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MIJN SKYLUX  
DAKRAAM.
Laat niks binnen,  

behalve frisse lucht.Standaard muggenhor:
0 muggenbeten voor 
Ralph dit jaar.

Bekijk de video op mijnskyluxdakraam.be

Wat als je je oude dakraam zou vervangen door één dat echt goed is? 
Een dakraam zonder de nadelen van een klassiek wenteldakraam? 
Dan kom je vanzelf uit bij een Skylux kiepdakraam. Dat breng constant 
heerlijk frisse lucht binnen. Het insectengaas aan het buitenraam 
houdt alle vervelende zaken buiten: muggen, vuil, regen, bladeren,   
pollen, zelfs inbrekers. Het zonscreendoek verduistert optimaal:  
slaap lekker!  Zo zet je zonder zorgen het hele jaar je dakraam open.                             
En dankzij het innovatieve draaisysteem - Belgische uitvinding, uniek in 
de wereld - reinig je makkelijk het buitenraam.

Adv kuurne brussel kuurne 2019.indd   1 18/12/2019   09:04



 
Kuurne-Brussel-Kuurne 2020 is een editie 
die in het teken staat van een nieuw hoofd-
stuk voor KBK. Onze wedstrijd maakt van-
af dit seizoen deel uit van de nieuwe UCI 
ProSeries. En voor het eerst in meer dan 
20 jaar krijgt Kuurne-Brussel-Kuurne een 
gloednieuw parcours. Met 75 kilometer 
nieuwe wegen kan dit zorgen voor ingrij-
pende wijzigingen in het klassieke koers-
verloop. Een welgemikt offensief van  
iemand die uit het juiste hout gesneden  
is, kan het peloton nu makkelijk in de  
problemen brengen. De laatste hellingen 
liggen dichter bij elkaar én dichter bij huis. 
En de wegen richting Kuurne zijn smaller 
en opener.

In de KBK-affiche zit een duidelij-
ke boodschap aan het peloton: pas op 
voor de durvers! Wie vecht, maakt kans.  
Ex-wielerrenner en bokser Zico ‘Gladi-
ator’ Waeytens prijkt als acteur op de 
voorgrond, met een kwinkslag natuurlijk.  
Maar onze affiche zegt ook op parodiëren-
de wijze de waarheid: welk ander entertain-
ment kan er eigenlijk tippen aan onze koers?  

In de koers en in het peloton ontstaan 
pas échte verhalen, echte legendes. Bij 
ons ontstaat elk voorjaar opnieuw die 
hype, gewoon omdat koers authentiek is.  
Er bestaat geen mooier volksspektakel.

Maar KBK belooft niet enkel spektakel.  
We beloven ook meer veiligheid op ons 
nieuw parcours. We namen bewust zo wei-
nig mogelijk vluchtheuvels en verkeers-
remmers op in het parcours. De fietssport 
zal altijd zijn risico’s hebben, maar we wil-
len ons steentje bijdragen om het voor de 
renners zo veilig mogelijk te houden.

Hopelijk krijgen we ook dit jaar opnieuw 
een spannende koers te zien en een fan-
tastische winnaar op het podium.

Ik wens iedereen een prachtig 
KBK-weekend!

Geert Penez
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www.sport.vlaanderen
#sportersbelevenmeer

www.facebook.com/SportVlaanderen
 www.twitter.com/SportVlaanderen
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Voelt u het ook? Wat hier in de lucht hangt? 
Noem het gerust de sportieve sensatie: 
mensen die samenkomen om te genieten van 
indrukwekkende prestaties. 
 
Sport maakt ons beter. Actief sporten maakt 
ons fysiek en mentaal gezonder. Maar ook 
passief genieten van sport doet veel goeds met 
ons. We spreken af met vrienden om samen 
de wedstrijd te volgen. We juichen samen als 
onze favoriet het haalt en we treuren samen als 
het nét niet lukt. Achteraf gaan we samen nog  
gezellig iets drinken voor de nabespreking. 
Sport is als maïzena voor onze samenleving: 
het is een bindmiddel tussen jong en oud, 
man en vrouw, arm en rijk. Kijk op gelijk welk 
sportief evenement maar eens rond: je ziet er 
de hele wereld samen supporteren. 

Als Vlaams minister van Sport steun ik onze 
topsporters. We willen dat ze hun enorme 
potentieel kunnen verzilveren op internationale 
wedstrijden. Want zo nemen ze heel 
Vlaanderen  op sleeptouw. Hun topprestaties 
op grote toernooien inspireren ons. Ze zetten 
mensen van elke rang en stand aan om ook 
zelf meer te gaan bewegen en sporten. 
 
Geniet van de wedstrijd en het samenzijn.  
En wie weet, misschien geeft het goesting om 
morgen ook weer zelf die sportschoenen aan 
te trekken. 
 
Ben Weyts 
Vlaams minister van Sport

De koers is weer in het land. De koers is 
in Kuurne. De 72ste editie staat klaar om 
samen met de cyclo op zaterdag en de 
junioreswedstrijd op zondag een nieuwe 
sporttopper te worden. Het is een hele eer  
voor onze gemeente om dit evenement 
blijvend te kunnen ondersteunen. In de 
gemeenteraad verlengden we het contract 
met de koers. Met een groeipad tot 2022 
investeren we 285 000 euro over drie jaar. 
Dit is natuurlijk een fikse som maar Kuurne-
Brussel-Kuurne zet onze gemeente nationaal 
en internationaal op de kaart.
Dit jaar wens ik ook te focussen op de 
vrijwilligers en bestuur van sportingclub 

Kuurne en O’Dorney. Want in tegenstelling 
tot vele andere organisaties is deze nog in 
handen van echte lokale vrijwilligers. Geen 
eventbureau of een commerciële speler maar 
mensen die dankzij hun liefde voor Kuurne en 
de koers onbetaalbaar zijn. Hier is de koers 
echt van ons.
Ook de diverse veiligheidsdiensten, Rode 
Kruis, politie, brandweer, stewards, sein- 
gevers, motards, neringdoeners, …. Honderden  
mensen zetten achter de schermen hun 
beste beentje voor. De renners doen  
de rest. Het parcours werd grondig gewijzigd.  
De finale wordt spannender dan ooit – 1 lokale 
ronde minder maar een lastiger parcours.  

De kans dat er een sprinter wint is 
minder evident. De koers is van ons.  
Trots op Kuurne-Brussel – Kuurne. De ezels 
maken zich klaar voor een fantastische editie.  
En koppig als we zijn , doen we stille voort 
, tegen de stroom van commercialisering.  

Aan de lijn, klaar, start !
 
Sportieve wielergroeten
Francis Benoit
Burgemeester Kuurne

SPORT MAAKT ONS BETER
 V O O RWO O R D  D O O R  V L AA M S  M I N I ST E R  VA N  S P O RT  B E N  W E Y TS

VOORWOORD DOOR BURGEMEESTER FRANCIS BENOIT

BESTE  
WIELERLIEFHEBBERS,
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Dirk DEPUYDT
Gedelegeerde bestuurder

Gsm 0475 72 74 10
dirkdepuydt@edl-depuydt.be
info@edl-depuydt.be
www.edl-depuydt.be

St.-Katriensesteenweg 59 - 8520 KUURNE
Tel. 056 37 24 27 - Fax 056 37 23 87
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DIT SMAAKT NAAR KOERS
www.kwaremont.be

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand



NATUURLĲ KE
AANTREKKINGSKRACHT

RANGE ROVER

3,3-14,9 L/100 KM – CO2: 75-338 G/KM (WLTP).
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/04): landrover.be. Geef voorrang aan veiligheid. 
Afgebeeld model uitgerust met opties en accessoires.

Met zĳ n zwevende dak, vloeiende lĳ nen en hertekende radiatorrooster is de Range Rover 
een pure verleider. Innovaties zoals de Pixel-laser LED-koplampen vergroten zĳ n uitstraling 
nog. En vandaag is hĳ  ook beschikbaar als Plug-In Hybride. Natuurlĳ k voelt iedereen zich 
aangetrokken tot de Range Rover.

Spegelaere
Legeweg 180, 8200 Brugge - T. 050/32.33.50
www.spegelaere.com 

Land Rover Dejonckheere
Spoorbermstraat 20, 8500 Kortrĳ k - T. 056/25.68.10
www.landroverdejonckheere.be   

Spegelaere_P04812_LRBE_BENL_RR_T3 Ad Template_270x420.indd   1 15/01/20   13:11



Binnen magazijnen, werkplaatsen, distributiecentra, horeca en plaatsen 

waar hygiëne een steeds belangrijkere rol speelt, zijn kunststof bakken, 

palletten, containers en verpakkingen niet weg te denken. Ze zijn duurzaam, 

gestandaardiseerd en zorgen voor orde, comfort én netheid. Dit bouwt 

mee aan een aangenaam werkklimaat, tijdswinst én een kwaliteitsuitstraling 

naar het beeld van uw bedrijf. 

PLASTIBAC luistert en reikt u de juiste bakken aan.

VOOR AL UW LOGISTIEKE TOEPASSINGEN

,   Vijverhoek 51, 8520 Kuurne   c   +32 (0)56 36 31 20   m   info@plastibac.eu  

w www.plastibac.eu

member of

20.003 KBK pub.indd   1 7/01/2020   17:42:05



SHIMANO en LIBÉMA ondersteunen de renners tijdens de 
wedstrijd met de NEUTRALE MATERIAAL SERVICE

www.neutraleservice.nl  

Libema en Shimano_190x240 2016.indd   1 31-12-2015   11:43:17

Beeuwsaert Bouwmaterialen - Brugsesteenweg 475 - 8520 Kuurne
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Uw duurzame bank  
in de buurt!

Ontdek ons ruim aanbod aan  
financiële producten en kom eens 

langs bij Nico en Hendrik.  
Een sterk team dat jou graag  

bijstaat met fair én on derbouwd 
advies, op elk sleutelmoment  

in je leven!

Voor advies op maat
ontvangen wij je nog altijd graag
in ons kantoor in Kortrijk.

