
WOENSDAG 15 NOVEMBER 2017 KORTRIJK WAREGEM MENEN 5

EUROPEES KAMPIOENSCHAP 
CYCLOCROSS LRC

SPORTPARK AALTER
Zondag 19 november 

met dank aan politie, brandweer en Gemeentebestuur AALTER

GRATIS IN
KOM

Kurt DE BACKER
Bouw & Voegwerken

Programma:
9u30  Cyclotoeristen
10u15  MTB - REEKS
12u30  Cat G : tot 8 jaar
12u55  Cat F : 9-11 jaar
13u20  Cat E+ : 12-14 jaar
14u00  Cat D, E & Dames
14u45    Cat B & C
15u35  Cat A & A+

De vakwebsite beautybizz.be
organiseert voor de eerste keer
een wedstrijd om de schoon-
heidsspecialiste en het schoon-
heidssalon van het jaar te ver-
kiezen. Het Lendeleedse
schoonheidsinstituut Anne-
Sophie in de Alfons Dassonvil-
lelaan scoorde in de voorselec-
tie en is één van de vijf genomi-
neerden voor de titel van
‘Schoonheidssalon van het
Jaar’.

Zaakvoerster Sophie Maes
trad in de voetsporen van haar
moeder. “Mijn mama Mia
Decavele heeft in 1972 het insti-
tuut opgestart en vernoemde de
zaak naar haar twee dochters.
Nadat ik de nodige ervaring had
opgedaan, nam ik in 1994 de
zaak over. Een jaar voordien
werd ik in een andere wedstrijd
uitgeroepen tot ‘Schoonheids-

Schoonheidssalon dingt mee 
naar prestigieuze prijs
Ruim twintig jaar geleden 
werd Sophie Maes verko-
zen tot beste schoonheids-
specialiste. Nu maakt ze 
kans op de titel van 
‘Schoonheidssalon van het 
Jaar.

specialiste van het Jaar’. On-
dertussen is het salon blijven
groeien en werk ik nu samen
met zes specialisten in hun ei-
gen vakgebied. Al die jaren later
verkozen worden tot het
‘Schoonheidssalon van het Jaar’
zou echt een bekroning zijn.”

Om kans te maken op de titel
werd van de kandidaten ver-
wacht dat er een uitgebreid dos-
sier werd ingediend over de
werking in het instituut. “We
verdienen de titel omdat wij op
heel wat verschillende vlakken
het verschil maken. Zo bieden
we een groot aanbod aan behan-
delingen aan, hebben we soepe-
le openingsuren, de zaak is na-
melijk twee keer per week open
tot 21 uur. De sterkte van ons
instituut is ook de enorme erva-
ring in de schoonheidsbranche
en dat we voor elk soort tech-
niek een echte specialiste in
dienst hebben.”

De finale vindt morgen plaats
in de Antwerpse Stadsfeestzaal.
Een vakjury zal de kandidaten
beoordelen op vakgebied en
deskundigheid. Ook ging er bij
elke genomineerde een ‘myste-
ry guest’ langs.  (eva)

W Zaakvoerster Sophie Maes hoopt voor de tweede keer een prestigieuze titel te winnen.
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Winter in Kortrijk loopt van
8 december tot en met 7 janu-
ari maar de huisjes blijven en-
kel tot eind december staan.
“We houden het bij 55 chalets
want we komen al van 18”,
zegt schepen Arne Vanden-
driessche (Open VLD). “We
luisterden ook naar de stand-
houders. Die vinden de laatste
week te zwaar. Het kerstdorp
loopt daarom tot 31 decem-
ber. Het dorp omvat ook het
huis van de kerstman. Wie
een huisje wil, kan nog in-
schrijven via de site.”

De ijspiste en de kinder-
kerstfoor blijven wel staan tot
en met 7 januari. Tien foor-
kramers gaan retro en stellen
attracties op van toen. Zo is er
een retrorad. “Bij de ijspiste
hoort een bar waar we nog

een uitbater voor zoeken”,
geeft schepen Kelly Detaver-
nier (N-VA) nog mee. “Dat
kan gerust een samenwerking
worden met de bestaande ho-
reca op de Grote Markt. Het
reuzenrad dateert van 1937
en er is onder meer nog een
authentieke rups uit 1926. De
kinderkerstfoor is een initia-
tief van de vzw FiK en wordt
met FiK-coins uitgebaat. We
gebruiken vooral de kleuren
blauw, wit en goud. Misschien
kunnen anderen zich ook de-
ze kleuren eigen maken.”

Op de kop van de Veemarkt
staan er zes chalets waar je
producten voor het goede doel
kan verkopen. En onder het
motto ‘mag het wat meer zijn’
worden in het centrum van de
stad etalages van leegstaande

winkelpanden aangekleed
met onder meer de unieke
unicapoppen.

Nieuwjaarsreceptie

“Op het Vandaleplein voor-
zien we een tent met zithoe-
ken en een bar”, zegt Vanden-
driessche. “Het is een plek
waar ook muziek gespeeld
wordt. Op Kortrijk Weide zal
Circus Pipo haar tent opslaan.
We delen gratis tickets uit
voor de voorstellingen. Daar-
voor moet je de stadskrant
van december in de gaten
houden. Op zondagmiddag 7
januari houden we op Kort-
rijk Weide onze nieuwjaars-
receptie voor de bevolking.”

Een aantal horecazaken baat
een eigen winterterras uit,
onder meer op Buda Beach.
Initiatieven in de deelge-
meenten kunnen subsidie
krijgen. De totale kost van
Winter in Kortrijk bedraagt
135.000 euro. De vzw FiK
draagt daar veertig procent
van door eigen inkomsten.

Kermistoestellen uit 1926 en 1937 op Grote Markt

Winter in Kortrijk goes retro 
Een kerstdorp op het 
Schouwburgplein. Een 
retrokermis op de Grote 
Markt. En een nieuwe ijs-
piste. Winter in Kortrijk 
zal vanaf 8 december de 
binnenstad weer van de 
nodige sfeer voorzien.

KORTRIJK 

W De initiatiefnemers zijn al helemaal in klaar voor Winter in Kortrijk.

INFO
www.winterinkortrijk.be

KRIS VANHEE

LO
H

ARNE 
VANDENDRIESSCHE
SCHEPEN

“Op het Vandaleplein 
komt een tent met 
zithoeken en een bar”


