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Voor jou, voor je naasten, en ook voor ons, 
organisatoren van Kuurne Brussel Kuurne. 

Op het ogenblik dat ik het voorwoord schrijf 
voor dit KBK-magazine is het opnieuw (voor de 
3de keer al) helemaal niet duidelijk wat er op 
zondag 27 februari 2022 al dan niet mogelijk 
zal zijn.

Alle bestuursleden van de Sportingclub 
Kuurne zijn optimistisch: we geloven er wéér 
in dat onze koers kan doorgaan! De organisatie 
ervan staat in ieder geval volledig op punt.

Maar of jullie, ons trouw publiek er weer dicht 
bij kunnen komen, dat is afwachten…
maar: 

Kunnen jullie niét naar de koers, dan komt de 
koers naar jullie! 

We hebben, zoals verleden jaar, geïnvesteerd 
in een rechtstreekse uitzending van de 
startactiviteiten op WTV/Focus. Er wordt vanaf 
10u30 tot 12u15 uitgezonden van aan het 
startpodium aan de Parkwijk, en ook de eerste 
kilometers worden weer in beeld gebracht. 
In de namiddag stem je uiteraard zoals 
gewoonlijk af op Sporza, vanaf 14u30 tot 17u15.

Ga er met het gezin gezellig voor zitten; maak 
eens onder mekaar een pronostiek: Wie wint? 
Wie komt eerst boven op de Kluisberg? Wie 
wint de Plastibac-trofee? 

En bestel vooraf ‘een stukske koers’! 
De plaatselijke bakkers patisserie Lietaert, 
patisserie Filip & Liraz en bakker Aster uit 
Sente zorgen voor de ‘koerstaart’ voor bij de 
koffie. De taart wordt weer speciaal ontworpen 

voor ‘Kuurne-Brussel-Kuurne’ na het enorme 
succes van vorig jaar.

Aan de start komen 17 Worldtour- ploegen 
en 8 ProTeams. Da’s de crème de la crème! 
Kwaliteit genoeg om het weer razend spannend 
te maken: halen de vluchters het of wordt het 
toch nog een groepsspurt?

Meer info over de ploegen vind je verder in het 
magazine samen met het gewijzigd parcours. 
Er worden dit jaar minder gekende hellingen 
uit het Pays-de-Collines aangedaan. 
La Houppe is je misschien bekend, maar kende 
je al Hameau des Papins? of Le Bourliquet? 
Mooi om daar te fietsen, maar misschien best 
eerst eens volgen langs de kant of op TV, voor 
je met het hele gezin naar daar gaat fietsen...
Ontdek samen met ons deze mooie, maar oh 
zo lastige fietsstreek. 

En als het kriebelt om ook zélf te fietsen, start 
dan op zaterdag aan de Kubox voor KBK Cyclo! 
Een jubileumeditie, want de Cyclo bestaat al 10 
jaar! Get ready for the weekend! 

Hou het veilig, zorg goed voor mekaar en 
hopelijk kunnen we weer samen genieten van 
een spannende en sportieve editie.

Afspraak op zondag 27 februari 2022

Vriendelijke groeten,
Geert Penez, Voorzitter

Volg ons op:
www.kuurne-brussel-kuurne.be
Facebook: kuurne-brussel-kuurne
Instagram: kuurne-brussel-kuurne
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VOORWOORD DOOR BURGEMEESTER FRANCIS BENOIT

BESTE KOERSLIEFHEBBERS 
VAN KUURNE EN OVERAL,

Kuurne – Brussel – Kuurne staat voor de deur. 
2021 was een editie zonder publiek maar met 
veel stukskes taart. In 2022 wachten we nog 
een beetje af maar ik ben ervan overtuigd dat 
er opnieuw koers kan zijn. En al is het koffiedik 
kijken hoe we de koers gaan beleven, durf ik 
samen met de organisatie roepen – Are you 
ready for the weekend?
 
Zoals gebruikelijk wil ik iedereen bedanken 
die met de totale organisatie te maken 
heeft. De sponsors, de cyclo op zaterdag, de 
junioreswedstrijd, de profs, de catering, de 
veiligheidsdiensten, de logistiek, de staf, de 
gemeentediensten, de motorijders, de pers, 
de media ….. de ploegen en de coureurs…. 
Straks eind februari maken ze samen de 
koers. Al die honderden vrijwilligers, zo mooi 
en zo onbetaalbaar!
 

Kuurne wordt trouwens meer dan ooit de 
wielergemeente bij uitstek. Samen met 
Cycling Vlaanderen, de gemeente Kuurne en 
Sport Vlaanderen willen we investeren in het 
eerste Bike park van het land. Zowel profs, 
amateurs maar ook jullie, inwoners, gaan 
er terecht kunnen. Leren rijden met een e- 
bike, fietsbehendigheid,…. Het wordt ook een 
ideaal circuit voor duurtrainingen. Kortom de 
hippodroom wordt een park voor iedereen – 
drafsport, wielersport , jogging, skeeleren, 
wandelen…. En ook nabij wordt een school 
gebouwd met sporthal. En waarom niet , dan 
ook durven dromen van een KBK finish  op de 
renbaan.
 
Ondertussen is er aan de hippodroom - in de 
vroegere herberg ‘crazy horse’ - een fietsbib 
opgestart. Door de inzet en de idee van 
vrijwilligers met een hart voor de fiets  kunnen 

kinderen fietsen ontlenen. Dit in plaats van 
fietsjes te moeten kopen die je na 2 jaar moet 
wegdoen wegens te klein. Kinderen groeien, 
vandaar is de evidente fiets vinden op maat 
niet evident. Dankzij ‘t skoon velootje’ fietsen 
vele kinderen veilig. En werden ondertussen 
ook al de eerste lesjes gegeven in kader van 
veilig leren fietsen. Kuurne ademt de “vélo”.
 
Onlangs verloren we mensen die de koers van 
heel nabij volgden. Vrijwilligers van het eerste 
uur: Freddy, Stefaan,….. Kijken jullie mee met 
alle Kuurnenaren en sportliefhebbers van 
daarboven? Zorg voor koersweer en lach ons 
toe – Een zalige editie en mooie winnaars ! 
Dank u , sportieve wielergroeten. 
 
Wielergroetjes
Francis Benoit
Burgemeester Kuurne
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www.sport.vlaanderen

www.facebook.com/SportVlaanderen

 www.twitter.com/SportVlaanderen
© Foto’s: Belga
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Een voetbalwedstrijd van jouw zoon of 
dochter bijwonen. Naar die atletiekmeeting 
gaan die al maandenlang in de agenda 
genoteerd stond of onze wegrenners een  
spannende strijd zien leveren. Het lijkt 
allemaal vanzelfsprekend, maar helaas 
heeft ook de sportwereld hard te lijden 
onder deze gezondheidscrisis.