Een bank waar je nog altijd welkom bent. 
Die de tijd neemt om naar jou te luisteren en zich focust op wat je 
écht nodig hebt. Een bank die weet wat telt: dat je geld veilig wordt 
beheerd en alleen wordt geïnvesteerd in zaken die jij waardeert.

vdk bank Kortrijk blijft in jouw buurt!
Naast betaal- en spaarproducten, verlenen we kredieten en bieden we 
een brede waaier van verzekeringen aan. Zowel voor particulieren als 
voor ondernemers. 
 
Ontdek ons ruim aanbod aan financiële producten en kom eens langs bij 
Nico en Hendrik. Een sterk team dat jou graag bijstaat met fair én on-
derbouwd advies, op elk sleutelmoment in je leven!

flyer v1 kortrijk.indd   1 23/12/2019   17:18:08

Nico Deconinck | vdk-kantoor Kortrijk
T 056 20 13 21

kortrijk@vdk.be | vdk.be

Jan Palfijnstraat 16 | 8500 Kortrijk

Voor advies op maat
ontvangen wij je nog altijd graag
in ons kantoor in Kortrijk.

Een bank waar je nog altijd welkom bent. 
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een brede waaier van verzekeringen aan. Zowel voor particulieren als 
voor ondernemers. 
 
Ontdek ons ruim aanbod aan financiële producten en kom eens langs bij 
Nico en Hendrik. Een sterk team dat jou graag bijstaat met fair én on-
derbouwd advies, op elk sleutelmoment in je leven!
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SANITAIRE INRICHTINGEN • CENTRALE VERWARMING • AIRCONDITIONINGvrijblijvende offerte
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IB OFFICE - Brugsesteenweg 290 - KUURNE
Tel. 056 35 15 80 - info@ibof�ce.be - www.iboffice.be

OPEN VAN MAANDAG T.E.M. VRIJDAG VAN 9U00 - 12U00 & 13U30 - 18U30 • ZATERDAG 9U30 - 12U00 & 14U00 - 17U30

MONTBLANC - CARAN D’ACHE - GRAF VON FABER CASTELL - PORSCHE DESIGN 

PARKER - DELTA - WATERMAN - LAMY - FABER CASTELL - JUST CAMPAGNE 

RECIFE - LUPO - NOBODY - CAT & CO - REPTILE’S HOUSE - MARCO POLO 

ARCADIA  - SEQUIOA - SAMSONITE - SUCCES - CLAYMORE - RUITERTASSEN 

WENGER - RUDI RABITTI - MAVERICK - PIQUADRO - BUGATTI - HIDESIGN 

HEDGREN - JANSPORT - DAKINE - O’NEILL - OILILY - PIP STUDIO - FATBOY 

BE DUCK - HORSES DREAMS - TOPMODEL - REISENTHEL - HANDED BY 

PRINCESS LILIFEE - CAPT’N SHARKY - …
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DE KNOCK
ARTISANALE BAKKERIJ 

SINDS 1882

Traiteur & Delicatessen

Bij Chantal & Lieven
Gesloten op maandag

Marktplein 17 in Kuurne
GSM 0486/28 17 72

Sfeerkaffee
De Kroone
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ZICO WAEYTENS (COFIDIS)
RUILT DE FIETS EN HET PELOTON 
VOOR DE BOKSRING

Als straks, op 1 maart, het peloton opnieuw over de streep in  
de Brugsesteenweg dendert, zal de derailleur van Zico 
Waeytens geen kans meer krijgen om het te begeven. 
Die �ets verruilde hij in oktober immers voor een stel 
bokshandschoenen. Schakelen, demarreren en sprinten voor 
jabs, uppercuts en een stevige linkse. Gedaan met koersen,  
op zijn 28ste. Omdat het op was. “Acht jaar prof, negen 
blessures. Dat is te veel”, vertelt Zico. “Na drie blessures kan je 
jezelf nog wel eens opladen. Na vier lukt jezelf moed inpraten 
nog net. Maar als ze je vragen om met een hernia nog aan de 
start van een klassieker te staan en je weet op de bus al dat je 
er niets kan gaan aanvangen, dan wordt het mentaal moeilijk.  
Ik leefde ervoor, maar zo kon het niet blijven duren.  
Ik was het moe.”

SLAPPE LACH

Het was nochtans mooi. Hoe hij bij de junioren derde werd op  
het Belgisch kampioenschap. En een jaar later de Tour 
d’Istria en Liège-La Gleize won. In 2011 de Flèche  
Ardennaise op zijn naam schreef. En in 2013 derde 
werd in de Tour des Fjords. Zico tekende een mooi 
contract bij Giant-Alpecin en won in 2016 de vierde 
etappe van de Ronde van België. Het was plezant 
ook. Die keer dat hij bij de beloften, in de Ronde  
van Aosta, met Eliot Lietaer het gat met het peloton  
probeerde te dichten, die laatste onderuit schoof in de  
bocht en de twee door de slappe lach nooit meer  
bij de rest geraakten. “Of die keer dat Stijn Devolder  
en ik naast elkaar reden in de Ster ZLM Tour en ik  
mijn bidon naar een visser langs de kant van de weg  
kegelde, recht naar zijn hengel. Die man schrok 
zich kapot”, lacht Zico. “Mijn korte carrière was een 
aaneenschakeling van blessures, maar ik heb ook heel  
veel gelachen en vrienden gemaakt. In de Dauphiné 
Libéré, bijvoorbeeld, hadden we GoPro’s aan onze �etsen. 
Toen we stopten voor een plasje, reed ik met mijn �ets  
met opzet nog eens langs John Degenkolb. De beelden zijn 
nooit vrijgegeven.”

Kuurne-Brussel-Kuurne, 28 februari 2016. 
Met de Oude Kwaremont achter de kiezen breekt het peloton in stukken. Elia Viviani moet lossen. 
Groenewegen, Kristoff, Boonen, Stuyen… een man of 25 is nog mee. Ook Zico Waeytens nog.  
Hij is goed, die dag. Peddelt vlot mee, met de streep in zicht. Goed uitgedraaid ook, bij die laatste bocht. 
En dan… die derailleur. Gebroken, op 350 meter van de meet. “Was dat niet gebeurd, ik wil er al mijn geld 
op leggen, dan rijd ik daar sowieso top tien.”
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Nu gaat hij dus boksen. Bij Filiep Tampere, in de stal van  
Del�ne Persoon. Triatlon had ook gekund, “maar daar moet je 
wéér zoveel tijd in steken, wéér op die �ets”. En dus werden het 
twee bokshandschoenen, ingegeven door zijn beste vrienden, 
boksers Yves Ngabu en Oshin Derieuw. “Door hen bezig  
te zien, ben ik echt verliefd geworden op de bokssport.  
Boksen is fysiek zwaar en hard, explosief, terwijl koers de  
lange pijn is. Dat ik niet meer door weer en wind moet trainen 
is mooi meegenomen. En ik hoef mijn benen niet meer te 
scheren!"

GEEN HOBBY’S

"Welke het zwaarst van de twee is? Ik kan het niet zeggen.  
Als je zes, zeven uur in de bergen traint, een hongerklopje 
krijgt en dan nog naar huis moet… da’s afzien. Maar na twee 
uur in de bokszaal ben ik òòk kapot. Zet een renner twee uur 
op z’n �ets en hij heeft niets gedaan. Het is niet te vergelijken. 
Koersen is simpel: ben je nog mee, dan ben je mee.  
Moet je lossen, dan moet je lossen. Boksen is denkwerk, 
over hoe je je slagen geeft en hoe je die van de tegenstander 
incasseert.”

Een agenda vol vrijgekomen uren dus, die Zico binnenkort 
wil spenderen aan een nieuw project. Hij denkt aan een 
�tnesscentrum. En aan wielertoeristen en jonge coureurs 
begeleiden. “Personal training, spinning, boksles, maar 
evengoed schema’s maken voor iemand die de Mont Ventoux 
wil beklimmen of de Strade Bianche voor wielertoeristen wil 
rijden, ik zie dat zitten. Ik besef wel dat ik van boksen geen 
boterhammen kan smeren, maar dit is toch meer dan een 
hobby. Ik heb geen hobby’s. Treed ik in competitie, dan moet 
ik winnen. Hobby’s zijn niks voor mij. Mijn eerste kamp staat 
op 25 april al gepland en ik ga die winnen. Wie weet kan ik 
ooit een Belgische titel op mijn naam schrijven.”

Tekst: Bieke Cornillie

“NIET MEER TRAINEN IN DE 

REGEN EN MIJN BENEN NIET 

MEER SCHEREN. HEERLIJK.”
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BEGRAFENISSEN GEERS

KUURNE

TEL.  056 22 08 83 

Discrete dienstverlening 
Alle uitvaartceremonieën en crematies 
Funerarium met aula en stijlvolle rouwkamers
Bieden van mogelijkheid tot opbaren in eigen woning
Vervullen van alle formaliteiten in binnen- en buitenland 
Een gemotiveerd team om bij te dragen tot een waardig afscheid

NATUURSTEEN

Partner voor al uw natuursteen maatwerk:

• totaalprojecten - interieur, keuken en badkamer
• ruwbouw en buitenafwerking
• meubilair - tafels, bloembakken, brievenbussen, ...
• grafmonumenten (nieuw en renovatie)
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Een voertuig nodig op lange termijn? Simpel, kom naar ons! 

Wenst u een wagen voor  jaar of langer? Een personenwagen, bestelwagen, minibus, verhuiswagen of 
vrachtwagen?  Bij Simply Rent helpen wij u om de auto te huren die perfect bij uw noden past. Zo zijn er 

ondertussen al verschillende filialen in West- Vlaanderen en een kantoor in Gent.

Gent | Kuurne | Brugge | kortemark | oostende

flexibiliteit

voertuig op maat

Mobiliteitsgarantie

one-stop-shop

Een persoonlijke afspraak of offerte op maat?
Contacteer ons telefonisch op 0492 407 909 of per mail naar info@simply-rent.be.

www.simply-rent.be

Advertentie SR 240x192,5.indd   1 9/01/2020   17:25:04

Schoenmaker John

kom gerust eens langs voor advies!

