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“Het is tijd voor iets nieuws. Na
al die jaren horeca ga ik op zoek
naar een nieuwe uitdaging. Een
ander pad, een nieuw begin.”
Beelprez moet in april geope-
reerd worden aan zijn schouder
en kijkt aan tegen een revalida-
tie van vier maanden. Hij zal
die tijd gebruiken om te sollici-
teren. “Liefst doe ik nacht-
werk”, zegt hij. Lindsey start
met het evenementenbureau
LJ-project. “Voor wie dat
wenst, verzorgen we een con-
cept van a tot z”, zegt Vereecke.
De twee vertrekken niet zonder
de kurken nog eens te laten
knallen. Op donderdag 22
maart komt Mr Grey met Up-
perlady Kelly langs en op 23
maart is er een latin party met
Noche Tropical. Dj Vince en
John B draaien op 24 maart
plaatjes en daags nadien volgen
de Classic Oldies. 
“De laatste donderdagse drink
volgt op 29 maart en op vrijdag
30 maart feesten we de zaak
dicht met dj Eddy. Al wie ooit
bij ons te gast was, verwachten
we op een van die dagen.”  (vkk)

Bissegemnaar Stijn Beelprez
(47) opende op 1 april 1999 't
Dul Konijn op de Plaats. “Dat is
ondertussen al negentien jaar
geleden”, zegt hij. “Ik denk wel
dat ik mag zeggen dat het een
succes is geweest. We hebben
veel topmomenten beleefd,
maar ook moeilijke momenten
gekend en toestanden meege-
maakt om nooit te vergeten.”
Drie jaar geleden besloten Beel-
prez en Lindsey Vereecke (40)
om 't Dul Konijn een tweede le-
ven te geven. Iets anders dan
voordien, maar niettemin toch
nog altijd beestig geestig, zeg-
gen ze daarover. Maar wat ne-
gentien jaar geleden begon, is
straks niet meer. 
“Op het einde van de maand
stoppen we ermee”, zegt hij.

't Dul Konijn geeft er een 
laatste lap op deze maand
't Dul Konijn gaat zijn laat-
ste maand in. Vanaf april 
zoeken Stijn Beelprez en 
zijn vrouw Lindsey Ver-
eecke andere oorden op. 
“Maar eerst gaan we nog 
knallen”, zegt Beelprez.
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W Stijn Beelprez en Lindsey Vereecke sluiten op 30 maart de deuren van ‘t Dul Konijn.
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Kortrijk heeft de titel van Eu-
ropese Sportstad 2018 en had 
er 70.000 euro voor veil. “Er 
werd soms smalend over ge-
daan”, zegt schepen van Sport 
in Kortrijk An Vandersteene 
(N-VA). “Maar net door die titel
haalden we nu een Vlaams 
proefproject binnen en krijgen 
we 150.000 euro om dat ook ef-
fectief uit te werken.”

Het proefproject ‘Sport na
school’ wil jongeren van de der-
de graad lager onderwijs en de 
eerste graad secundair meer 
aan het sporten krijgen. Het 
zijn vaak zij die afhaken. 
Schoolsport boet sowieso in bij 
tieners. En in het secundair on-

derwijs zijn meisjes ook onder-
vertegenwoordigd in de school-
sport.

Door naschoolse sport aan te
bieden, willen Kortrijk en de 
Vlaamse regering die trend te-
gengaan. “We lanceren dit pro-
ject dan ook met trots”, zegt 
schepen Vandersteene. “Deze 
activiteiten moeten plaatsvin-
den in de school, aansluitend op
de schooluren en het concept 
moet kunnen worden uitgerold 

naar andere steden en gemeen-
ten. Daarom krijgen we die cen-
ten van de Vlaamse overheid.”

Twee concepten

‘Sport na school’ biedt twee
concepten aan. Het eerste is 
een keuzeaanbod van work-
shops waarop scholen kunnen 
intekenen. Daarbij zitten onder 
andere fietsbehendigheid, ver-
dedigingstechnieken, relaxatie-

technieken en free running. 
“We stippelen ook een traject 
uit waarbij leerlingen een jaar 
werken naar een specifiek doel, 
bijvoorbeeld een obstakelrun of 
een dansbattle”, zegt Mia Maes, 
directrice van de Kortrijkste 
sportdienst. “Op die manier 
willen we er enige vorm van 
competitie in brengen. Zo zou 
de apotheose van die battle per-
fect passen op Sinksen 2019.”

Om alles in goede banen te lei-

den, wordt een projectleider en 
coördinator aangeworven. Die 
organiseert nog voor de zomer 
een bevraging bij de scholen. 
Daarna worden de samenwer-
kingsverbanden opgezet. Vanaf 
september volgt de concrete 
uitwerking. 

“We zijn trots dat we dit proef-
project hebben binnenge-
haald”, zegt Vandersteene. 
“Maar ondanks alles is het uit-
eindelijke doel het belangrijkst 
en dat is iedereen aan het bewe-
gen krijgen. Daarom wordt dit 
een laagdrempelig project. 
Scholen zijn trouwens echt vra-
gende partij.”

Het gaat om een kleine 4.000
leerlingen in Groot-Kortrijk.

Stad krijgt 150.000 euro van Vlaamse overheid

Kortrijk start proefproject ‘Sport na school’
Na de lagere school laten 
veel leerlingen sport links 
liggen, daarom zal de stad 
Kortrijk na schooltijd spor-
tieve activiteiten aanbie-
den. ‘Sport na school’ is bo-
vendien een proefproject 
voor Vlaanderen. De stad 
ontvangt 150.000 euro om 
dit uit te werken.
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“Scholen zijn 
vragende partij voor 
een beweegaanbod in 
de school, na de 
lesuren”

W Iedereen aan het sporten krijgen, zoals hier in de Lange Munte, dat is het doel van ‘Sport na school’. 
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