“Elk nadeel heb zijn voordeel”, zei een 
getalenteerd voetballer. In coronatijden 
bonden immers nog nooit zoveel 
Vlamingen de sportschoenen aan. 
Iedereen zet elkeen van ons aan om zelf 
meer te gaan bewegen en sporten. Sport 
maakt ons beter. Actief sporten maakt 
ons fysiek en mentaal gezonder. Maar 
eens te meer moeten we vandaag helaas 
achter gesloten deuren genieten van de 
prestaties van onze favoriete sportploeg 
of sporter. 

Onze sporters moeten het even zonder de 
twaalfde man stellen, zonder supporters, 
zonder hun trouwe aanhang. Nog even 
volhouden. Binnenkort kunnen we weer 
juichen langs de zijlijn, in het stadion 
of langs de kant van het zwembad.  
Alles komt goed, altijd. 

 
Ben Weyts 
Vlaams minister van Sport

“ELK NADEEL HEB ZIJN VOORDEEL”
 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

  FOR 
   THOSE   THOSE   THOSE
  WHO 
  NEVER   NEVER 
  COMPROMISE  COMPROMISE

  TAKE A DEEP DIVE 
 INTO THE SCIENCE OF SPEED 
AT DURA-ACE.COM

DuraAce_ads_VDP 240x193.indd   1DuraAce_ads_VDP 240x193.indd   1 23/12/2021   15:5923/12/2021   15:59
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De 10de editie van  
KBK Cyclo
 Dit jaar blaast Dé Openingsklassieker voor Wielertoeristen  
 10 kaarsjes uit! En voor deze jubileumeditie trekt KBK Cyclo  
 opnieuw alle registers open. Met één van de 4 aangepaste   
 KBK-parcours kan elke fietser, getraind of minder getraind, 
 genieten van een zalige wielerervaring.  
 Vertrekken kan vanaf 8.00u!

 Schrijf je vooraf in via www.kbk-cyclo-2022.be en je 
 bent meteen startklaar via de fastlane. Ter plaatse   
 inschrijven kan natuurlijk ook nog steeds!

 Locatie: Kubox, Kattestraat 188, Kuurne

Après-bike of Apero-bike
 
 In de après-bar geniet je als sportieveling gezellig na  
 van je tocht met een hapje en een drankje.  
 Wie de fiets liever op stal laat, is vanzelfsprekend even  
 welkom voor een apero. We klinken samen op een
 mooi koersweekend!

 Locatie: Kubox, Kattestraat 188, Kuurne

 

Ambiance met DJ Rustu
 
 Naar jaarlijkse gewoonte luidt DJ Rustu het Kuurnse 
 openingsweekend opnieuw in met parels van wielerschijven.  
 Veilig vanuit z’n glazen huis aan de Kubox trakteert KBK   
 Cyclo huis-dj de onwennige wielertoerist natuurlijk ook 
 traditioneel weer op gepaste en minder gepaste commentaar.

Omdat er de laatste tijd maar weinig te feesten valt, zorgt KBK op 26 en 27 februari voor een 

openingsweekend om met volle teugen van te genieten! Van recreatief fietsplezier voor jong 

en oud tot live koerspektakel met alles erop en eraan. Een overzicht!

LOCATIE: KUBOX, KATTESTRAAT 188, KUURNE 

2012 - 2022

8 9



Ploegenvoorstelling door 
Karl Vannieuwkerke
 Dit jaar gaat de ploegenvoorstelling opnieuw door.  
 Op het Parkwijkplein (en dus niet meer aan de Kubox) stelt 
 Karl Vannieuwkerke live alle deelnemende wielerploegen  
 aan je voor. Kom dus zeker even langs!
 
 Vanaf 10.40u tot 12.00u op het Parkwijkplein

WTV-special Koersparlé
 
 Wie z’n aperitiefje liever voor tv neemt, kan vanaf 10.30u 
 afstemmen op Focus-WTV voor de KBK-special 
 Koersparlé. In deze gezellige talkshow blikken 
 verschillende gasten live aan de start achteruit en vooruit 
 op de eerste Vlaamse klassiekers. 

 Vanaf 10.30u tot 12.15u op Focus-WTV

 

Officiële start Kuurne-
Brussel-Kuurne voor Elite
 
 Aansluitend op de ploegenvoorstelling en de WTV-special 
 wordt aan het Parkwijkplein het officiële startschot gegeven 
 van de 74ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne. 
 Laat het spektakel beginnen!
 
 Officiële start om 12.06u aan het Parkwijkplein

Kuurne-Brussel-Kuurne  
voor Juniores
 Na een jaartje zonder juniorenkoers kunnen  
 de talentenspotters opnieuw opgelucht ademhalen. 
 Het startschot van Kuurne-Brussel-Kuurne voor Juniores 
 wordt om 12.30u gegeven aan de Kubox.  
 Omstreeks 15.30u rijdt de opvolger van uittredend 
 titelverdediger Cian Uijtdebroeks juichend over de finishlijn!
 
 Officiële start om 12.30u aan de Kubox

 

Sporza Live verslaggeving  
op VRT
 Vanaf 14.30u nemen Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer 
 plaats achter de microfoon langs de finishlijn en kan je  
 Kuurne-Brussel-Kuurne live volgen op VRT Sporza. 

Plaatselijke ronde en 
aankomst Elite
 Wie de renners live in actie wil zien, kan vanaf 16u z’n plaats 
 gaan innemen aan de finishlijn of langs het parcours van  
 de plaatselijke ronde. Omstreeks 16.20u (afhankelijk van de 
 gemiddelde snelheid) wordt de eerste doortocht verwacht. 
 Een half uurtje later is het dan eindelijk zo ver: dan kroont   
 iemand zich tot koning van Kuurne! Spannend!
 
 Eerste doortocht omstreeks 16.20u. Aankomst vanaf 16.45u

Podiumceremonie  
met buitenbar
 Een tiental minuten na de ontlading van het koersspektakel 
 mag de winnaar officieel de Kuurnse ezel in ontvangst 
 nemen tijdens de podiumceremonie op het Parkwijkplein.  
 Kom applaudisseren en klink op de laureaat van KBK 2022!
 
 Omstreeks 17u op het Parkwijkplein

Koerstaart bij de  
Kuurnse bakkers
 Lig je liever languit voor tv om de finale te volgen?   
 Zorg dan zeker voor de nodige verwennerij en bestel een 
 lekkere koerstaart bij één van de drie Kuurnse bakkers 
 Want na het overrompelende succes van vorig jaar ligt er  
 dit jaar een gloednieuwe KBK-taart in de toonbank van  
 de Kuurnse bakkers. Wees er op tijd bij!
 