Brugsesteenweg 281
8520 Kuurne

056 493617

johny.claeys1@telenet.be
www.braderiecomitekuurne.be/handelaar_john.hlm
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vormgeving: Team Communicatie, Stad Kortrijk • v.u.: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042, 8500 Kortrijk

OUTDOOR TOPSPORTEVENTS
2020

1 maart Finale Kuurne - Brussel - Kuurne   
   met passage door Kortrijk

2 mei  Verada Follens Classic
   recreatieve �etstocht

16 mei  Sport@Kortrijk 
   kennismaken met sport langs de Leie en in de binnenstad

24 mei  Grote Prijs Marcel Kint

16 mei -  Beachsportweekends 
7 juni  beachhandbal, beachrugby en beachvolleyball

1 juni  Kortrijk Loopt
   loopwedstrijd voor dames en heren  

14 juni  Duatlon-triatlon
   selectiewedstrijd voor EK en WK 2021

27 juni  Midzomerrun
   loopwedstrijd voor recreatieve sporters 
 
5 juli  Dwars door Bellegem
   wandelen door groen Kortrijk

11 juli  Guldensporenmeeting Atletiek
   belangrijke internationale meeting

12 juli  Kortrijk Gordelt 
   �etsen voor het ganse gezin in en rond Kortrijk
 
21 aug  Kortrijk Koerse
   wielerwedstrijd met internationaal deelnemersveld
 
13 sep  Bruggenloop
   recreatieve loop over de  Kortrijkse bruggen

13 dec  Kerstloop
   loop door het sfeervol stadscentrum

29 dec  Kortrijk Feeëriek 
   Ergodome-wandeltocht

Untitled-558   1 9/01/2020   12:58:25
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Meer info en demovideo op www.autolift.be

Nog nooit

was een garage zo bereikbaar.

AUTOLIFTEN VAN RDL
Speciaal voor woningen en appartementsgebouwen met gemeen-
schappelijke garageruimtes en beperkte inrij-oppervlakte ontwikkelde 
RDL-engineering een autolift die u en uw wagen snel en veilig overbrengt 
van het ene niveau naar het andere. Autoliften van RDL hebben slechts 
een beperkte plaats nodig en onderscheiden zich door het gebruik van 
robuuste, onderhoudsvriendelijke materialen en betrouwbare techno-
logische controlesystemen.

LIFT-
&

PARKEER-
SYSTEMEN

Strobbe Mobility Solutions kan een oplossing bieden voor een 
brede waaier aan mobiliteitsproblemen. Strobbe Mobility Solutions 
heeft zich door de jaren gespecialiseerd in trapliften, platformliften, 
huisliften en parkeersystemen. Wij helpen particulieren, zieken-
huizen, openbare instellingen, bouwfi rma’s, autodealers…

Meer info:

www.strobbemobility.be

Strobbe-Rdl-Ad-Plan(A4)-FR.indd   1 4/06/14   16:35
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ER IS ALTIJD FEEST BIJ HUIS VAN WONTERGHEM.BE
OOK BIJ U THUIS OF OP LOCATIE

KONING LEOPOLD III-STRAAT 9 • 8520 KUURNE • 056 70 00 00 • INFO@HVW.BE

Banqueting • Catering

VAN_WONTERGHEM_CATERINGHUIS VAN WONTERGHEM • MAELSTEDE •

MAELSTEDE

RAPSODIE

HUIS VAN WONTERGHEMSYMFONIE

SALONS DE LELIE
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OP ZOEK NAAR  
EEN THUIS 
REGIO KUURNE? 

CONTACTEER ÉÉN VAN ONZE BOUWADVISEURS VOOR MEER INFO
Bel gratis 7/7 0800 30 103

KORTRIJK - REKOLLETTENSTRAAT

KUURNE - SEIZOENSWIJK

KUURNE - VELDM. MONTGOMERYSTRAATKUURNE - MORINENSTRAAT

KUURNE - SEIZOENSWIJK

KORTRIJK - DOORNIKSESTRAAT

• 28 moderne appartementen
• Garage, berging en fietsenstalling
• Ook nog 1 woning te koop, grijp je kans!

groephuyzentruyt.be/kortrijk

• 36 appartementen
• Ruime woonkamer met open keuken
• Uitzicht over vijver

groephuyzentruyt.be/kuurne

• 4 ruime woningen met carport
• Eigen terras en tuin
• Rustige omgeving

groephuyzentruyt.be/kuurne

• 10 woonmodules
• Uitgestrekte terrassen, grote glaspartijen
• Historische gevel

groephuyzentruyt.be/kortrijk

• 76 ruime woningen
• Eigen tuin en garage of  carport
• Centraal groenpark

groephuyzentruyt.be/kuurne

• 6 halfopen woningen
• Open leefruimte met keuken
• Eigen tuin en inpandige garage

groephuyzentruyt.be/kuurne

GH_ADV_KUURNEBRUSSELKUURNE_269x418,5_2020.indd   1 9/01/2020   14:45:11
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KUURNE BRUSSEL KUURNE SCHAKELT EEN TANDJE BIJ 
VOOR HET GOEDE DOEL

KUURNE LAAT LEVEN
Wij zijn een vereniging die tot stand is gekomen 

uit een paar vrienden met een missie, nl Filiep  

Depoortere, Darline Houf�yn, Wim Vandekerk-

hove, Dave Christiaens, Geert Vandevyvere 

en Bjorn Desmet. Later zijn daar nog Kris 

Lambrecht, Inge Vannecke, David Claeys, 

Franky Debackere, Severine Christiaens en  

Kim Decabooter bijgekomen.

Die missie is om mensen binnen Kuurne, die het 

�nancieel moeilijk hebben en/of eenzamen, een 

leuke dag te bezorgen tijdens de Kerstperiode.

Niet iedereen heeft het geluk om samen met 

familie en vrienden rond een rijkelijk gevulde 

feesttafel te mogen aanschuiven met talrijke 

pakjes onder de Kerstboom. Heel dikwijls is dit 

een zware periode voor veel mensen. 

Wij proberen dan ook met onze vereniging 

een lichtpuntje te brengen door jaarlijks op  

27 december een feest te organiseren voor hen.  

Dit in samenwerking met het Sociaal Huis. 

Hiervoor mogen we gratis gebruik maken van de 

faciliteiten bij de Regenboog van groep Ubuntu.

We verwelkomen de mensen dan net voor de 

middag met een aperitiefje met enkele hapjes. 

Ondertussen kunnen de mensen luisteren naar 

het koor onder leiding van Lien Helyn. 
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Daarna kan gekozen worden uit verschillende 

gerechten en voor de kleinsten onder het 

gezelschap wordt er een aangepast gerecht 

klaargemaakt. Alles wordt vers bereid door 

onze kok samen met een aantal vrijwilligers. 

Als de buiken gevuld zijn worden de kinderen 

meegenomen voor een uurtje amusement. 

Daar zorgt de jeugd onder de vrijwilligers voor.  

Een leuke samenwerken van Chiro Sint-

Michiel en Scouts Stasegem. De allerkleinsten 

blijven in de zaal maar die worden, als ze dat 

willen, vakkundig geschminkt door Stefphanie 

Vandevijvere. Voor de volwassenen volgt dan 

een bingo met als inzet 10 mooie bloemstukjes. 

Iedere keer opnieuw een gezellig momentje. 

Daarna volgt nog kof�e met gebak en komt 

de Kerstman nog langs met pakjes voor alle 

kindjes.

Eens het feest voorbij is kunnen de mensen die 

dit willen nog een pakketje meekrijgen naar huis 

met nog een extra maaltijd. 

Dit alles kan enkel tot stand worden gebracht 

dankzij de hulp van onze vele vrijwilligers.

Om dit ieder jaar opnieuw te kunnen organiseren 

zijn wij afhankelijk van giften. 

We zijn dan ook heel tevreden dat Kuurne 

Brussel Kuurne ons heeft uitgekozen dit jaar 

als lokaal goed doel. Maar we zorgen natuurlijk 

ook zelf voor inkomsten door bvb al voor het 

tweede jaar op rij een quiz te organiseren 

onder de naam Kuurne Laat Quizzen, deze 

gaat door op 28 maart maar is reeds volzet. 

Wie ons graag op een andere manier wil  

steunen kan dit ook door naar ons eetfestijn 

te komen op 24 oktober in de Sint-Pieterszaal, 

save the date!!

Op het laatste feest kwam een jongen bij mij 

staan en vroeg of ik hem nog kende van vorig 

jaar, toen ik hem zei dat ik mij hem inderdaad 

nog kon herinneren zei hij: ik vond het vorig 

jaar zo leuk hier, ik was echt blij dat we dit jaar 

opnieuw mochten komen. Als je dit dan te horen 

krijgt dan weet je toch waarvoor je het doet hé. 

"Niet iedereen heeft het geluk om samen 
met familie en vrienden rond een rijkelijk  
gevulde feesttafel te mogen aanschuiven 
met talrijke pakjes onder de Kerstboom."

25



KUURNE

HARELBEKE

KORTRIJK

DESSELGEM
WAREGEM

DEERLIJK

VICHTE

NOKERE

WORTEGEM
PETEGEM

ANZEGEM

KASTER

MOREGEM

ST. MARIA-HOREBEKE

ELLEZELLES

FLOBECQ

ETIKHOVE

MAARKEDAL

TIEGEM

KERKHOVE

MOEN

ESCANAFFLES
ST DENIJS

BELLEGEM

BERCHEM

RONSE

FINISH
START

BEVOORRADING

VOLKEGEM

MATER

LEUPEGEM

EDELARE

KLUISBERG

HOTOND

KRUISBERG

BOSSENAAR
STRAAT

COTE DU TRIEU

OUDE
KWAREMONT

MOREGEMMOREGEMMOREGEMMOREGEMMOREGEM

STARTUUR  12U00 
STARTPLAATS  BRUGSESTEENWEG, KUURNE 
AANKOMSTUUR  15U20  
AANKOMSTPLAATS  BRUGSESTEENWEG, KUURNE 
AFSTAND  122KM

JUNIORES  
VERNIEUWD  PARCOURS  & NIEUWE STARTPLAATS! 

