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Is Kortrijk een kindonvriende-
lijke stad? Dat niet, maar het 
kan beter, vinden dertien hore-
cazaken in Groot-Kortrijk. De 
zaakvoerders bundelen nu de 
krachten en stippelen een kind-
vriendelijk traject uit. Grote in-
vesteringen kunnen, maar hoe-
ven niet. Virginie Feys van De 
Neerbeek uit Bissegem is een 
van die dertien enthousiastelin-
gen. “Hoe vaak horen we niet 
van ouders dat ze blij zijn dat 
kinderen in deze of gene hore-
cazaak welkom zijn. En dat ze in
Groot-Kortrijk niet zoveel keu-
ze hebben. Wel, we willen daar 
iets aan doen.”

Nog naam gezocht

Met dertien zaten ze aan tafel
om te brainstormen, maar an-
dere horecazaken zijn welkom 
om aan te sluiten. “Wij willen 
families vooral het gevoel geven 
dat ze welkom zijn”, zegt Feys. 
“Als de kinderen het naar hun 
zin hebben, dan is dat meestal 
ook zo voor de ouders. En dan 
komen ze terug. We hebben een 
mascotte gecreëerd waarbij we 

het aan de kinderen overlaten 
om een naam te kiezen. Later 
volgt de officiële lancering van 
onze ‘kikker’.”

Iedere horecazaak tekende
dinsdag een engagementsver-
klaring. De richtlijnen zijn door 
de groep opgesteld en iedereen 
wil er zich aan houden. Via 
WhatsApp wil de groep elkaar 
ook steunen. Bijvoorbeeld via 
doorverwijzingen als er een 
boeking komt op een sluitings-
dag.

De stad Kortrijk biedt in het
traject een ondersteunende 
rol”, zegt horecamanager in 
Kortrijk Elke Vanderbeken. 

Idee uit Rotterdam

“De dertien initiatiefnemers
hebben familievriendelijkheid 
gedefinieerd binnen de Kort-
rijkse horeca. Het gaat vaak om 
kleinere investeringen zoals 
een luiertafel, een hoge kinder-
stoel, een opstapje in het toilet 
voor de kleine die zijn handen 
wil wassen, gerechten die kind-
vriendelijk zijn en zoveel meer. 
We zijn gaan kijken in Rotter-
dam waar dergelijk initiatief 
loopt. We wilden zien wat 
werkt en wat niet. Daar is bij-
voorbeeld een aparte shift om 
18 uur voor kinderen. Dan hoe-
ven families niet te laat huis-
waarts gaan.”

Schepen van Economie Rudolf
Scherpereel (N-VA) is  tevreden
met het project dat van onder-
uit groeide. “Het hoeft niet be-
perkt te blijven tot die dertien. 
We maken vermelding van de 
kindvriendelijke horecazaken 
op onze toeristische website.”

Restaurants slaan handen in elkaar om families welkom te heten 

Kikker maakt duidelijk waar je 
kindvriendelijk kan eten 
Dertien Kortrijkse horeca-
uitbaters willen families 
beter verwelkomen. Ze ne-
men kindvriendelijke 
maatregelen en lanceren 
een kikker als mascotte. 
De stad steunt hen.
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W De initiatiefnemers willen gezinnen duidelijk maken in welke horecazaken ze welkom zijn met hun kroost. 
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“Waarom geen shift om 
18 uur zodat ouders met 
kinderen niet te laat 
naar huis moeten”

De 13 initiatiefnemers
● Café Rouge
● De Groene Wandeling
● De Heeren van Groeninghe
● De Neerbeek
● De Trog
● Het Geroosterd Nootje
● Kaffee Damast
● Ode's
● Salon En-Vie
● Souffleur
● Tarterie
● Vincent
● Wafelatelier  (vkk)
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Brandweer opgeroepen 
voor gaslek 
De brandweer werd dinsdag 
om 11 uur opgeroepen voor een 
gaslek in de Poedermagazijn-
straat. De bewoonster had de 
hulpdiensten gebeld nadat ze 
onwel was geworden. De 
brandweer controleerde het 
huis maar kon niks vinden. De 
vrouw werd overgebracht naar 
het ziekenhuis voor verder on-
derzoek.  (djr/gsd)
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100.000 euro 
voor Splash!
Het Kortrijkse kunstproject 
Splash! krijgt bijna 100.000 eu-
ro van minister van Cultuur 
Sven Gatz (Open VLD). Splash! 
is een voorstelling waarin het 
zwembad en zijn gebruikers 
een rol spelen. Schijnbaar ver-
zonken in zichzelf en in hun 
routines, animeren vijftig deel-
nemers uit verschillende doel-
groepen een reeks in elkaar 
overvloeiende taferelen. 
Splash! wordt geproduceerd 
door vzw Buda Kunstencen-
trum en de teams Sport en Cul-
tuur van de stad Kortrijk, in sa-
menwerking met regionale 
partners uit de sportsector.
De regie is in handen van per-
formance-kunstenares Myriam 
Van Imschoot en choreografe 
Christine Desmedt, beiden ver-
trouwd met dergelijke artistie-
ke projecten met grote groepen 
van niet-professionele deelne-
mers. Het stedelijk openbaar 
zwembad Mimosa neemt de 
kunstenaars in residentie. 
Splash! wordt gekoppeld aan 
Kortrijk Europese Sportstad. 
De voorstelling gaat in decem-
ber in première, tijdens het 
slotweekend van Europese 
Sportstad 2018.  (vkk)

sen te verwennen”, zegt An. Zij
was directrice van de lagere
school in Bossuit. “Nu kan ik
dat door drankjes en eten te
serveren. Ik kreeg een tip om
dit café open te houden. Eerst
ging ik het niet doen, maar kijk,
we zijn de uitdaging aange-
gaan.” Een groepje Belgen zorgt
voor sfeer. “Halle-IJvegem is
onze dag”, zeggen ze in koor.
Wie ook altijd van de partij is,
is theatergezelschap Lust in
't Schoone uit Ingooigem. “Wij
staan altijd tussen de sportfans
en steunen de plaatselijke mid-
denstand.”  (pma, foto’s pma)

Toch was de organisatie te-
vreden. Carine, Dorine, Mia en
Ria helpen in de perszaal. “Als
we de heli horen, spurten we
naar buiten om de renners te
zien”, zeggen de dames. “Iets
verder baten An Demets en
Piet De Halve Maan uit. “Ik
wou altijd al iets doen om men-

Nieuwe dag doet Halle- 
Ingooigem geen deugd
De bekende wielerwed-
strijd Halle-Ingooigem 
vond dit jaar plaats op een 
dinsdag en lokte duidelijk 
minder volk naar de aan-
komst en de Tiegemberg.

ANZEGEM 

W Er stond weinig volk langs het parcours.

W Carine, Dorine, Mia en Ria helpen in  de perszaal. W An en Piet serveren hapjes en drankjes.

W  Altijd van de partij: Theater Lust in 't Schoone. W Vurige België-supporters.