 Bestellen kan bij deze Patissiers:
 Patisserie Lietaert, Kerkstraat 34, 8520 Kuurne - 056 72 73 62  
 Patisserie Filip en Liraz, Hoevedreef 29, 8520 Kuurne - 056 42 77 69
 Bakker Aster, Pieter Verhaeghestraat 142, 8520 Kuurne - 056 35 10 16

START- EN AANKOMSTZONE: PARKWIJKPLEIN (NAAST DE SINT-PIETERSKERK) / BRUGSESTEENWEG
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Beeuwsaert Bouwmaterialen - Brugsesteenweg 475 - 8520 Kuurne

PIETER VERHAEGHESTRAAT 26, 8520 KUURNE -   +32 56 21 52 77

INFO@QUARTIER.BE  -  WWW.QUARTIER.BE
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Spegelaere 
Legeweg 180, 8200 Brugge 
T. 050/32.33.50
www.spegelaere.com 

AVONTUUR ZIT  
IN DE FAMILIE
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Dejonckheere
Spoorbermstraat 20, 8500 Kortrijk
T. 056/25.68.10

www.landroverdejonckheere.bewww.landroverdejonckheere.be

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

AVONTUUR ZIT  
IN DE FAMILIE
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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
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Van Mossel Devos-Capoen 
Brugsesteenweg 30
8520 Kuurne

Van Mossel Devos-Capoen 
Kortrijkstraat 269
8930 Menen

Van Mossel Devos-Capoen 
Diksmuidsesteenweg 343
8800 Roeselare

www.devos-capoen.be

renault.be

NIEUWE

RENAULT ARKANA
E-TECH HYBRID
van nature hybride

adverteerder: Renault belgië-luxemburg n.v. (invoerder), bergensesteenweg 281, 1070 rpr brussel, btw be 0403 463 679 - iban be76 0017 8828 2195. milieu-informatie [K.B. 19.03.2004] 
op www.renault.be.

4,7 - 5,9 l/100 km · 107 - 134 g CO2/km (WLTP) 
contacteer je concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van je voertuig.

Renault verkiest

150975_DEVOS_CAPOEN_ARKANA_SALON_JAN2022_MAG_KUURNE_BRUSSEL_KUURNE_420X270.indd   1150975_DEVOS_CAPOEN_ARKANA_SALON_JAN2022_MAG_KUURNE_BRUSSEL_KUURNE_420X270.indd   1 14/01/2022   17:2614/01/2022   17:26



Een gesprek met Julien en Alphonse Vermote

In de schaduw van de euforie wordt het harde werk soms wat vergeten. 
Maar bij menig wielerfan staat Julien Vermotes stoïcijnse gelaat op het 
netvlies gebrand. Nog voor van El Tractor sprake was, trok Jule urenlang, 
dagenlang, wekenlang het Tourpeloton over berg en dal. Om zich na het 
wapengekletter van de vedetten naar de meet te reppen en de ochtend erop 
weer het trekgareel aan te binden. Vijf jaar later lijkt Julien onveranderd: nog 
steeds één brok discipline met een onberispelijk voorkomen en een minzame 
glimlach. Geflankeerd door z’n broer en manager Alphonse Vermote blikt de 
Kortrijkzaan terug op 2021, zijn annus horribilis. Het jaar vol rampspoed dat 
Alphonse volgens de overlevering bovendien zijn haar kostte. 

KNALDRANG
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Klopt dat van dat haar, Alphonse? 

Alphonse: (lacht) “Ik heb dat inderdaad eens gezegd bij wijze van 
spreken en dat stond toen natuurlijk in de krant...  
Maar ik was mijn haar ervoor al kwijt, hoor. Niettemin, toen Julien 
eind 2020 zonder contract zat, heb ik maandenlang onder zware 
stress geleefd. Ik sliep amper en als manager ben ik even door de 
hel gegaan, ja. Ik wist ook: als ik hier niet snel een deftig contract 
kan afsluiten voor Julien, dan is het fin de carrière. Julien heeft 
ook al zeer veel voor mij betekend op professioneel vlak (Julien en 
Alphonse hebben samen een sportmedisch centrum, nvdr), dus ik 
wilde hem echt niet ontgoochelen. Maar een renner zonder ploeg zit 
niet in een sterke onderhandelingspositie, hé.”

Is het anders als je renner tegelijk ook je broer is?

Alphonse: “Ja, tuurlijk. Je trekt het enerzijds je veel sneller 
persoonlijk aan, maar anderzijds ga je ook veel verder. Bij bepaalde 
ploegen konden ze waarschijnlijk mijn kop niet meer zien na een 
tijdje. (lacht) Maar dat maakt dan niet uit. Je doet het voor je broer 
en duwt door waar andere managers het al lang zouden hebben 
opgegeven.”

Julien: “Je wist natuurlijk ook dat ik van mijn kant ook alle 
registers opentrok, hé. In de winter ging ik twee keer op eigen 
kosten op stage naar Calpe. Trainen in een witte trui tussen al die 
profploegen. Behoorlijk confronterend. In je hoofd ben je wel nog 
wielrenner, maar je hoort er ergens ook niet meer bij. Maar goed, 
het hielp Alphonse wel bij de onderhandelingen.”

Hoezo dan? 

Julien: “Ik werd natuurlijk wel gespot in Calpe, volop aan het 
trainen om er te staan in het voorjaar. Die overgave en toewijding 
maakten wel indruk en heeft Alpecin-Fenix dan ook overtuigd om 
mij een plaats in de ploeg te geven.”

Maar toen sloeg het noodlot toe.

Julien: “Klopt. Ik tekende het contract in april om vervolgens 
naar Italië op stage te trekken. En toen viel alles in duigen. Bij 
thuiskomst werd bij mij zowel corona als toxoplasmose vastgesteld. 
Een dodelijke cocktail met een eindeloze vermoeidheid als gevolg. 
Wekenlang sliep ik 14 uur per dag.  
Toen ik me wat hersteld voelde, begon ik stilaan weer te trainen. 
Maar ik betaalde elke training gewoon cash terug. Ik viel zelfs in 
slaap op mijn rollen. In de zomer was ik nog steeds niet de oude…” 
 
Alphonse: “Bij Alpecin zagen ze ook wat er aan de hand was en 
toen hebben ze uit respect voor Juliens gezondheid de rest van zijn 
programma geschrapt.”
 
Julien: “Dat was echt een mentale opdoffer voor mij als 
profwielrenner. Mijn hoofd zei trainen maar het lichaam zei nee.” 

Dacht je dat het toen definitief voorbij was?

Julien: “Nee, de ploeg heeft mij gelukkig meteen gerustgesteld. 
Bereid je maar rustig voor op 2022, zeiden ze in september.  
Maar het werd pas in december bekend gemaakt dat het contract 
verlengd werd. Intussen kon ik in de luwte mijn lichaam laten 
rusten en zonder stress terug beginnen opbouwen als ik er klaar 
voor was. Daar ben ik de ploeg echt wel dankbaar voor. Maar ik heb 
ook veel te danken aan Alphonse en de rest van mijn familie.”