DE LAATSTE VERSIE VAN HET JUNIORES PARCOURS VIND JE OP WWW.KUURNE-BRUSSEL-KUURNE.BE

OUD PARCOURS VERNIEUWD 
PARCOURS

BEVOORRADING GROENE ZONE
IMOG

HELLINGEN

JUNIORES

PLOEGVOORSTELLING - EDITIE 2020

ELITE

– Sport Vlaanderen - Baloise
– Alpecin- Fenix
– Circus Wanty Gobert
– Total Direct Energie
– B&B Hotels – Vital Concept
– Team Bingoal Wallonie Bruxelles
– Uno-X  Norwegian Development Team

– AG2R La Mondiale
– Astana Pro Team
– Bahrein – McLaren
– Bora – Hansgrohe 
– CCC Team
– Co�dis
– Deceuninck – Quick – Step
– EF Education First
– Groupama – FDJ

– Israel start up nation
– Lotto Soudal
– Mitchelton – Scott
– Movistar Team
– NTT Pro Cycling Team
– Team Ineos
– Team Sunweb
– TREK – Segafredo
– UAE Team – Emirates

– Team franco ballerini  (IT)
– Culture Vélo LOOK Racing Team u19  (FR)
– Brain² Olympia Tienen  (B)
– Argenteuil Val de Seine cyclisme  (FR)
– ZEROgas WV de Jonge Renner  (NL)
– Willebrord Wil Vooruit  (NL)
– Canguru - QTS  - Air College Cycling Team  (B)
– Van Moer Logistics Cycling Tteam  (B)
– Cref Pdl - Total Direct Energie  (FR)

– Avia - Rudyco - Janatrans cycling team  (B)
– Fensham Howes - MAS Design Jrt  (UK)
– Wielerclub Onder Ons Parike vzw   (B)
– Cycling team luc Wallays  (B) 
– South East Region  (UK)
– WPG Amsterdam junior  (NL)
– Team Mascot WorkWear  (DK)
– Crabbe Dakwerken-CC Chevigny  (B)
– Gaverzicht - BE Okay Deerlijk  (B)

– HMT Hospitals Giant CT  (UK)
– Zannata-Galloo Team  (B)
– Acrog-Tormans  (B)
– Glåmdal SK  (N)
– CM Aubervilliers 93  (FR)
– Great Britain  (UK) 
– Team Ringerike Junior  (N)

WORLD TOUR  PLOEGEN PRO CONTINENTAAL  PLOEGEN
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Het zal weer uitkijken zijn naar wie 
het aandurft om na ongeveer 185 
km koers, met iets meer dan 2000 
hoogtemeters en rekening houdende 
met de winterse omstandigheden 
nog net die jump kan maken om de 
Plastibac Trophy binnen te halen.

Het vernieuwde parcours zal 
de scherprechter zijn wie tot de 
kanshebbers horen. Daar er nu 
ook slechts 1 plaatselijke ronde 
wordt gereden zal de strijd op die 
laatste kilometers nog harder zijn. 

Als �ere Kuurnse hoofdsponsor en 
als wielerliefhebbers in hart en nieren 
staan ook wij op deze hoogdag 
in volle spanning, samen met 
duizenden supporters, de renners 
aan te moedigen. Wie doet het, 
wie haalt het, wie heeft de jus in de 
benen wetende dat er dan nog 15 
km volgen tot de uiteindelijke �nish.

We zullen het op 1 maart, 
ongeveer rond 16.15 u, weten. 
Kom af en geniet samen met ons 
van dit spannend moment.

ERELIJST: 
2017  -  Oliver Naesen 
2018  -  Jasper Stuyven 
2019  -  Sebastien Langeveld

PLASTIBAC TROPHY

WIE PAKT HEM 
DIT JAAR? 
DIE PLASTIBAC TROFEE ÉN DE PREMIE. JA OOK DEZE EDITIE ZAL PLASTIBAC DE RENNER DIE HET 
EERST OVER DE WITTE STREEP RIJDT BIJ DE EERSTE DOORTOCHT BELONEN OM ZIJN STRIJDLUST.
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INFORMATIEF

PARCOURS & HELLINGEN. 
NIEUWE HELLINGEN:   
BOSSENAARSTRAAT & MONT SAINT LAURENT  

VERNIEUWD  PARCOURS  ELITE !

BEVOORRADING 

GROENE ZONE 
IMOG

OUD PARCOURS

VERNIEUWD  
PARCOURS

HELLINGEN

DE LAATSTE VERSIE VAN HET ELITE PARCOURS 
VIND JE OP WWW.KUURNE-BRUSSEL-KUURNE.BE

ESCANAFFLESESCANAFFLES

PARCOURS & HELLINGEN.

ESCANAFFLESESCANAFFLESST-DENIJS

INFORMATIEF

N36

RINGLAAN R8

RINGLAAN R8

KUURNSESTEENWEG

KORTRIJKSESTRAAT

NOORDSTRAAT
MEENSEST.WEG

BEHEERSTRAAT

BRUGSESTEENWEG

MEENSESTRAAT
OVERLEIESTRAAT

BUDASTRAAT

GENTSESTRAAT

DOORNIKSESTRAATDOORNIKSESTRAAT

WANDELWEGWANDELWEG

ZWEVEGEMSTRAAT

ROMEINSELAAN

GENTSESTEENWEG

KORTRIJKSESTEENWEG

VLASSTRAATVLASSTRAATBOOMGAARDSTRAAT

RINGLAAN R8

HARELBEKE

KORTRIJK

MARKTPLEINMARKTPLEINMARKTPLEIN

KERKSTRAAT

LT.-GEN. GÉRARDSTRAATLT.-GEN. GÉRARDSTRAAT

GROTE
MARKT

STATION

55

KUURNE

KATTESTRAAT

BRUGSESTEENWEG

BRUGSESTEENWEG

VLASSTRAATVLASSTRAAT

OVERLEIESTRAATHULSTSESTRAAT

KONING BOUDEWIJNSTRAAT

HARELBEKEHARELBEEKSESTRAATHARELBEEKSESTRAAT

BAVIKHOOFSESTRAAT

BAVIKHOOFSESTRAAT

MOLENSTRAATMOLENSTRAAT

RIJKSWEG N36D

RIJKSWEG N36D

2

3

4

KUURNE
RENBAAN

KONING BOUDEWIJNSTRAATKONING BOUDEWIJNSTRAAT

FINISHFINISHFINISH
STARTSTART
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7 KRUISBERG
gemeente Ronse
lengte 1875 m
hoogte start 32 m
hoogte top 122 m
hoogteverschil 90 m
gemiddeld stijgingspercentage 4,8 %
maximum stijgingspercentage 9 %

10 OUDE KWAREMONT
gemeente Kwaremont
lengte 2200 m
hoogte start 13 m
hoogte top 102 m
hoogteverschil 89 m
gemiddeld stijgingspercentage 4 %
maximum stijgingspercentage 11,6 %

1 VOLKEGEMBERG
gemeente Oudenaarde
lengte 1000 m
hoogte start 38 m
hoogte top 84 m
hoogteverschil 54 m
gemiddeld stijgingspercentage 5 % 
maximum stijgingspercentage 12 %

6 KANARIEBERG
gemeente Ronse
lengte 1000 m
hoogte start 54 m
hoogte top 131 m
hoogteverschil 77 m
gemiddeld stijgingspercentage 7,7 %
maximum stijgingspercentage 14 %

9 COTE DU TRIEU
gemeente Mont de l’Enclus
lengte 1260 m
hoogte start 35 m
hoogte top 123 m
hoogteverschil 88 m
gemiddeld stijgingspercentage 7 %
maximum stijgingspercentage 13 %

11 KLUISBERG 
gemeente Kluisbergen
lengte 1100 m
hoogte start 27 m
hoogte top 140 m
hoogteverschil 113 m
gemiddeld stijgingspercentage 6,3 %
maximum stijgingspercentage 11 %

5 LA HOUPPE
gemeente Flobecq
lengte 1880 m
hoogte start 61 m
hoogte top 141 m
hoogteverschil 80 m
gemiddeld stijgingspercentage 4,8 %
maximum stijgingspercentage 10 %

8 HOTOND
gemeente Kluisbergen
lengte 2700 m
hoogte start 34 m
hoogte top 162 m
hoogteverschil 128 m
gemiddeld stijgingspercentage 3,1%
maximum stijgingspercentage 7,5 %

1 2 3

4
5 6

7

8 9
10

11 12

ZOTTEGEMZOTTEGEMZOTTEGEM

STARTUUR  11U40 
STARTPLAATS  KUURNSE RENBAAN, HIPPODROOM 
AANKOMSTUUR  16U30  
AANKOMSTPLAATS  BRUGSESTEENWEG, KUURNE 
AFSTAND  201 KM

2 EIKENMOLEN 
gemeente Lierde
lengte 350 m
hoogte start 55 m
hoogte top 91 m
hoogteverschil 36 m
gemiddeld stijgingspercentage 5,9 % 
maximum stijgingspercentage 12,5 %

3 BOSSENAARSTRAAT (NIEUW!)
gemeente Etikhove/Maarkedal
lengte 1300 m
hoogte start 26 m
hoogte top 82 m
hoogteverschil 56 m
gemiddeld stijgingspercentage 4,3 % 
maximum stijgingspercentage 9 %

4 MONT SAINT LAURANT-BEAU SITE SUD-OUEST (NIEUW!)
gemeente Frasnes-lez-Anvaing
lengte 1200 m
hoogte start 48 m
hoogte top 141m
hoogteverschil 93 m
gemiddeld stijgingspercentage 7,8 % 
maximum stijgingspercentage 17 %
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Wonen wordt puur  

         genieten

De kracht van een mooi huis is dat het meer biedt dan alleen wonen!  
Het is een plek waar u zich echt thuis kan voelen. Met Schüco maakt u van 
uw huis een thuis. Geïsoleerde ramen, deuren en schuifdeuren geven u 
een lichte, comfortabele en veilige woonbeleving en verminderen zelfs uw 
energiekosten. Plan uw huis, samen maken we er een thuis van! 

www.schueco.be
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De Vlaskouter 1,  
8520 Kuurne 

Tel. 056 71 64 41
www.optiekdevriese.be

HUURWAGEN
NODIG?
Bel 056/72.54.99*

WE TRY HARDER
AVIS-WEST-VLAANDEREN.BE

*Ma-Vr: 8:00-12:00 13:30-17:00 / Za: 9:00-12:00 / Zo: gesloten
Advertenttie_1.indd   1 9/01/2020   17:55:38

