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KORTRIJK
DJ hangt zwaar
rijverbod boven het
hoofd
Tim R. (34), een deejay uit Kortrijk,
moet op z’n tellen passen. Omwille
van een snelheidsovertreding
kreeg de man van de politierechter
een rijverbod van zes maanden (vijf
met uitstel) en een boete van 3.200
euro (waarvan 2400 euro met uit-
stel). R. werd in zijn stad door de po-
litie betrapt toen hij 91 kilometer
per uur reed in de Erasmuslaan,
waar de maximum snelheid 50 be-
draagt. «Ik heb er niet bij stilge-
staan, de Erasmuslaan is een mooie
rechte weg», zei de man tegen de
politierechter. Zijn straf is zwaar
omdat hij in het verleden ook al ver-
schillende keren werd veroordeeld
voor rijden onder invloed, snel-
heidsovertredingen en rijden zon-
der rijbewijs. Als R. op termijn weer
achter het stuur van een auto wil
kruipen, moet hij eerst opnieuw sla-
gen voor zowel het theoretisch als
het praktisch rijexamen. De man
moet ook met goed gevolg medi-
sche en psychologische onderzoe-
ken doorstaan. Loopt hij binnen de
drie jaar opnieuw tegen de lamp,
dan krijgt hij ook nog het leeuwen-
deel van het rijverbod en de boete
die nu met uitstel werden uitge-
sproken. (VHS)

KORTRIJK
Vlieg naar skistations
in Pyreneeën
De skistations in de Pyreneeën, met
klinkende namen zoals Grand Tour-
malet en Luz Ardiden, zijn straks
veel vlotter bereikbaar. Want de
luchthaven in Rijsel biedt voortaan
een vlucht van Hop! Air France naar
de luchthaven Pau Pyrénées aan,
enkel op zaterdag in de periode van
23 december tot 17 maart 2018. Je
neemt van daar de bus naar een
skistation. «Je staat zo vanuit Rijsel
in ongeveer drie uur tijd op je skilat-
ten in de Pyreneeën», zegt direc-
teur Guillaume Roger van de orga-
nisatie N’PY. Je wagen een week op
de beveiligde parking van de lucht-
haven in Rijsel laten staan, kost 40
euro. De prijs voor een vliegticket is
49 euro. De busrit kost 15 euro.
«Een week skiën in de kerstvakan-
tie in de Pyreneeën kan al vanaf 249
euro per persoon», vervolgt Roger.
«Wie voor eind december boekt,
krijgt gratis een skipas voor zes da-
gen, waarmee je per persoon snel
tot 200 euro kan uitsparen.» Info:
www.n-py.com. (LPS)

HARELBEKE
Infomarkt over fietssnel-
weg
Er vindt een infomarkt plaats over
het provinciaal ruimtelijk uitvoe-
ringsplan voor de aanleg van een
nieuwe fietssnelweg tussen de sta-
tions van Kortrijk, Harelbeke en
Waregem op donderdag 30 no-
vember in het stadhuis van Harel-
beke van 16 tot 20 uur , in de gang
burgerzaken aan Woonwijs. (JME)

De vzw Evolis van het gelijknamige be-
drijvenpark reageert op de plannen
voor een nieuw stadion voor KV Kort-
rijk. «Die invulling wordt een meer-
waarde hier, maar we maken ons zor-
gen over de orde, veiligheid en mobili-
teit», zegt voorzitter Bart Debuf. Het
huidige Guldensporenstadion ruimt
plaats voor een sportcentrum.

De vzw groepeert de bedrijven op Evo-
lis. De vzw vraagt in het stadiondossier
om de opmaak van een ontwerp en de

studie over de ruimtelijke invulling af
te stemmen met de studie over de vol-
tooiing van de ring rond Kortrijk én de
heraanleg van de verkeerswisselaar
Kortrijk-Oost (R8 en E17). Er is sprake
van een stadion van zeker 50 miljoen
euro, met 15.000 zitjes, uitbreidbaar tot
20.000 zitjes. Het stadion krijgt mis-
schien ook een hotel, horeca en moge-
lijkheden tot ontspanning en retail, ge-
linkt aan sport. De voetbaltempel opent
ten vroegste in 2022. Het terrein van 8,2
hectare ligt tussen de eerste windmolen

langs de E17 aan de oprit richting Wa-
regem, de Oudenaardsesteenweg (N8)
aan de rotonde Cowboy Henk en de ro-
tonde van de N8 met de ring rond Zwe-
vegem (N391).