Heeft je familie je door de moeilijke periode geholpen?

Julien: “Absoluut.”
 
Alphonse: “Onze familie hangt ook heel nauw samen. Onze ouders, 
onze twee zussen, we kunnen heel goed met elkaar praten en 
hebben veel steun aan elkaar op zo’n moment.”
 

 

Van Julien is geweten dat hij veel kracht put uit z’n geloof. 
Is dat bij jou ook zo, Alphonse?
 
Alphonse: “Ja, we zijn gelovig opgevoed. Ik geloof ook oprecht dat 
bepaalde dingen voorbestemd zijn en dat er een God is die ons helpt 
op moeilijke momenten. Het kan niet allemaal toeval zijn.”

Wankelt het geloof dan niet na een zo’n verloren jaar?

Julien: (pikt in) “Ik zie dat niet als een verloren jaar. Elke mens krijgt 
beproevingen op z’n pad. Vaak word je erdoor gevormd en zelfs 
geholpen in je latere leven. Daar moet je ook dankbaar voor kunnen 
zijn, vind ik. Ik heb het moeilijk gehad, maar ik ben er uiteindelijk 
sterker uitgekomen.” 

In de sport zie je vaak bijgeloof, maar de diepgelovige 
topsporters zijn vandaag toch in de minderheid?

Alphonse: “Laat ons zeggen dat het geloof in Vlaanderen wat 
verwaterd is. Maar kijk eens naar de Polen of de Italianen in het 
peloton? Bij hen is gelovig zijn heel gewoon.”

Julien: “Er gaan ook weer meer jongeren naar de kerk. Dus het 
zorgt toch ergens voor steun in moeilijkere tijden.”

Iets anders! Je prijkt dit jaar op de affiche van KBK. Hoe 
groot is de knaldrang voor het openingsweekend?

Julien: “Zeer groot! (lacht) Ik kijk er enorm naar uit om eindelijk 
weer te koersen. Ik train ook terug met een goed gevoel en ik zit  
op schema.”

Een paar jaar geleden miste je de zege in Kuurne op een 
haar na. Op de meet teruggepakt door Groenewegen… 

Julien: “Ja, het was toen inderdaad heel close. Dankzij Alphonse! 
Hij zegt altijd dat ik meer moet demarreren en koers moet maken. 
Ik weet nog dat ik toen dacht: ik ga nu moeten aanzetten of ik zal er 
weer van krijgen!” (lacht) 
 
Alphonse: “Tja, toen ik nog koerste, reed ik altijd met het gashendel 
open. Een domme coureur, noemen ze dat soms. Maar je moet af en 
toe durven gaan, vind ik. Dat kan goed uitpakken ook!”
 
Julien: “Het was dan ook bijna prijs in Kuurne. Ik kwam letterlijk  
20 meter tekort…” 

Wat zegt de ploeg? Mag je ervoor gaan op 27 februari?

Julien: “Daar is nog niet over gesproken. Maar als de kaarten 
goed liggen, waarom niet? Het is tegenwoordig ook allemaal veel 
moeilijker in te schatten wat er zal gebeuren.”

Ontstaat er sneller chaos in het peloton dan vroeger?

Julien: “Absoluut. Het kan na 50 kilometer gedaan zijn als je niet 
alert bent.” 

Alphonse: “Sinds de crossers erbij gekomen zijn is de koers een pak 
explosiever geworden. Voor een Van Avermaet bijvoorbeeld is dat 
nu volledig anders koersen dan een paar jaar geleden en dat merk 
je ook. De jeugd blijft trouwens ook niet meer braaf in het gareel 
zitten. Er zijn steeds meer gasten die tijdens hun eerste profjaar 
zonder verpinken de grote namen onder druk durven zetten. 
Een fantastische evolutie, vind ik! Vandaag is koers kijken veel 
vermakelijker dan pakweg tien jaar geleden.”

Hoe lang ben je nog van plan om door te gaan, Julien?

Julien: “Zo lang ik op het hoogste niveau een rol van betekenis kan 
spelen. Ik plooi me graag dubbel voor de ploeg, maar ik wil ook mijn 
kansen blijven krijgen. Als ik moet kiezen: liever nog één keer alles 
op alles zetten dan vier jaar aan te modderen. Daarvoor word je 
geen coureur, hé.”

Julien en Alphonse Vermote, hartelijk bedankt voor dit gesprek. En Jule, geef er een lap op tijdens KBK!
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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

SEMINARIES & EVENEMENTEN
Meetings, belevenissen & teambuilding 
in een schitterend kader! 
info@pladutse3.be | Tel. 32 (0)474 82 89 26 | www.pladutse3.be

PLADUTSE 3
UNIEKE LOCATIE TE OUDENAARDE

Op zoek naar een rustige en authentieke locatie 
voor uw event, meeting of seminarie? 
Welkom in Pladutse 3! Prachtig gerenoveerde 
vierkantshoeve (anno 1769) in het hart van de 
Vlaamse Ardennen. 
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Sport Kortrijk

Het aanbod in Kortrijk vind je op  
www.kortrijk.be/buitenbewegen. 

BUITEN
BEWEGEN
Sluit je aan bij één van deze Facebook-groepen  

om tips en ervaringen uit te wisselen:
Wandelen in Kortrijk

Fietsen in Kortrijk
Lopen in Kortrijk 



www.wellopet.be hello@wellopet.be
*Alle dagen open van 09u00-18u30, ook op zaterdag & zondag

We zijn er voor jullie elke dag, 7 op 7

Net op tijd voor de massastart opent WelloPet haar deuren in Kuurne!

Kuurne-Brussel-Kuurne & wellopet:  

Veel kuitenbijters

WelloPet Kuurne
Ringlaan 20 

(aan Duponzoo)

Kom langs en geniet 
tot 31 maart31 maart van de 

voordelen & wedstrijdenvoordelen & wedstrijden 
tijdens onze 

openingsweken !

In ons dierenzorgcentrum ontvangen dierenartsen, assistenten, trimmers, 
voedingsspecialisten en gedragsbegeleiders u om uw huisdier in topvorm te houden. 

Dankzij de allesomvattende, preventieve en voordelige zorgen 
van WelloPet moet uw huisdier nooit meer lossen van de kopgroep.

V.
U

.: 
Ru

dy
 L

ef
èv

re
, F

ra
te

rs
tr

aa
t 1

13
, M

er
el

be
ke

 / 
O

nt
w

er
p:

 ©
 s

g-
de

si
gn

 2
02

2

Adv. WelloPet KUURNE 280x430mm..indd   3Adv. WelloPet KUURNE 280x430mm..indd   3 11/01/2022   10:4711/01/2022   10:47



Aftellen naar 
Kuurne-Brussel-Kuurne,

naar onze arrivee.