Vastgoednorman.be
056 25 26 19
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RIJKSWEG 48 - 8520 KUURNE - TEL. 056 71 29 68
www.ceremoniekledijvanwynsberghe.be 
info@ceremoniekledijvanwynsberghe.be

Kuurne
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COORNAERT
BVBA

SANITAIRE INRICHTINGEN
LOOD-, ZINK- & ASFALTWERKEN

EPDM DAKBEDEKKING
VERWARMING

ONTSTOPPINGSDIENST

HULSTSESTRAAT 156  -  8560 KUURNE

TEL 056 - 72 82 88
FAX 056 - 72 89 13

GSM 0475 - 65 27 60
sanitaircoornaert@skynet.beCOORNAERT
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COORNAERT
BVBA

SANITAIRE INRICHTINGEN
LOOD-, ZINK- & ASFALTWERKEN

EPDM DAKBEDEKKING
VERWARMING

ONTSTOPPINGSDIENST

HULSTSESTRAAT 156  -  8560 KUURNE

TEL 056 - 72 82 88
FAX 056 - 72 89 13

GSM 0475 - 65 27 60
sanitaircoornaert@skynet.be

 

GARAGE MOYAERT 
TROTSE SPONSOR VAN KUURNE-BRUSSEL-KUURNE 

GARAGE MOYAERT KUURNE 
De Hyundai en Suzuki verdeler van Groot-Kortrijk. Onze service is uw garantie voor de toekomst! 

 

Brugsesteenweg 133-135 - 8520 KUURNE  
info@garagemoyaert.be - 056 / 21 53 46 

DECORATIE VANDEKERKHOVE
bvba

DECORA TIE
VAN DEKER KHOVE  bvba

Hulstsestraat 25 - 8520 KUURNE
Tel. 056 70 39 68 

Binnenhuisdecoratie
alle schilderwerken

vloer- & wandbekleding
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BROEKAERT
TV-HIFI-ELEKTRO WWW.BROEKAERT.BE

www.wynant-electro.be

www.wynant-electro.be • Kuurne : 056 35 37 49 - Sint-Michielsweg 7 • Kortrijk : 056 25 56 00 - Zwevegemsestraat 152

AL EENS AAN  

GEDACHT?
WYNANT BROEKAERT 

KOM
LANGS
VOOR ADVIES DAT ÉCHT BIJ JE PAST

WIJ HEBBEN DE KOPTELEFOON DIE ÉCHT BIJ JE PAST

Je wielerseizoen start met
wynant-broekaert-wynant
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Er bestaan geen grotere viswijven dan 
wielertoeristen. Steek op een willekeurige 
weekendochtend in maart je neus buiten en je 
hoort het geklets van die fietsende herauten 
van de ochtend al opstijgen vanuit de verte. 
Straten worden overspoeld door rijdende 
praatbarakken. Maar het scherpe gehoor merkt 
vrij snel op dat die wielergesprekken allerminst 
over de onbelangrijke dingen des levens gaan. 
Er wordt een aardig potje georakeld: over FTP, 
over trapfrequentie, over trainingsschema’s en 
vetverbranding, over Strava en over de relatie 
tussen banddikte, trekkracht en weerstand.  
De buurman die bij het ochtendgloren de auto 
staat te wassen, pikt zo nu en dan zelfs eens een 
hapklare tip op. “Als ge mooi onder uw anaerobe 
drempel blijft, kunt ge uren blijven klimmen.” 
Voilà, die kan zo tussen de zondagse pistolet. 

Maar onder die dikke ijslaag van intellectueel 
vertier kolkt een eeuwenoude concurrentiestrijd. 
De beste zijn, winnen. Niet dat er uiteindelijk 
echt iets te winnen vált, natuurlijk. Want er 
worden – twee meter bier een halve kilo 
gehakt tijdens een parochianenkoers buiten 
beschouwing gelaten – amper prijzen uitgereikt 
op amateurniveau. Het gaat om het spel.  
Dat schijnbaar onachtzame peddelen en 
palaveren, dat is pokeren. Onbewogen bluffen 
vanachter de koersbril: “Ik heb adem genoeg, 
hoor. En jij?” Het is aftasten wie twee azen 
heeft, en wie twee flutkaarten. Met wie valt hier 
straks rekening te houden als de storm losbarst? 
Welk wiel zal hier als een schroef een passage 
doorheen het harkende gepeupel boren? 
En waar zit die roekeloze Icarus die de flank 
zal opvliegen, om halverwege als een logge 
molensteen terug achterwaarts door het peloton 
te rollen, anderen meesleurend in zijn roemloze 
val? 

Episch zijn die eerste kilometers van de eerste 
cyclo van het seizoen. Het geluid van kettingen 
die onder de ideale spanning worden gelegd.  
De adrenaline die door de aders van de  
gladiatoren giert. De poorten van de winterse 
arena die elk moment kunnen openslaan.  
Tot, vlak voor die eerste zware helling, de 
onheilspellende stilte valt. Gedaan met tateren. 
Het zachte geluid van soepel draaiende 
derailleurs slaat om in nerveus geschakel, 
gerammel en gekraak. Van 50/20 naar 34/20, 
en toch maar naar het koffiemolentje. Of net 
andersom. Alle kaarten worden zonder genade 
op tafel gegooid. Er wordt stevig gesnokt en 

parmantig geëtaleerd. Tot het gehijg verandert 
in gesnak, en je hier en daar een ademhaling 
hoort slurpen doorheen volle neusgaten en een 
wanhopig kauwende mond. De eerste rekkers 
van het seizoen zijn geknapt. Allé hop, en 
avant! De prijs voor lossen, is gaten dichtrijden. 
Over deze koude wielerlogica kan niemand 
discussiëren.

Elk zinnig persoon denkt ongetwijfeld: dit is 
de pure hel. Maar dit frivole spektakel van 
demarreren, lossen, terug aansluiten en 
brutaal wraak nemen op de eerstvolgende reep 
kasseien is niets meer dan de belóning voor al 
het bikkelharde winterwerk. Want de echte hel? 
Dat is die pikdonkere, ijskoude zondagochtend 
in december, waarop elke slaapdronken kop 
nog diep in het warme kussen gedrukt ligt. Dat 
terwijl de wielertoerist – voor zijn niets anders 
dan uitgesteld genot – op een onchristelijk 
vroeg uur moederziel alleen met man en macht 
twee kommen muesli naar binnen probeert te 
scheppen. Het gevecht aangaat met een paar 
kilo onhandige winterkleren. Met tintelende 
vingers en voeten de kille ochtendmist doorklieft. 
En, ondanks de hevig protesterende maag, toch 
met de regelmaat van de klok een ijskoude straal 
sportdrank de keel in spuit.

Is dit het nu, zou je denken. Heel de week gaan 
werken, en op zondag de wekker om half zeven, 
om af te zien in de kou of de regen. Soms vraagt 
een mens zich af wat daar nu plezant aan is. 
Niks natuurlijk, het is onprettig en pijnlijk. Maar 
daar gaat het niet over. Elke wielertrip naar de 
hel en terug opent beetje bij beetje de poort 
tot de hemel. Het is niet door te wachten op de 
zomer dat het leven mooier wordt. Het is door 
de winter te benutten om je obstakels te leren 
overwinnen. De zomer is een toemaatje. Dat 
heeft de wielertoerist goed begrepen. Op elke 
steile helling put hij zijn kracht uit de gedachte 
aan de zalige afdaling die over de kam op hem 
ligt te wachten.

En op een zonnige, warme dag, zie je hem 
dan zitten. Op een terras bovenop een berg, 
genietend van het uitzicht. Zomertenue half 
opengeritst, petje scheef, fiets tegen de gevel 
en een lekker fris streekbier in de hand. Z’n 
gezicht straalt: niets moet, alles kan. En geen 
voorbijganger die snapt waar die hemelsbrede 
glimlach vandaan komt. Want de goddelijke 
zaligheid van die kelk is enkel hem bekend.

DE POORT TOT DE HEMEL

C O L U M N   /   D A V Y  D E B E L
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Novy Panorama,
in lijn met uw levensstijl.
 

www.novypanorama.be

VERHUUR FEESTZAALTJE
IDEAAL VOOR FAMILIEFEESTJES

FEESTZAAL CATTECOUTTER
KATTESTRAAT  232 • 8520 KUURNE • T 056 711931
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CMYK
0-100-80-10
8-0-5-68

Drie lakstraten:      1 voor grote series       1 voor kleine series       1 voor groot stukwerk

Automatische snelkleurwisselkabine met stuk detectie

Maximale afmetingen: L 7000 x B 2500 x H 2500

Snelle, verzorgde uitvoering met de grootste flexibiliteit

Noordstraat 10 (industriezone) - 8560 Wevelgem-Gullegem
TEL 056 41 43 35 - FAX 056 42 74 50 

info@schouteetens.be - www.schouteetens.be

Poedercoaten van staal en aluminium, Zandstralen en metaliseren

James Heylen:
ZAAKVOERDER 

Omdat uw vloer
mijn zorg is.

openingsuren: ma tot vrij: 9.30 tot 12 en 14 tot 18 u / za: 10 tot 12 en 14 tot 17 u

www.parketcenter.be
TER FERRANTS 16 ---- KUURNE ---- T 056 36 06 28

LALEGNO - LAMETT - QUICK-STEP - DI LEGNO - CAMBRILLO - BALTERIO - MODULEO

James
gaf hier advies!

ADV KUURNE BRUSSEL KUURNE 190x240mm.indd   1 05-01-16   14:21 37



Voel je fit!