Meensesteenweg
Gewezen burgemeester Stefaan De
Clerck (CD&V) vroeg zich maandag-
avond in de gemeenteraad ook af of er
al plannen zijn met het huidige Gulden-
sporenstadion, dat ‘gekneld’ zit tussen
de Meensesteenweg en Moorseelse-

straat. Als er een nieuw stadion komt,
wordt het huidige stadion gesloopt eens
de nieuwe voetbaltempel open is.
«Maar niét om plaats te ruimen voor
flatgebouwen», benadrukt burgemees-
ter Vincent Van Quickenborne (Open
Vld). «We denken er eerder in de rich-
ting van een nieuw sportcentrum met
veel aandacht voor groen, een beetje zo-
als Wembley in de Moorseelsestraat.
Gecombineerd met fietspaden, die in-
teressante verbindingen kunnen ma-
ken.» (LPS)

Guldensporenstadion wijkt voor sportcentrumKORTRIJK

IJSPISTE EN AUTHENTIEKE FOOR OP GROTE MARKT

KORTRIJK

Een beeld van de opening van de kerstmarkt vorig jaar. Foto Deleu

Kerstmarkt tot middernacht open
De kerstmarkt verhuist van de Grote
Markt naar het Schouwburgplein. De
chalets zijn in het weekend voor het
eerst tot middernacht open. De Grote
Markt krijgt een ijspiste mét bar, groter
dan vorig jaar, en een authentieke kin-
derfoor. PETER LANSSENS

Het eindejaarsgebeuren wordt
helemaal anders in Kortrijk. De
kerstmarkt trekt naar het
Schouwburgplein. Verrassend,
want dat plein is vooral gekend
als een saaie stenen vlakte. «Die
vlakte is net perfect om een af-
gebakend kerstdorp met 45
chalets en een huis van de
Kerstman in te richten, met één
duidelijke in- en uitgang», zeg-
gen Arne Vandendriessche
(Open Vld) en Kelly Detaver-
nier (N-VA), co-voorzitters van
de vzw Feest in Kortrijk. «Het
wordt gezelliger dan op de Gro-
te Markt met meer kerstbo-
men, kunstsneeuw, nieuwe
verlichting, een feeërieke boog
en muziek die beter op elkaar
afgestemd is. De kerstmarkt is
open van 8 tot en met 31 de-
cember. De eerste week na
Nieuwjaar schrappen we om-
dat de mensen dan geen zin
meer hebben in een kerst-
markt. Nieuw is dat de kerst-
markt tijdens weekends niet
open is tot 23 uur, maar tot
middernacht. Want vorig jaar
was er terecht kritiek dat de
chalets te vroeg dicht waren.
De kerstmarkt moet voor de
kerstvakantie open vanaf 17
uur en in de vakantie vanaf 15
uur. De prijzen om een chalet te
huren zijn identiek (750 euro
voor een kleine chalet en 1.500

euro voor een grote chalet,
nvdr.) in vergelijking met vorig
jaar. Een derde van de chalets is
al verhuurd. Huisjes reserveren
kan dus zeker nog. We gaan
voor een mooi evenwicht tus-
sen food en non-food. Horeca-
zaken Botero en Souffleur krij-
gen een mooi terras op de
kerstmarkt.»

Reuzenrad
De Grote Markt blijft ook be-
langrijk met een overdekte ijs-
piste van 450 vierkante meter,
groter dan vorig jaar. Schaatsen
kost 7 euro per beurt. Wie
schaatsen meebrengt, betaalt 5
euro. Nieuw bij de ijspiste is een

Nieuwjaarsreceptie naar Mandelaplein
De gratis nieuwjaarsreceptie voor de bevol-
king verlaat voor het eerst in jaren de Grote
Markt. 
De receptie is op 7 januari, op het nieuwe Nel-
son Mandelaplein in het nieuwe stadsdeel
Weide, waar van 26 december tot en met 7 ja-
nuari ook circus Pipo zijn tenten opzet. Reser-

veren voor het circus: tel. 0486/44.05.89 of cir-
cuspipobelgium@hotmail.com. Andere blik-
vangers met eindejaar in Kortrijk zijn het loop-
evenement Glow Trail op 16 december, waar-
voor al zo’n 10.000 deelnemers zijn ingeschre-
ven, en een ‘verborgen’ kerstmarkt op Overleie
op 16 en 17 december. (LPS)