Kuurne Ringlaan 19www.duponzoo.be

februari
DEUREN
OPEN

17

maart

OPENINGgroots,

feestelijk & officieel.

19-20

22%
KORTING

op 22/02/2022

Werknemers, dieren en alle accessoires verhuizen. Samen met jou willen we 

onze aankomst in Kuurne vieren. Op 17 februari doen we het nog bescheiden.

Op 22/02/2022 geven we je 22% korting. Op 19 en 20 maart openen we groots, 

feestelijk en officieel. Ben jij erbij? Al geregistreerd op byebyedadizele.be? Een leuk 

cadeau ligt op je te wachten.



LE BOURLIQUET  (3)
Een andere nieuwigheid op het KBK-parcours is Le Bourliquet. 
Langsheen het hele klimtraject word je getrakteerd op een 
adembenemend vergezicht. 
Maar pas op, Le Bourliquet is adembenemend steil en verraderlijk 
lang. Over 1,6 km krijg je een gemiddeld percentage van 5,6% 
voorgeschoteld. Maar als we je vertellen dat de laatste 600 meter 
aan 2-3% zijn, dan weet je voldoende. Toch?

MONT SAINT-LAURENT  (4)
De Mont Saint-Laurent wordt ook vaak de Saint-Sauveur 
genoemd, naar het dorpje waar de helling gelegen is. 
Het monster van Frasnes-lez-Anvaing is zonder twijfel 
de zwaarste helling op het parcours van Kuurne-Brussel-
Kuurne. De Mont Saint-Laurent is een fl andrienhelling die 
op Henegouwse leest is geschoeid. 
Dat wil zeggen: kasseien met moordende piekpercentages tot 
18% en dat over een uitputtende lengte van 1,2 km. 
Een mooie uitzicht op de Hotond en een fantastische afdaling 
achteraf zijn je meer dan verdiende beloningen!

Fietsen op de Henegouwse KBK-hellingen
Plan je een fi etstocht in het Pays-des-Collines? Dan raden we sportieve, lichte 
fi ets en een goeie basisconditie aan. Of rij gewoon elektrisch.

HAMEAU DES PAPINS  (2)
Een 20-tal km verder op het parcours is het vooral afzien. In het dorpje 
Frasnes-lez-Buissenal, naast het Bois d’Hergies, loopt Hameau des 
Papins. Eén van de nieuwkomers op het KBK-parcours. Deze stevige 
kuitenbijter wordt zowel gevreesd door wielertoerist als profrenner. 
De helling is 1,2 km lang met percentages die pijlsnel oplopen van 5% 
naar 14%. Na 600 meter wordt het allemaal iets milder maar voor de 
benen is het onheil dan al geschied… Velen ledigen de kelk hier tot 
op de bodem. 

KBK-HOTSPOTS
DE VERBORGEN PARELS VAN 
HET PAYS-DES-COLLINES
Kuurne-Brussel-Kuurne heeft een uniek parcours dat de Vlaamse Ardennen en het 
Henegouwse Pays-des-Collines met elkaar verbindt. Vooral in dit heuvelachtige stukje 
Picardisch Wallonië liggen heel wat parels verborgen. Van prachtige panorama’s om 
bij tot rust te komen tot pittige colletjes die je als fi etser fl ink naar adem doen happen. 
Is het Pays-des-Collines voor jou nog onbekend terrein? Ga dan zeker even op 
verkenning in dit stukje KBK-decor, bij voorkeur op een zonnige dag. 
Er valt veel schoonheid te ontdekken! Met onze fi ets- en wandeltips krijg je alvast 
een voorsmaakje.

LA HOUPPE (1)
La Houppe is één van de bekendste hellingen 
in Picardisch Wallonië en een vaste waarde 
op het KBK-parcours. Deze prachtige loper 
in de grensgemeente Flobecq is erg geliefd 
bij wielertoeristen. De weg slingert zich door 
het bosrijke gebied omhoog en met zijn lengte 
van ongeveer 2 kilometer en een gezapig 
stijgingspercentage van 4,5% is La Houppe vooral 
genieten. Eens boven valt er nog meer genot te 
rapen, want de klim loopt uit op enkele gezellige 
herbergen, waaronder ook wielerbrasserie 
D’Hoppe. Een absolute aanrader voor de 
recreatieve fi etser!

4 KBK-HELLINGEN OM DUIMEN EN VINGERS VAN AF TE LIKKEN.
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KBK-HOTSPOTS
TE VOET DOOR HET LAND 
VAN HEUVELS EN HEKSEN

De feeërieke wandelingen zijn doorspekt 
met lokale legendes en speurtochten 
voor kinderen. 

Het Pays-des-Collines is een land 
van glooiende velden, bossen en 
heksenlegendes.

Op visitwapi.be, 
de toeristische website 

van Picardisch Wallonië 

vind je maar liefst

70 unieke wandelingen.

©visitwapi - photo: S.Eugène

©visitwapi - photo: M. Langrand

Het Henegouwse Pays-des-Collines is veel meer dan een 
uitdagende fi etsstreek. Ook de wandelpaden in en rond 
dorpen als Ellezelles, Flobecq en Frasnes-lez-Anvaings zijn 
een zondags uitstapje absoluut waard. Je komt er niet enkel 
terecht in een betoverend landschap, je proeft er ook van de 
lokale folklore met bijhorende streekbiertjes. Volg één van de 
vele knooppuntroutes of laat je leiden door de verrassende 
wegwijzers op de themaroutes. 
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Brasserie
Restaurant

3 geustrooms
(2pers./kamer)

D’hoppe 6, 7880 Vloesberg
+32(0)478/39.55.28

Open van vrijdag tot maandag van 11u30 tot 21u30

Bike repairWandelen Fietsen
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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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OPENT BINNENKORT EEN
NIEUWE SHOWROOM

IN KUURNE

Glascentra Bavikhove
Follow us!