Het alles-in-één
natuurlijk supplement

• meer energie
• sterkere weerstand
•  maximaal zuiverend

Te verkrijgen bij uw lokale natuurwinkel: 
PUUR NATUUR  -  K. ELISABETHSTRAAT 12  -   8520 KUURNE       Tel: 056-70 42 30  - philipverhaeghe@puurnatuur.be - www.puurnatuurkuurne.be 

vraag om  energie
vraag naar  
MARCUS ROHrER

vraag om  vraag om  
vraag naar

MARCUS ROHrER
vraag naar  

Whey Proteine 94 PLATINUM:  
melkwei-eiwit als hoogwaardige eiwitbron en 

als optimale voeding voor de spieren 

WHEY PROTEINE 94 PLATINUM is ideaal voor iedereen die 
nood heeft aan extra en hoogwaardig eiwit zoals bij sporten, groei, 
vegetarische voeding, herstel, zwangerschap. 
Regelmatige inname van WHEY PROTEIN 94 PLATINUM draagt bij tot:
• de groei van de spiermassa (atleten, groeispurt, herstel….)
• het behoud van de spiermassa (ouderen, bedlegerigheid…)
• het behoud van normale botten 

kwaliteit bovenal

www.marcusrohrerspirulina.org/nl

•  verlicht gevoelige spieren en gewrichten
• bevordert de spijsvertering en draagt bij tot de vertering van vetten
•   draagt bij tot het behoud van een  normale functie van lever en galwegen
•   heeft antioxiderende, celbeschermende  eigenschappen
•  draagt bij tot een normale werking van het zenuwstelsel

Curcuma  PLATINUM:  
natuurlijk en werkzaam kurkuma-extract

met een veelzijdige toepasbaarheid:  

CURCUMA PLATINUM  is een voedingssupplement waarvan de 
werking onderbouwd is door liefst 27 klinische studies (Meriva®). 
Voor  een maximale opneembaarheid en optimale werkzaamheid 
zijn de curcuminoïden in CURCUMA PLATINUM gecombineerd met 
fosfatidylcholine uit lecithine (“fytosomen”). 

•  een melkwei-eiwitisolaat, dat  uitzonderlijk 
laag is aan lactose en vetten.

• vrij van suiker, kleurstoffen, kunstmatige 
zoetstoffen 

Verzekerde opname
Klinisch bewezen werking!

 www.mannavital.be

Voel je fit!

Het alles-in-één
natuurlijk supplement

•	 meer energie
•	 meer weerstand
•		 sterk zuiverend

Te verkrijgen bij uw lokale natuurwinkel: 
PUUR NATUUR  -  K. ELISABETHSTRAAT 12  -   8520 KUURNE       Tel: 056-70 42 30  -  mail: puurnatuur@skynet.be 

vraag om  energie
vraag naar  
MARCUS ROHrER

vraag om  
vraag naar  

•		WARMING gel
•		WARMING spray

•		COOLING gel
•		COOLING spray

complete SPIEREN & 
GEWRICHTEN verzorging
ZONDER PARABENEN

• Zorgt voor je spieren 
en soepele gewrichten: 
voor, tijdens en na het 
sporten of activiteiten

• Verlicht bij gevoelige, 
vermoeide en koude 
spieren

• Helpt bij stijve & 
stramme spieren, 
vastzittende spieren

• Ondersteunt het herstel 
na fysieke inspanning

Whey Proteine 94 PLATINUM:  
melkwei-eiwit als hoogwaardige eiwitbron en 

als optimale voeding voor de spieren 

•  een melkwei-eiwitisolaat, 
dat  uitzonderlijk laag is aan 
lactose en vetten. 

•  vrij van suiker, kleurstoffen, 
kunstmatige zoetstoffen 

WHEY PROTEINE 94 PLATINUM is ideaal voor iedereen die 
nood heeft aan extra en hoogwaardig eiwit zoals bij sporten, groei, 
vegetarische voeding, herstel, zwangerschap. 
Regelmatige inname van WHEY PROTEIN 90 PLATINUM draagt bij tot:
• de groei van de spiermassa (atleten, groeispurt, herstel….)
• de instandhouding van de spiermassa (ouderen, bedlegerigheid…)
• de instandhouding van normale botten 

kwaliteit bovenal

www.mannavital.be www.nuflex.eu
www.marcusrohrerspirulina.be

Kortrijksestraat 153, 8520 Kuurne
Tel 056/37.16.16

 
Open van 8u00 -12u00 en van 13u30 -17u30; vrijdag tot 18u30
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Gastronomisch restaurant & Traiteur
HET BOURGONDISCH KRUIS
Brugsesteenweg 400,
B 8520 Kuurne
Tel.: +32 (0)56 70 24 55
info@het-bourgondisch-kruis.be
www.het-bourgondisch-kruis.be

Café Astrid
Bij Joachim & Veronique

056 72 26 41 

Brugsesteenweg 311
8520 Kuurne 

cafeastrid@telenet.be

056 72 26 41
Brugsesteenweg 311 8520 kuurne

cafeastrid@telenet.be

Kapsalon dames, heren & kinderen
Marktplein 14, 8520 Kuurne

0498/28 78 51

   Café 
De Sterre

Brugsesteenweg 250
Kuurne
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��
Phillû’s

HAIRCONCEPT

Tel.: 056 37 04 12
Gsm: 0486 44 34 72

Luc VANDAELE 
Brugsesteenweg 223 - 8520 KUURNE

0471/92.34.76

www.penez.be
info@penez.beDronckaertstraat 27

8930 Rekkem

penez
elektriciteit    zonnepanelen    ventilatie

textielreinigingSelect
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FRITUUR TRAMSTATIE KUURNE 
(Parking Vlaskouter) 

’s Middags en ’s avonds open. 

 
Behalve op dinsdag en woensdag. 

CANNAERT CANNAERT

CANNAERT CANNAERT

UW 

KAPSALON

x OOK OPEN OP MAANDAG  
056 72 68 00 

Onze merken: Thompson | Scatto | Pinarello | Gazelle 
| L’avenir | Minerva | Wilier | Giant | Ridley

Gasthuisstraat 9 | 8520 Kuurne 
Tel. 056 70 04 28 | 0475 98 21 99

www.fietsenlapauw.be

Verkoop en herstellingen van fietsenOnze merken: Thompson | Scatto | Pinarello | Gazelle 
| L’avenir | Minerva | Wilier | Giant | Ridley

Gasthuisstraat 9 | 8520 Kuurne 
Tel. 056 70 04 28 | 0475 98 21 99

www.fietsenlapauw.be

Verkoop en herstellingen van fietsen

K
w

aliteit, elke dag opnieuw.

‘t Charcuterietje
Veldm. Montgomerystraat 141

8520 Kuurne

Tel. 056 71 10 52

info@dekeukelaere.keurslager.be

www.dekeukelaere.keurslager.be
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Gentseweg 432 • 8793 ST.-ELOOIS-VIJVE
056 60 93 94 • info@robaco.be

precisieslijperij

DÉ REFERENTIE

HERENKAPPER
DO = AFSPRAAK
ZA = 7 TOT 12 & 13 TOT 17 U.
Tel. 056 70 30 80
Bavikhoofsestraat 82
8520 KUURNE
di., woe., vrij. : 8.30 tot 12 & 13.30 tot 19 u.
ma. : gesloten

Wim

Dagelijks vers brood
Dagelijks verse koffiekoeken en gebak
Iedere dag open van 7.30 tot 20 uur

Zondag van 6.30 tot 19 uur

Wij brengen op zondagmorgen
uw ontbijt aan huis

Wij rusten op donderdag

BROOD - BANKET  TOMPOES
Bavikhoofsestraat 76 - 8520 KUURNE

Tel. & fax 056 71 37 34

Brood Banket

Dagelijks vers brood
Dagelijks verse koffiekoeken en gebak

Iedere dag open van 7.00 tot 19 uur
Zondag van 6.30 tot 18 uur

Wij brengen op zondagmorgen uw ontbijt aan huis

Wij rusten op donderdag

Belegde broodjes

Brood - banket  tompoes
Bavikhoofsestraat 76 - 8520 KUURNE

Tel. & fax 056 71 37 34

Toelevering voor de hout-, meubel-, en kunststofindustrie

Met eigen slijpservice

Tel. 056 60 93 94 - Fax 056 60 97 69 - info@robaco.be - www.robacco.be 
Gentseweg 432, 8793 Sint-Eloois-Vijve (Waregem)

De Middenstand
Biljart  Café  Bistro
Tea-Room  Darts

Marktplein 26, 8520 Kuurne
056/44 46 47

middenstandkuurne@telenet.be
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NIEUW
TE KUURNE

 

LUIT.-GEN. GÉRARDSTRAAT 62 - 8520 KUURNE - BE55 0689 3405 3544 

PADEL@TCLEIEMEERS.BE - 0476 95 35 33
LESSEN: PADELLESSEN@TCLEIEMEERS.BE

173

ALGEMENE GEREEDSCHAPSSLIJPERIJ

MERLIER BVBA

Esserstraat 18 - 8550 Zwevegem

Tel. 056 25 87 99 - Fax 056 25 83 38 
Mob. 0475 77 58 30 - Gsm 0475 21 09 87

www.merlierslijperij.be

elektriciteit & technieken

Algemene elektriciteitswerken nieuwbouw & renovatie 
Binnen- en buitenverlichting 
Onderhoud en herstellingen

+32 (0)475 410 995 d-tech@telenet.be

Coiffure Brigitte
Harelbeeksestraat 44 • 8520 Kuurne 
tel. 056/71 56 80 • gsm 0475/51 71 80

Dinsdag, woensdag, donderdag op afspraak 
Vrijdag van 8u.30 tot 12u. - van 13u.00 tot 18u.30 

Zaterdag van 8u. tot 16u. doorlopend

www.merlierslijperij.be   -   merlierslijperij@skynet.be
173
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Electro Depypere
Gen. Eisenhowerstraat 49 
8520 KUURNE
Telefoon:  056 71 45 95 
Fax:  056 71 22 32 
Email: depypere@skynet.be 
www.electrodepypere.be
Openingsuren:

Maandag :  -  / 14.00u - 18.30u 
Dinsdag : 9.00u - 12.00u / 14.00u - 18.30u 
Woensdag : 9.00u - 12.00u / 14.00u - 18.30u 
Donderdag : 9.00u - 12.00u / 14.00u - 18.30u 
Vrijdag : 9.00u - 12.00u / 14.00u - 18.30u 
Zaterdag : 9.00u - 12.00u / 14.00u - 18.00u 
Zondag : GESLOTEN  

