (VKK)

AALBEKE

Siervelgen
verdwenen
G.V uit Kortrijk is vier siervelgen van zijn wagen kwijt. De
man had zijn voertuig geparkeerd in de Luignestraat in Kortrijk. De politie doet verder onderzoek. (VKK)
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Inbraak in woning

De gemiddelde Vlaamse man of
vrouw moet acht keer een kledingstuk uitproberen in het pashokje vooraleer hij of zij iets
koopt. Tijdsverlies, zo redeneert
het Kortrijkse bedrijf DNA Interactif Fashion. Om het winkelen
sneller en vlotter te laten verlopen, creëerde de firma een futuristisch pashokje. Het systeem
werkt als volgt: je stapt in een
scanner die een 3D-voorstelling
maakt van je lichaam. Op basis
van die gegevens geeft een computer een kledingadvies. Het
toestel houdt niet alleen rekening met de juiste modellen van
kledingstukken, maar waakt er
ook over dat je de juiste kleuren
uitkiest.

In het Vandammebeluik in
Kortrijk pleegden dieven een inbraak in een woning. J.D. uit
Kortrijk is een X-box kwijt en
een aantal spelletjes. (VKK)

Kleuren en stijl
Zaakvoerder Huub Fijen: ‘We
doen een kleurenanalyse om te
ontdekken welke kleuren iemand het mooist staan. Deze
analyse is een eenmalige investering. Ben je geboren als een zomertype, dan ben je dat later nog
steeds. In een volgende fase zullen we de klant persoonlijk stijladvies geven. Iemands stijl
wordt enerzijds bepaald door de
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De initiatiefnemers met voormalig miss België Joke van de
Velde. Zij is het uithangbord van DNA: ‘Ik winkel wel graag,
maar pas niet zo graag. Dit is ideaal voor mij.’ © phk

kleurenanalyse en anderzijds
door zijn of haar levenswijze en
persoonlijke voorkeur. Je bent
bijvoorbeeld romantisch-delicaat, natuurlijk-sportief, klassiek-elegant of dramatisch-extravagant. Velen zijn een combinatie van meerdere stijltypes.’
Volgens Fijen is de bodyscanner
een echte primeur. Dirk Ghekiere uit Kortrijk werkte al sinds
2006 aan de software. Ghekiere:
‘We stellen vast dat mensen tegenwoordig maar de helft van de
kledingstukken dragen die ze
eerder gekocht hebben. Dat zette
ons aan tot nadenken. De software die we nu ontwikkelden,
bespaart de klant tijd en geld.

Als iemand beslist om iets te kopen, dan kan hij in de winkels
terecht die met ons samenwerken. Het grootste werk voor ons
is het digitaliseren van alle kledingstukken om die zo in de
computer te krijgen.’
Winkelcentrum K in Kortrijk
krijgt de primeur. Ghekiere: ‘We
zijn in Kortrijk gevestigd en K in
Kortrijk bestaat net één jaar.
Vrijdag openen we officieel op
de dag dat K verjaart. Maar we
zijn ervan overtuigd dat dit niet
beperkt blijft tot Kortrijk. We
onderhandelen al met Inno Gent
en we hebben contacten in Parijs. Wij zijn nu de enigen ter wereld met dit totaalconcept.’

Hoe werkt een
bodyscan?
De scan in het pashokje duurt
enkele minuten en is eenmalig. Er wordt gewerkt op basis
van licht (geen stralingen) en
je ziet na de pasbeurt je virtuele kloon in 3D. Daarna krijg
je voor 75 euro advies van stylisten. Volgens de firma DNA
kan je dat geld makkelijk terugverdienen omdat je gerichter koopt. Er blijven bijvoorbeeld geen kledingstukken of accessoires meer in de
kast hangen.
K in Kortrijk schenkt een aantal bezoekers een gratis scan
ter gelegenheid van één jaar K
in Kortrijk. Meer info op de
site van K in Kortrijk. (VKK)

Inbraak in
handelspand
Langs de Ringlaan werd de toegangsdeur van een handelszaak
geforceerd. De daders gingen er
aan de haal met een ongekende
buit. Verder onderzoek volgt.
(VKK)
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Duwtje aan raadslid
In de krant van gisteren schreven we dat burgemeester Gilbert
Bossuyt ‘een forse duw’ gaf aan
een schepen. Dat klopt niet helemaal. Na de zitting van het schepencollege gaf de burgemeester
een duwtje aan raadslid Herwijn Vandenbulcke (Vlaams belang). Die struikelde, maar werd
door iemand opgevangen.

Nieuwe coöperatieve financiert bouwprojecten
voor mensen met een beperking
AVELGEM
Dagcentrum Feniks heeft een
coöperatieve opgericht om
aangepaste bouwprojecten te
realiseren voor mindervaliden.
Iedereen die dat wil, kan bij de
coöperatieve Inclusie Invest aandelen kopen. Zo word je lid van
de vennootschap en help je mee
aan het bouwen van aangepaste
woningen voor personen met
een beperking.
‘Wij stellen vast dat de overheid
niet meer het geld heeft om hier
zelf voor te zorgen. Vandaar dat

wij met het dagcentrum voor
mindervalide volwassenen Feniks een vennootschap hebben
opgericht die de nodige fondsen
zal verzamelen. Tegen 2020
moeten wij kunnen beschikken
over 200 miljoen euro. De eerste
vier jaren bouwen we het fonds
geduldig op. Iedereen kan daarop intekenen. Een aandeel voor
particulieren kost 2.000 euro.
Voor bedrijven, organisaties en
andere toekomstige partners
zijn er aangepaste limieten.
Maar iedereen krijgt jaarlijks
1,5 procent rente op wat hij ons
toestopt. Hij of zij moet het bedrag wel voor een periode van

vier jaar bij ons laten staan’, verduidelijken directeur Johan
Timperman en Eric Marijsse.
Uniek initiatief
Het initiatief is uniek in Vlaanderen. Tot nog toe kwam geen
enkele organisatie met een dergelijk voorstel op de proppen.
‘Wij klopten al aan bij minister
Jo Vandeurzen. Die zag er meteen iets in. Ook minister Freya
Van den Bossche is ervoor gewonnen. Nu komt het erop aan
om zoveel mogelijk centen te
verwerven zodat wij onze doelstelling bereiken. Eigenlijk is het
vrij eenvoudig: wij maken het

Eric Marijsse
en Johan
Timperman
willen met
hun
coöperatieve
200 miljoen
euro
verzamelen.
©djw

samen met onze partners mogelijk om woningen en appartementen te bouwen voor mindervalide Vlamingen. De wachtlijst

voor zulke aangepaste woongelegenheden is vrij lang. Wij willen die met Inclusie Invest wegwerken.’ (DJW)