BRUGSESTEENWEG 287
     8520 KUURNE

HOOGRENDEMENTSGLAS
RENOVATIES ◆ GLAZEN DEUREN

SPIEGELS ◆ VEILIGHEIDSGLAS
BALUSTRADEN ◆ REGLIT

GLAZEN WANDEN ◆ . . .
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HARINGSTRAAT 18 ◆ 8531 BAVIKHOVE

T. 056 71 46 28
www.glascentrabavikhove.be

GLASCENTRA



0471/92.34.76

www.penez.be
info@penez.beDronckaertstraat 27

8930 Rekkem

penez
elektriciteit    zonnepanelen    ventilatie

Dronckaertstraat 27
8930 Rekkem

0471/92 34 76
info@penez.be
www.penez.be

ELEKTRICITEIT
ZONNEPANELEN

AIRCO

IB OFFICE - Brugsesteenweg 290 - KuurnE
Tel. 056 35 15 80 - info@iboffice.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 - …

IB OFFICE - Brugsesteenweg 290 - KuurnE
Tel. 056 35 15 80 - info@iboffice.be - www.iboffice.be
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560 M2 FUNSHOPPING
UW SPECIALIST IN KANTOORARTIKELEN, 

KANTOORMEUBILAIR, SCHOOLARTIKELEN, 
GESCHENKARTIKELEN, LUXE SCHRIJFWAREN, 

BAGAGERIE
EIGEN COPIE- EN PRINTDIENST

 
OPENINGSUREN 
MA : 13U30 – 18U

DI-VRIJ : 9U – 12U EN 13U30 – 18U
ZAT : 9U30 – 12U EN 14U – 17U

 
BRUGSESTEENWEG 290 - 8520 KUURNE

T : 056/351580 - INFO@IBOFFICE.BE

WWW.IBOFFICE.BE

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

KBK 2022 WEER DE MADS?
WYNANT-BROEKAERT-WYNANT DA’S ALTIJD WINNEN.

KOPTELEFOONS DIE éCHT BIJ JE PASSEN.
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ERELIJST: 
2017  -   OLIVER NAESEN 
2018  -   JASPER STUYVEN 
2019  -   SEBASTIEN LANGEVELD 
2020  -   KASPER ASGREEN 
2021  -  JONAS HVIDEBERG

PLASTIBAC TROPHY

EN DE PLASTIBAC TROPHY 
IS VOOR... 
... KOM ZEKER KIJKEN NAAR KUURNE BRUSSEL KUURNE OP 27 FERBUARI EN STUW DE RENNERS BIJ DE 
EERSTE DOORTOCHT OM ALS EERSTE OVER DE STREEP TE KOMEN EN DIE EXTRA 2500 EURO TE PAKKEN.
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KUURNE

HARELBEKE

KORTRIJK

DESSELGEM
WAREGEM

DEERLIJK

VICHTE

NOKERE

KLUISBERG

HOTOND

KRUISBERG

MONT ST-LAURENT

LE BOURLIQUET
HAMEAU 

DES PAPINS

BERG TEN HOUTE

LA HOUPPE

BOSSENAAR
STRAAT

KATTENBERG

BOEMBEKESTRAAT

TIEGEMBERG

COTE DU TRIEU

WORTEGEM-PETEGEM

ANZEGEM

KASTER

MOREGEM

OUDENAARDE
VOLKEGEM

MATER

BEVOORRADING

ST. MARIA
HOREBEKE

ST. BLASIUS-BOEKEL

ZEGELSEM

ELLEZELLES

SAINT-SAUVEUR

FRASNES-LEZ-BUISSENAL

FLOBECQ

LAHAMAIDE

ŒUDEGHIEN

BRAKEL

ST. MARIA-OUDENHOVE

ST. MARIA-LIERDE

WIJNHUIZE

ZOTTEGEM

GERAARDSBERGEN

LEUPEGEM

ENAME

MAARKEDAL

SCHORISSE

ZULZEKE

TIEGEM

KERKHOVE BERCHEM

RUSSEIGNIES

ESCANAFFLES

MOEN

ST-DENIJS

BELLEGEM

RONSE

FINISH
START

TROPHY

1 2 3 4 5 6 7 8 9
KUURNE START

T I E G E M B E R G

0  k m 1 7  k m 3 5  k m 5 7  k m 7 5  k m 7 8 , 5  k m 8 5 , 5  k m 1 0 3 ,4  k m 1 1 2 , 3  k m 1 1 7, 3  k m

KAT T E N B E R G B O E M B E K E S T R A AT B O S S E N A A R S T R A AT

B E R G  T E N  H O U T E

L A  H O U P P E

H A M E A U  D E S  PA P I N S

L E  B O U R L I Q U E T

M O N T  S T- L A U R E N T
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20. Sport Vlaanderen - Baloise
21. Team Arkea - Samsic
22. Uno-X Pro Cycling Team
23. Totalenergies
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UCI WORLDTEAMS
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2. Lotto - Soudal
3. Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux
4. AG2R Citroën Team
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17. UAE Team Emirates
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Werken bij WAAK, da’s verrassend!
Wist je dat het niet ‘De Waak’ is maar gewoon WAAK? Wist je 

ook dat we heel wat uitdagende omkaderingsfuncties
hebben voor professionals die goesting hebben om hun 

schouders te zetten achter onze missie? En dat we
 een eigen wielerploeg hebben?

Nieuwsgierig naar onze WOW jobs? 
Check dan onze jobsite: 
werkenbijwaak.be

Heirweg 125 - 8520 Kuurne  •  jobs@waak.be
+ 32 56 36 34 34  •  www.werkenbijwaak.be

KBK_240x193_halve pagina hor.indd   4KBK_240x193_halve pagina hor.indd   4 23/12/2021   12:59:3223/12/2021   12:59:32

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
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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

2017_01 - Schüco Anzeige A3 Art of Living Berlico.indd   1 10.01.17   16:11



Zorg ervoor dat je uitgerust aan de start staat met jouw perfecte matras.

Ontdek jouw matras op maat nu via:
www.revor.be

méér klanten? 
méér omzet? 
méér biz, méér buzz?
#verwachtmeer

gblstudio.be

advertentie gbl.indd   1advertentie gbl.indd   1 13/01/21   16:3113/01/21   16:31
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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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Uitvaartcentrum met funerarium en aula
Afscheid nemen in de nieuwe aula kan vanaf mei

Sint-Michielsweg 11, 8520 Kuurne  -  056/71 63 23  -  info@uitvaartkuurne.be  -  www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Kantoor Kuurne
Koning Albertstraat 42
B-8520 Kuurne

Tel 056 73 55 99
info@vanoverbeke.be

Kantoor Ieper
Diksmuidestraat 52
B-8900 Ieper

Tel 057 21 80 05
info@vanoverbeke.be

Kantoor Gent
Vossentraat 24
B-9090 Melle

Tel 09 395 09 97
info@vanoverbeke.be

Groep Vanoverbeke heeft meer dan 100 jaar 
ervaring en is een gevestigde waarde in de 
verzekeringssector. In 1922 richtte Robert 
Vanoverbeke het kantoor Vanoverbeke op. Honderd 
jaar later werd het roer overgenomen door de 
vierde generatie en werd het kantoor omgevormd, 
mede door overnames en interne groei, naar Groep 
Vanoverbeke met 3 vestigingen.

Persoonlijke aanpak, proactief klantencontact 
en oplossingen op maat staan centraal in 
onze dienstverlening, die gericht is aan zowel 
ondernemingen, zelfstandigen en gezinnen.

Verzekeringen Vanoverbeke
Meer dan 100 jaar ervaring in de 

verzekeringssector.