Leerlingen maken kennis met archeologie
dankzij stadsarchief

De stad Harelbeke pakt uit met een
educatief pakket Archeologie. De be-
doeling is dat alle vijfde en zesde leer-
jaren van alle Harelbeekse scholen om
de twee jaar langsgaan in het stadsar-
chief Harelbeke om er op een leuke ma-
nier bij te leren over de geschiedenis
van Harelbeke en de archeologische
vondsten die er de voorbije jaren wer-
den gedaan.
Gisteren waren de allereerste kinderen
aan de beurt, leerlingen van de Maria-
school. Vandaag gaan leerlingen van de
Sint-Ritaschool en VBS De Vleugel
langs. In totaal zullen dit schooljaar in
totaal 250 kinderen het educatief pak-
ket beleven. «De bodem van Harelbeke
herbergt een rijk verleden. Bij tal van
opgravingen werden vondsten uit de
Gallo-Romeinse periode opgegraven»,
zegt schepen Annick vandebuerie (N-
VA). «Het educatief pakket ‘Schatten uit
het verleden’ focust op deze Gallo-Ro-
meinse vondsten.» «De workshop van-
middag is erg goed in de smaak geval-
len», zegt Frieke Decreus, archivaris en
deskundige erfgoed bij de stad Harel-
beke. «De leerlingen hebben eerst een
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Leerlingen van het zesde leerjaar in de Mariaschool krijgen uitleg bij over-
blijfselen van een waterput en een maquette ervan. Foto Henk Deleu

Werken OC Lauwe na 40 jaar gestart
Met veel omhaal werden
de werken van het nieuwe
ontmoetingscentrum in
Lauwe gisteravond inge-
luid. 

Heel wat Lauwenaars
woonden dit speciale mo-
ment bij, want de droom
van een nieuwe ontmoe-
tingscentrum is ondertus-
sen veertig jaar oud. Wie
jong genoeg was in de ja-
ren zeventig zal de ope-
ning van OC Lauwe in
maart 2019 nog meema-
ken. De stad Menen geeft
via AGB Woonbedrijf de
opdracht uit handen. In
ruil voor vier miljoen euro
krijgen de Lauwenaars
een grote (theater)zaal, lo-
kalen, een cafetaria, bibli-
otheek, leskeuken en ver-
gaderzalen. Omdat het ge-
duld van de Lauwenaars
erg op de proef werd ge-
steld, krijgen zij de kans

LAUWE

De werken voor de bouw van een nieuw OC in Lauwe 
zijn eindelijk gestart. Foto Xavier Coppens

om een nieuwe naam te
zoeken voor hun nieuwe
stek. Leuke namen wor-
den beloond met mooie
prijzen. Via www.oclau-
we.be wordt het wed-

strijdreglement uitgelegd.
OC Lauwe komt vlak aan
de Leie, omgeven door
heel wat nieuwe apparte-
menten. (XCR)

winterbar, al wordt daar wel
nog een uitbater voor gezocht.
En ook nieuw op de Grote
Markt is een kinderfoor met
tien authentieke attracties zo-
als de grootste rups van Europa
uit 1926 en het reuzenrad Big
Eli Wheel uit 1937. De andere
attracties zoals een kindermo-
len, eendjesvissen, schiet-
kraam en ballenspel worden
eveneens authentiek aange-
kleed om een echt kerstgevoel
op te wekken. De ijspiste en de
kinderfoor zijn open van 8 de-

cember tot en met 7 januari.

Vuurwerkshow
Er zijn nog nieuwigheden zoals
de minikerstmarkt ‘mArc’t de
Triomphe’ op de Veemarkt, van
16 tot 24 december, waar ver-
enigingen in tien chalets spul-
len ten voordele van goeie doe-
len verkopen en waar je ca-
deautjes voor kwetsbare gezin-
nen kan achterlaten. Het Van-
daleplein ontvangt de nieuwe
winterbar Plaid Time. Ook
nieuw is een vuurwerkshow

op 15 december, op de College-
brug. Verder nieuw zijn de win-
terterrassen van horecazaken
Het Geroosterd Nootje, Pitstop,
De Geverfde Vogel, St-Georges,
Vesper-Vagant, Balthazar, Café
Des Arts en Stradivarius. Win-
ter in Kortrijk kost 145.000
euro, waarvan de stad 75.000
euro betoelaagd. De rest komt
van standgeld van chalets
(40.000 euro) en inkomsten
van de foor (30.000 euro) van
2016. Info: www.winterinkort-
rijk.be.

Nieuw is dat de
kerstmarkt tijdens
weekends niet open
is tot 23 uur, maar tot
middernacht. Want
vorig jaar was er
kritiek dat de chalets
te vroeg dicht waren

ARNE VANDENDRIESSCHE
VZW FIK

filmpje bekeken, daarna hebben we sa-
men enkele vragen beantwoord. De
kinderen werden in groepjes verdeeld
om aan de slag te gaan met een archeo-
logiekoffer vol met opdrachten, om Ro-
meinse bordspelletjes te spelen, te re-

kenen met Romeinse munten en een
mantelspeld te knutselen uit koper-
draad. Archeologe Fabienne Serfers, die
de opgravingen in de Collegewijk heeft
gedaan in de jaren 80, begeleidde de
leerlingen.» (JME)
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