Woensdag, donderdag op afspraak 
Vrijdag van 8u.30 tot 12u. - van 13u. tot 18u.30 

Zaterdag van 8u. tot 16u. doorlopend

LAMBRECHT NUMMER EEN IN BANDEN
Ringlaan 2
B-8520 Kuurne
Tel. +32 56 37 13 43
Fax +32 56 37 13 40
E-mail kuurne@qteam.be

Competentie, Wegcontact, VeiligheidCompetentie, Wegcontact, Veiligheid

kuurne:kuurne  12/10/16  10:36  Page1

184 179

Kouterstraat 2, KUURNE
Tel. 056 71 60 13

www.derooterie.be
•

Gastronomische suggesties

wisselend volgens seizoen

Menu’s alles inbegrepen

Verzorgde dagschotel • Weeklunch

Groepen tot 40 personen • aparte zaal

DE GULDEN HERT
MARKTPLEIN 1 - KUURNE

Bij Ronny & Alice

ELEKTRO-SERVICE-VDM
HOOVER-CANDY-ROSIERES

GENTSESTEENWEG 162 - 8500 KORTRIJK
Fax & Tel. 056 21 92 92

KLOPVEEGZUIGERS - SLEDESTOFZUIGERS - BOENDERS
WASAUTOMATEN - VAATWASMACHINES - DROOGKASTEN

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS

Maandagnamiddag

& dinsdag gesloten

Onze mix smaakt naar meer.,

RECLAME- EN INDUSTRIEEL
DRUKW ERK

brochures
catalogiposters

folders

HUISSTIJL
facturennaamkaarten

enveloppes

RELATIEGESCHENKEN
driemaand-kalenders

muismatten
bureauonderleggers

wenskaarten
notablokken A4 A5 A6

www.st-michielsdrukkerij.be
info@st-michielsdrukkerij.be

12 de liniestraat 13 - 8520 KUURNE
tel 056 71 11 98 - fax 056 70 52 08

werf- en immoborden
inserts mailings

wissels brieven
BTW ontvangstbewijzen

Kortrijkstraat 370, B-8560 WEVELGEM

Tel.: +32 56 41 81 04 
Fax: +32 56 41 77 91 

Email: appi-reno@skynet.be

Verven 

Beitsen 

Vernissen 

Behang 

Laminaat 

Parketten 

Alle vormen van 
rol- en reepgordijnen
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rol- en reepgordijnen

• 
Gastronomische suggesties 
wisselend volgens seizoen 
Menu's alles inbegrepen 

Verzorgde dagschotel • Weeklunch 
Groepen tot 30 personen

Restaurant de Rooterie

Byblocks Kuurne  
                          bij Gilles,Voor een perfect getapte pint , 
een verzorgde koffie en meer .  
Iedere Zondag morgen Aperitief 
met gratis hapjes. 
Groot scherm voor “Life” Voetbal 
Wielrennen , Paardenrennen en 
andere sportuitzendingen.
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RETRO

Anno 2020 is Kuurnenaar Kurt Vindevogel vaak terug te vinden 
in een wedstrijdauto achter het peloton. Tussen 1980 en 2000 
is hij zelf actief als renner, eerst bij de jeugd en later als prof.  
Een terugblik op een fraaie wielercarrière. 

HET WIELERVERLEDEN VAN KURT VINDEVOGEL,  
ADJUNCT-KOERSDIRECTEUR VAN   
KUURNE-BRUSSEL-KUURNE

Tekst: Dries De Zaeytijd
Beeld: collectie KOERS. 
Museum van de Wielersport
(Roeselare)

NIET AAN  
HET KOORDJE
De koersmicrobe krijgt Kurt Vindevogel 
(°1966) mee van thuis uit: “Mijn grootvader 
was wielrenner maar moest stoppen met 
koersen toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak.  
Ook mijn vader hee� nog gekoerst. 
Niet verwonderlijk dus dat ik al vroeg de �ets 
ontdekte. Als 13-jarige �etste ik al mee met 
de wielertoeristen.” Twee jaar later kan Kurt 
voor het eerst een o�ciële licentie aanvragen.  
Bij de nieuwelingen loopt het meteen goed: 
“Ik kon al snel rekenen op een grote groep 
supporters. In de buurt van mijn huis hadden 
we een bord gezet en daar schreven we dan 
telkens op waar en wanneer ik moest koersen. 
Zo wisten mijn supporters waar ze me aan 
het werk konden zien.” De supportersclub van  
Kurt levert niet alleen vocale steun; 
door de verkoop van lotjes en diverse 
steunacties �nancieren ze ook de aankoop  
van een nieuwe koers�ets. “Op den duur 
werden veel van die supporters vrienden. Ik kon  
ook altijd terecht bij een lokale slager.  
Hij gaf me dan een goeie biefstuk of een  
dui�e zodat ik met voldoende energie in  
de benen kon koersen.” De jonge Vindevogel  
is als nieuweling nog eerder tenger van �guur  
maar beschikt wel al over een �inke portie  
kracht én staat zijn mannetje: “In een koers  
in Rekkem lachte een grotere jongen mij  
voor de start uit: ‘Ga jij ook mee doen?  
Moet je geen koordje aan mijn �ets hangen  
zodat je mee kan?’ zei hij. In plaats van 
gekleineerd te zijn, was ik nu juist dubbel   
gemotiveerd. Ik reed een hele goeie wedstrijd, 

terwijl hij onderweg had moeten opgegeven.  
Ja, dat koordje had me wel geprikkeld.” 

AFDALEN IN  
DE REGEN
 
In de  jeugdreeksen boekt Vindevogel een aantal  
mooie overwinningen. “Mijn mooiste 

overwinning behaalde ik bij de amateurs, toen 
ik in 1987 het provinciaal kampioenschap 
won. Ik was toen wat ziek aan de koers 
begonnen, maar was toch de beste.
Eigenlijk keek ik ook bij de jeugd elk jaar  
uit naar dat kampioenschap van West-
Vlaanderen. Koersen op kasseien lag me ook 
wel. 

Het was op dat moment in het seizoen 
dat ik weer echt zin kreeg om te koersen,  
als de wintermaanden voorbij waren en de 
kasseiklassiekers zich aandienden.” Cols en 
het betere klimwerk liggen de Kuurnenaar 
dan weer minder: “Voor mij is de Ronde van 
Aosta in Italië de meest lastige wedstrijd 
die ik ooit heb gereden. We reden daar 
van de ene scherpe helling naar de andere.  
Daar heb ik echt moeten krabben om op tijd 
binnen te raken. Je moest van in het begin in de 
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juiste groep zitten, anders was je een vogel voor 
de kat. Dat was ook zo in de zogenaamde ‘Baby 
Giro’, de Ronde van Italië voor amateurs. In 
1988 vertrok er een rit op de top van de col en 
gingen we dus van start met een afdaling. Geen 
probleem, maar het was �ink aan het regenen 
en ik haatte het om te dalen in de nattigheid. 
Beneden lag ik al twee minuten achter op de 
kop van de koers en we waren eigenlijk nog 
maar net vertrokken…”

DRAAIEN EN 
KEREN ROND  
DE KERKTOREN

In 1989 wordt Vindevogel prof bij Mini�at-
Isoglass: “Mijn eerste wedstrijd als beroeps- 
renner was nota bene Kuurne-Brussel-Kuurne, 
voor eigen volk! Edwig Van Hooydonck, die ik 
kende van in de jeugdreeksen, won de wedstrijd. 
Ikzelf eindigde in het peloton.” Eenmaal het 
voorjaar achter de rug, is de neoprof vooral 
actief in de kermiskoersen. “Met Dirk Heirweg 
hadden we in onze ploeg een renner die 
vaak won in dat soort wedstrijden. Mensen 
onderschatten dat vaak, die kermiskoersen, 

maar je moest heel 

goed zijn om bij de eerste tien te eindigen. Dat 
constant draaien en keren rond de kerktoren, de 
hoge snelheid,… ja, het was vaak doorbijten om 
vooraan te blijven.” Als jeugdrenner en als prof 
kan Vindevogel elk weekend probleemloos van 
start gaan in een kermiskoers in Vlaanderen, 
iets was vandaag al lang niet meer het geval is. 
“Nochtans is zo’n kermiskoers heel geschikt 
om de stiel te leren. Daarom ook dat heel wat 
buitenlanders naar hier kwamen, om echt te 
leren koersen maar ook omdat de koers écht 
lee� in België.” Dat Vlaanderen wielerminded 
is, ondervond de Kuurnenaar zelf aan den 
lijve: “Voor de start van zo’n kermiskoers 
moesten we ons ergens ter plekke omkleden. 
Dat gebeurde in een sporthal, maar evengoed 
bij iemand thuis. Meestal in de garage of als je 
geluk had in de badkamer. Natuurlijk, als je een 
aantal jaar op dezelfde plek kwam, dan begon 
je die mensen een beetje te kennen. En als je 
daar dan eens had gewonnen, dan was je de 
koning en kreeg je zelfs de living! Maar dat was 
eerder uitzondering dan regel. Vaak moesten 
we aanbellen bij wildvreemde mensen met de 
vraag of we ons daar konden klaarmaken voor 
de koers. Met na a�oop dan een beetje water in 
een klein bassingske om ons te wassen. Dan nog 
wat eau de cologne op de borst om niet ziek te 
worden en we konden terug naar huis.”