Ontdek onze nieuwe website: 
www.vanoverbeke.be

34



Kantoor Kuurne
Koning Albertstraat 42
B-8520 Kuurne

Tel 056 73 55 99
info@vanoverbeke.be

Kantoor Ieper
Diksmuidestraat 52
B-8900 Ieper

Tel 057 21 80 05
info@vanoverbeke.be

Kantoor Gent
Vossentraat 24
B-9090 Melle

Tel 09 395 09 97
info@vanoverbeke.be

Groep Vanoverbeke heeft meer dan 100 jaar 
ervaring en is een gevestigde waarde in de 
verzekeringssector. In 1922 richtte Robert 
Vanoverbeke het kantoor Vanoverbeke op. Honderd 
jaar later werd het roer overgenomen door de 
vierde generatie en werd het kantoor omgevormd, 
mede door overnames en interne groei, naar Groep 
Vanoverbeke met 3 vestigingen.

Persoonlijke aanpak, proactief klantencontact 
en oplossingen op maat staan centraal in 
onze dienstverlening, die gericht is aan zowel 
ondernemingen, zelfstandigen en gezinnen.

Verzekeringen Vanoverbeke
Meer dan 100 jaar ervaring in de 

verzekeringssector.

Ontdek onze nieuwe website: 
www.vanoverbeke.be



Wenst u deel uit te maken van een dynamisch team? Check onze website!  -  WWW.DETREMMERIE.BE

KBK RED.indd   1 7-1-2022   15:03:11

Doe mee op agristotrakteert.be

Wij vieren ons 
goudgeelkrokanten 
jubileum.

Win een feest 
voor 35 vrienden
Agristo blaast 35 kaarsjes uit en om dat te 

vieren trakteren we jou op een feestje vol lekkere 

aardappelsnacks. Vertel ons wat jij te vieren hebt 

en win een feest voor al je vrienden.

Kom langs op onze jobdagen
in Wielsbeke en Nazareth

We zoeken collega’s voor onze verschillende vestigingen
Technieker  I  Logistiek Medewerker  I  Productie operator  I  QC Medewerker

Inpakoperator  I  Assistent ploegchef  I  Ploegchef  I  ...

24/03 
15u tot 20u

26/03 
9u tot 13u

Je vindt ons hier

Onze thuisbasis is in Gent en onze meer dan 
70 kantoren zijn verspreid over heel Vlaanderen.

Zien we jou straks in ons kantoor in Kortrijk voor een 
goeie babbel? Nico en Hendrik kijken ernaar uit om 
je te ontvangen. 

Jan Palfijnstraat 16, 8500 Kortrijk
kortrijk@vdk.be  |  056 20 13 21

 www.vdk.be

Zien we je
straks voor een 
goeie babbel?

Niet op de openbare weg gooien!
Verantwoordelijke uitgever: Leen Van den Neste, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent;

BTW BE 0400.067.788 - RPR GENT; 09/2020

Hopelijk
tot snel!
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tot snel!
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Bargiestraat 32
(Industriezone Ieperleekanaal)
 8900 Ieper
Zone F3 volgen

- Fietsaccessoires, wielerkledij, fitnesstoestellen, 
scooters 50 cc

- Uitstekende dienst-na-verkoop
- Meer dan 10.000 fietsen in voorraad

- Wij aanvaarden eco-cheques
- Overname oude fiets mogelijk 

bij aankoop nieuwe fietsbij aankoop nieuwe fiets
- Gratis thuislevering

www.minerva.be

RECHTSTREEKS VERKOOP 

AAN DE CONSUMENT

Openingsuren: Ma-Di-Woe-Vr-Za 

10u-12u & 13u-18u

MET 3 JAAR OMNIUMGARANTIE 
AAN HUIS

ELEKTRISCHE FIETSEN 

ELEKTRISCHE
SCOOTER

KOERSTRUI
OF

KOERSBROEK

KINDER
FIETSEN VANAF

VANAF € 1695
€ 79

KOERSFIETSEN 

STADSFIETSEN 

VANAF

VANAF

VANAF

VANAF

€ 299

€ 149

€ 695

€ 14,95
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Na het overrompelende succes van vorig jaar ligt er dit jaar een gloednieuwe KBK-taart in  
de toonbank van de Kuurnse bakkers. Zondag, koers, koffie en taart,... Pure verwennerij.

Wie van deze overheerlijke taart wil genieten moet er snel bij zijn.

BESTEL OP TIJD!

De taart is een chocolade mousse met rode vruchten vergezeld 
van een amandel genoise in de midden en overgoten met ruby 
chocolade ganache en afgewerkt met macaron de Paris en  
rode vruchten.

KOERSTAART BIJ DE KUURNSE BAKKERS

Bestellen kan bij deze 
Patissiers:
Patisserie Lietaert, 
Kerkstraat 34,  
8520 Kuurne  
056 72 73 62  
 
Patisserie Filip en Liraz, 
Hoevedreef 29,  
8520 Kuurne 
056 42 77 69

Bakker Aster, Pieter 
Verhaeghestraat 142,  
8520 Kuurne 
056 35 10 16

Kerkstraat 34, 8520 Kuurne
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Kleine kinderen groeien vaak sneller dan je budget. 
Nee, we hebben het hier niet over schoenen of 
winterjassen, maar over fietsen. Want durf je als 
ouder zo’n prachtige roze bolide kopen voor je 
oogappel? Bij de eerstvolgende groeischeut kan 
het ding al op Tweedehands en mag je opnieuw 
in de buidel tasten. Dat kan anders en beter, 
vonden vijf Kuurnse vrijwilligers. Samen zetten ze 
hun schouders onder de Kuurnse Fietsbieb, een 
uitleendienst voor “pre-owned” kinderfietsen. Een 
topinitiatief waar de organisatie van KBK graag zijn 
steentje toe bijdraagt!

DE KINDERFIETS DIE MEEGROEIT

GOED DOEL  
KUURNSE FIETSBIEB

Een aangepaste fiets voor een prikje

Jos Callens, één van de bezielers van het initiatief, vertelt hoe 
het idee ontstond: “Onder de naam ’t Schoon Velootje wilden 
we iets organiseren om meer kinderen op de fiets krijgen 
in Kuurne. En het viel ons meteen op dat niet elk kind een 
degelijke fiets hééft. Kinderen groeien namelijk zo snel dat de 
kaders zeer snel te klein worden. Om de haverklap een nieuwe 
fiets kopen is voor veel ouders dan ook een brug te ver. Dus 
vaak worden kinderfietsjes binnen families of vriendenkringen 
uitgeleend of doorgegeven. Maar niet iedereen heeft hiervoor 
een netwerk. Daarom besloten we om een Kuurnse Fietsbieb 
op te richten. Voor een €20 per jaar kan elk kind bij ons altijd 
rekenen op een aangepaste, veilige fiets.”

Gepimpt en technisch tiptop

Voor een tweewieler de bieb in kan, wordt hij grondig 
nagekeken en technisch op punt gezet door het ervaren 
Fietsbieb-team. Jos Callens: “De meesten van ons sleutelen 
al vele jaren aan fietsen. Onze topmecanicien zou onlangs 
zelfs gevraagd zijn voor één of andere affiche. (knipoogt) Maar 
we volgden ook nog een bijkomende opleiding fietstechniek, 
want we willen onze kinderen 100% veilige fietsen kunnen 
garanderen. Intussen zijn vele Kuurnenaren ons project 
genegen en schenken ouders en grootouders de collectie 
geregeld een ontgroeid exemplaar.”

Fonkelende oogjes

Dankzij de steun van de Gemeente Kuurne kon de Fietsbieb 
bovendien rekenen op een toplocatie mét etalage. “In de 
Kattestraat stond een oud volkscafé met een enorme vitrine 
leeg. We konden ons geen beter pand inbeelden om onze 
kinderfietsen in de kijker te zetten. De Fietsbieb is elke tweede 
en vierde zaterdag van de maand open, maar heel vaak hebben 
de kinderen en hun ouders vooraf al hun lievelingsfiets gespot 
in de etalage. Dan komen ze op zaterdag binnengelopen: “Ik wil 
die daar! Die met het mandje!”. De fonkeling in de oogjes van 
zo’n kind, daarvoor doen we het”, glimlacht Jos Callens. 

De Kuurnse Fietsbieb opent elke 2de en 4de zaterdag van de 
maand de deuren voor de kleine fietsers die op zoek zijn 
naar een mooie fiets op maat. Ouders zijn steeds welkom 
om ontgroeide afdankertjes binnen te brengen. Ze krijgen 
een mooi plekje in de etalage!

Volg de Fietsbieb-pagina op Facebook via 
/www.facebook.com/fietsbiebkuurne 
Contact via kuurne@fietsbieb.be 
De Kuurnse Fietsbieb maakt deel uit van de koepel 
“fietsbieb.be”. Ontdek er ook het volledige aanbod van de 
Kuurnse Fietsbieb!
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Ethias nv, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, is een verzekeringsmaatschappij toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het 
Belgisch Recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 - BIC: GKCCBEBB. Publicitair document. V.U. Nicolas Dumazy.

Ethias On Tour 
verzekert je 
glimlach.
Bij Ethias hebben we een passie voor muziek en sport, en zetten we ons graag
in voor de maatschappij. We ondersteunen initiatieven die het beste uit de
mens halen, die fun én verrijkend zijn voor jou als bezoeker of als deelnemer.
Ook zo verzekeren we je glimlach.

Ga met ons mee On Tour en maak kans op een unieke 
beleving, win tickets voor festivals en sportwedstrijden, 
of neem een kijkje achter de schermen van topevents. 
Je ontdekt het allemaal op:

www.ethiasontour.be

Ga met ons mee On Tour en maak kans op een unieke 
win tickets voor festivals en sportwedstrijden, 

een kijkje achter de schermen van topevents. 
Je ontdekt het allemaal op:

www.ethiasontour.be

Volg Ethias 
On tour ook 
op Instagram

�        
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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 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

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

Brugsesteenweg 133 KUURNE – info@garagemoyaert.be – 056 / 21 53 46

GARAGE MOYAERT
TROTSE SPONSOR VAN KUURNE-BRUSSEL-KUURNE
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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  

INBRAAKBEVEILIGING  •  CAMERABEWAKING

TOEGANGSCONTROLE  •  BRANDDETECTIE  •  VIDEOFONIE

Brugsesteenweg 153  •  8520 Kuurne  •  T. +32 56 35 70 95
info@korelec.com  •  INCERT: B-1531 - MIBZ: 20-0051-16

www.korelec.com

KORELEC-64X54.indd   1 13/05/19   15:34

textielreiniging
Kerkstraat 50 - KuurneWWW.NIEUWKUISSELECT.BE

Select

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

Gasthuisstraat 1, Kuurne
056 25 26 19

vastgoednorman.be

Uw woning 
verkopen of verhuren? 

Onze deur 
staat voor u open!
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NATUURSTEEN

Partner voor al uw natuursteen maatwerk:

• totaalprojecten - interieur, keuken en badkamer
• ruwbouw en buitenafwerking
• meubilair - tafels, bloembakken, brievenbussen, ...
• grafmonumenten (nieuw en renovatie)

MARMER, GRANIET, BLAUWSTEEN, COMPOSIET, KERAMIEK
      info@vandenbroucke-bvba.be        

www.vandenbroucke-bvba.be
telefoon: 0477 60 35 12 

 

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

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

�����������������������������������
������������������������������������
�

 
 

  
Avelgemstraat 174 bus 001   056/75.62.41 
8550      ZWEVEGEM   www.desmetvermaut.be 


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
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Brugsesteenweg 337 - Kuurne - 056.72.70.89

Bakkerij
Sint-Pieter

Hemels brood & gebak

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

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.

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

Bij Chantal & Lieven
Gesloten op maandag

Marktplein 17 in Kuurne
GSM 0486/28 17 72

Sfeerkaffee
De Kroone

Bij Chantal & Lieven
Gesloten op maandag

Marktplein 17 in Kuurne
GSM 0486/28 17 72

Sfeerkaffee
De Kroone
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Nieuw: Hét adres voor uw brommobiel!  
Claerhout is nu ook dealer van Ligier en Microcar!

 

Voordelen van de brommobiel:
• Rijden met het AM rijbewijs
• Opties als: 

- Airco 
- Stuurbekrachtiging 
- Achteruitrijcamera

• Altijd mobiel
• Zeer zuinige motor

Voordelen van Autobedrijf 
Claerhout:
• Financiering mogelijk
• Gratis vrijblijvende proefrit 

 

maken
• Ook uw adres voor onderhoud 

en herstellingen
• 

dealer
• Erkend Bosch partner

 

 

Microcar M.Go
Vanaf € 11.495

Microcar Dué
Vanaf € 9.995

Ligier JS50
Vanaf € 12.500

Ligier JS60
Vanaf € 15.095

Autobedrijf Claerhout - Sint-katharinastraat 43, 8501 Heule
www.autobedrijfclaerhout.be - 
0493/19.26.06

info@autobedrijfclaerhout.be
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De Vlaskouter 1,  
8520 Kuurne 

Tel. 056 71 64 41
www.optiekdevriese.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

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

Zaterdag van 8u. tot 16u. doorlopend
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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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AN-PASCALE KRUTH  
Kerkstraat 80 - 8520 Kuurne

Tel. 056 71 95 70

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
achteraan.indd   1 7/16/2014   9:22:37 AM
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CANNAERT CANNAERT

CANNAERT CANNAERT
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WIELSBEKE

WIELSBEKE

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

T. +32 (0) 56 60 09 15