IN HET ZOG VAN 
HET PELOTON
Na zijn profcarrière koerst Kurt verder bij de  
elite zonder contract: “Ik bleef actief tot mijn 
34ste, vooral dan in kermiskoersen en criteriums.  
Vaak waren er in die wedstrijden elke ronde 
premies of prijzen te verdienen. Daar was 
ik echt op gepind, om zo veel mogelijk 
premies te pakken want in tegenstelling tot  

bij de profs had ik nu geen vast rennersloon 
meer. En koersen als hobby is niet goedkoop.  
Niet alleen de �ets, maar ook de kledij, benzine,… 
dat kostte allemaal geld. Door te sprinten voor 
die prijzen kon ik nog iets verdienen en dat 
lukte me ook wel veel.” Ook nadat Vindevogel 
zijn �ets aan de haak hee� gehangen, blij� hij 
actief in de wielersport. Niet langer in de koers, 
maar wel er vlak achter: “Ik ben vaak chau�eur 
voor de jury of voor de wedstrijddokter.  
In Kuurne-Brussel-Kuurne werk ik als adjunct-
koersdirecteur. Ik doe dat graag. Waarom ex-
renners zo vaak gevraagd worden om met een 
wagen in de koers te rijden? Als oud-renner voel 
je alles veel beter aan. Je weet hoe het peloton 
zal reageren en kan alles beter inschatten.  
Dat is veel veiliger, voor renners en volgers.
” De Kuurnenaar blikt tevreden terug op zijn 
periode als renner: “Er ging echt een hele 
nieuwe wereld voor me open. Ik was overal erg 
welkom en leerde veel mensen kennen die ik  
als niet-renner nooit zou hebben gekend.  
En daar ben ik nu nog steeds erg blij om.”  

Met dank aan Jels Devlaminck (opleiding 
sportjournalistiek Howest)

VOL.3 ZONDAG 1 MAART 2020

HET WIELERVERLEDEN VAN KURT VINDEVOGEL,  
ADJUNCT-KOERSDIRECTEUR VAN   
KUURNE-BRUSSEL-KUURNE
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ADYNS  
INTERIEUR

Email: frankyadyns@gmail.com
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160 prestigious rooms – brasserie – wellness avenue – swimming pool – meeting rooms – jules bar – fitness

 
Stationsplein 2 – 8500 Kortrijk

T 056 22 03 03 – F 056 22 14 02
parkhotel@parkhotel.be – www.parkhotel.be
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SPEEDWEAR

49



gevraagd: technieker voor herstelling tuin- en reinigingsmachines

Maakt 100m2 vloer hygienisch schoon 
in 8 minuten met slechts 1 liter water...

Autonomie van 80 minuten

Nettoye hygeniquement 100m2 en 8 
minutes avec seulement 1 litre d’eau

Autonomie: 80 minutes

1. stofzuig functie / il balaie
2. dweilen / il lave
3. drogen / il sèche
4. autoclean / il s’auto-nettoie

4 - 1 Draadloos vloer schoonmaak systeem
Système de nettoyage sans fil 4 en 1

Voor vloeren van:
parket, laminaat, natuursteen,
keramiek, tegels, marmer, 
kurk, venyl, enz..

Pour les sols en:
parquet, stratifié, pierre naturelle,
céramique, carreaux, marbre,
liège, vinyle..

BESTICT is de officiële Europese
importeur van HIZERO

Internationale erkenning - Reconnaissance internationale -
International awards:

New product
of the year 2017

Las Vegas USA
elected by the 5.000 members VDTA
 Vacuum Dealers Trade Organisation

Finalist Grand Prix
de l’innovation 2018

Paris, Europe

Innovative cleaning
technology of the year

Charlotte NC, USA
elected by the 5.000 members VDTA
 Vacuum Dealers Trade Organisation

Maakt 100m2 vloer hygienisch schoon 
in 8 minuten met slechts 1 liter water...

Autonomie van 80 minuten

Système de nettoyage sans fil 4 en 1

HEIRWEG 35, KUURNE
056 37 33 90   -  WWW.LUYCKXDIRK.BE

B.V.B.A.Luyckx Dirk

Piet Desmedt

Alle herstellingen (ook antieke klokken)
worden in eigen atelier uitgevoerd.

Gratis prijsofferte

Juwelier ontwerper - Uurwerkhersteller

Gen. Eisenhowerstraat 65
8520 KUURNE

Tel. 056 70 32 92
info@pietdesmedt.be - www.pietdesmedt.be

GALERIE JOS DEPYPERE
E     E  E    

www.galeriedepypere.be

Aan- en verkoop van oude en moderne schilderijen en beelden
p n an o ns a   a r a    o  

En op afspraak

AN-PASCALE KRUTH  
Kerkstraat 80 - 8520 Kuurne

Tel. 056 71 95 70

AN-PASCALE KRUTH  
Kerkstraat 80 - 8520 Kuurne

Tel. 056 71 95 70

Schoonheidsinstituut

Tine
Hoevedreef 27 
8520 Kuurne 

tel. 056 35 64 58 
gsm 0477 84 66 47
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VOOR EEN MODERNE,
VERZORGDE SNIT

HERENKAPPER
STEFAAN

KERKSTRAAT 19
8520 KUURNE

TEL. 056 71 72 33

Openingsuren :
Dinsdag - Woensdag - Vrijdag - Zaterdag
van 8u. tot 12u. en van 13u.30 tot 19u.

Donderdag op afspraak
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VOOR EEN MODERNE,
VERZORGDE SNIT

HERENKAPPER
STEFAAN

KERKSTRAAT 19
8520 KUURNE

TEL. 056 71 72 33

Openingsuren :
Dinsdag - Woensdag - Vrijdag - Zaterdag
van 8u. tot 12u. en van 13u.30 tot 19u.

Donderdag op afspraak
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VOOR EEN MODERNE,
VERZORGDE SNIT

HERENKAPPER
STEFAAN

KERKSTRAAT 19
8520 KUURNE

TEL. 056 71 72 33

Openingsuren :
Dinsdag - Woensdag - Vrijdag - Zaterdag
van 8u. tot 12u. en van 13u.30 tot 19u.

Donderdag op afspraak

91
91

VOOR EEN MODERNE,
VERZORGDE SNIT

HERENKAPPER
STEFAAN

KERKSTRAAT 19
8520 KUURNE

TEL. 056 71 72 33

Openingsuren :
Dinsdag - Woensdag - Vrijdag - Zaterdag
van 8u. tot 12u. en van 13u.30 tot 19u.

Donderdag op afspraak

Algemene Bouwwerken
Timmer- en Schrijnwerken
Alle dakwerken + Roofings

Vloeren en Faience
Natuursteen - Grafzerken

Elektriciteit en Sanitair
Koper- en Zinkwerken - Beursstanden

Velm. Montgomerystraat 151 - 8520 KUURNE
Tel. 056 71 35 14 - Fax 056 72 82 77

www.quequin.be
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140128

DAGBLADEN - TIJDSCHRIFTEN - WEEKBLADEN
BOEKEN - ROOKWAREN

CHRISTIANE HOLVOET
KORTRIJKSESTEENWEG 26

8530 HARELBEKE

TEL. 056 71 99 24 • FAX 056 72 99 90

LOTTO - KENO

KOERS PER KOERS KANTOOR VAN
BELGISCHE EN FRANSE TIERCE

- HONDENRENNEN
- ENGELSE PAARDENRENNEN
- BINGOAL
- WIELRENNEN

Open : Maandag 6u. tot 13.30u.
Dinsdag tot vrijdag 6u. tot 19u.
Zaterdag 6u. tot 18u.
Zondag 9u30 tot 1 u .

Bingoal - Eurobets - Masterbet
Belgabet - Stanleybet

3 30

Bingoal - SJ bet
Betcenter

- BINGOAL
- WIELRENNEN

DAGBLADEN - TIJDSCHRIFTEN - WEEKBLADEN - BOEKEN - ROOKWAREN

KOERS PER KOERS KANTOOR VAN BELGISCHE EN FRANSE TIERCE

- BINGOAL - WIELRENNEN -
Open: Maandag 6u. tot 13.30u. - Dinsdag tot vrijdag 6u. tot 19u.

Zaterdag 6u. tot 18u. - Zondag 9u30 tot 13u30.

Bingoal - SJ bet - Betcenter

IMMO-LYS
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ACCOUNTANCY  
FISCALITEIT
ADVIES OP MAAT
STARTERSBEGELEIDING

DIGITAAL & OP PAPIER

We zijn op zoek naar gemotiveerde 
medewerkers.
Interesse? Surf dan snel naar  www.dvac.be
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INVITATION

HAPPY

Kattestraat 188 - 8520 Kuurne
De hippodroom Kuurne aan de Kattestraat Kuurne.  
Je kan er lekker eten, een fris drankje nemen en een dagje leuke  
ontspanning beleven dichtbij huis met de volledige familie.  
Je kan erbij zijn iedere zondag vanaf oktober tot eind april!
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UIT SYMPATHIE 

BEREMUTSE BRANDING & DESIGN

WWW.HITTHEMOON.COM

FRITUREN
VERKINDERE

LODEWIJK DE RAETLAAN 17 
8870 IZEGEM, BELGIË 

051 31 39 33

Bavikhoofsestraat 25 - 8520 KUURNE 
Tel. 056 72 89 02 - Fax 056 72 79 29 
GSM. 0475 82 65 01 
www.tuinenfrancis.be

AANLEG EN ONDERHOUD 
ALLE AFSLUITINGEN 
TERRASSEN EN OPRITTEN 
OMGEVINGSWERKEN 
CONTAINERDIENST

Kwalitatief ondernemen  
op mensenmaat

VZW BPKN

De vzw BPKN verenigt de bedrijven op 

Bedrijvenpark Kortrijk-Noord, dat gelegen is 

op grondgebied Kortrijk en Kuurne. Vanuit de 

aandacht voor planet, people en profit informeert 

de vereniging bedrijven en hun medewerkers, 

organiseert ze netwerkmomenten en behartigt 

ze hun belangen.

Contacteer ons gerust
→ parkmanager@kortrijk-noord.be 
→ 0470 66 60 60

 

 

  

Avelgemstraat 174 bus 001   056/75.62.41 
8550      ZWEVEGEM   www.desmetvermaut.be 
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Kwalitatief ondernemen  
op mensenmaat

VZW BPKN

De vzw BPKN verenigt de bedrijven op 

Bedrijvenpark Kortrijk-Noord, dat gelegen is 

op grondgebied Kortrijk en Kuurne. Vanuit de 

aandacht voor planet, people en profit informeert 

de vereniging bedrijven en hun medewerkers, 

organiseert ze netwerkmomenten en behartigt 

ze hun belangen.

Contacteer ons gerust
→ parkmanager@kortrijk-noord.be 
→ 0470 66 60 60



WIELSBEKE

WIELSBEKE

Waregem - Deinze - Tielt - Wielsbeke - Harelbeke 
www.declercqstortbeton.be

T. +32 (0) 56 60 09 15




