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willen hem dan ook op een mooie
manier herdenken. We hebben
met alle leden eens een parodie
gemaakt op het schilderij ‘intrede
van Jezus in Brussel’ van kunste-
naar James Ensor. Nu heb ik dat
herwerkt en Nesten op een ezel
getekend die nog eens naar zijn
volk zwaait.”

”Uitzonderlijke mens”

Ook leerlingen van Kuurnse
scholen kwamen in de loop van de
dag tekeningen neerleggen. “We
vonden het belangrijk om Nesten
nog een groet te komen brengen”,
zegt gewezen buur Wim Baert die
nu in Harelbeke woont. “Ik heb
Nesten heel goed gekend en hij
was echt een uitzonderlijk mens.”

Café-uitbater Bart Mervillie
kwam een bloemetje brengen.
“Nesten kwam regelmatig een kof-

rouwregister tekenen. Het rouw-
register kan nog tot en met zater-
dag in het gemeentehuis worden
getekend. Op Nesten's verjaardag,
20 december, zal er nog een her-
denkingsfeest volgen.  (eva)

fie drinken. Zo hebben we echt
een band gekregen. Zijn overlijden
is een groot verlies voor Kuurne.
Hij laat een leegte achter.”

Op de eerste dag kwamen al
tweehonderdtal mensen het

W Café-uitbater Bart Mervillie kwam een bloemetje neerleggen.
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Rik Delneste zal in intieme kring
begraven worden, maar het ge-
meentebestuur van Kuurne geeft
de mensen wel de kans om dé
volksfiguur van Kuurne te her-
denken. Woensdag werd er een
rouwregister geopend en het
pleintje voor het gemeentehuis is
tijdelijk omgedoopt tot het Nes-
tenplein. Er hangen verschillende
werken uit van Nesten en het ge-
meentebestuur deed een oproep
om ook kunst te maken voor Nes-
ten. Annie Messely van Koninklij-
ke Kunstkring Evariste Carpen-
tier kwam een schilderij ophan-
gen. “Nesten is zijn hele leven lid
geweest van onze kunstkring. We

Woensdag hebben honderden 
mensen een eerbetoon ge-
bracht aan karikaturist Nes-
ten die zaterdag overleed.

KUURNE 

Honderden mensen herdenken karikaturist Nesten

Er steeg woensdagavond witte
rook uit het Kortrijkse stadhuis.
Team Burgemeester gaat op-
nieuw scheep met SP.A en N-VA.
Het stond vooraf in de sterren ge-
schreven, maar de oplawaai die
N-VA kreeg, gooide even roet in
het eten. Vincent Van Quicken-
borne (TB) fietste er netjes om-
heen. “We zijn er met de stadsco-
alitie op vooruitgegaan. En we
houden rekening met de continuï-
teit. Daarom kozen we voor de-
zelfde coalitie.”

Heel moeilijk had hij het niet.
Vlaams Belang zette zichzelf bui-
ten spel door het moskeedossier.
Groen verdubbelde wel het zetel-
aantal, maar twee linkse partijen
in de meerderheid was voor Van

Quickenborne wellicht wat veel.
Het water tussen SP.A en Groen
was de voorbije zes jaar boven-
dien vooral troebel. CD&V 4.0
verloor ten slotte de helft van de

stemmen en zag opnieuw een be-
stuursperiode door de neus ge-
boord.

Eerst programma, dan postjes

“De nieuwe coalitie heeft nu 25
zetels op 41 en dat is meer dan de
vorige. Over postjes en portefeuil-
les hebben we nog niet gespro-
ken”, aldus Van Quickenborne.
“Maar het scenario van vier TB-
schepenen, drie voor SP.A en
twee voor N-VA lijkt het meest lo-
gische. Wij leveren natuurlijk de
burgemeester. Wie er eerste sche-
pen wordt, is nog niet bekend.
Eerst een programma en dan pas
de namen invullen.”

Wout Maddens, Arne Vanden-

driessche en Ruth Vandenberghe
worden het meest naar voren ge-
schoven als schepen. Zij haalden
na Van Quickenborne ook de
meeste stemmen. SP.A kiest wel-
licht voor Bert Herrewyn, Axel
Weydts  en Philippe De Coene. Bij
N-VA is Kelly Detavernier een
certitude, naast boegbeeld Axel
Ronse.

“Constructieve oppositie”

CD&V 4.0 wenst Team Burge-
meester, SP.A en N-VA intussen 
succes. “We zullen vanuit de oppo-
sitie meebouwen aan een con-
structief verhaal voor alle Kortrijk-
zanen”, zegt fractieleider Hannelo-
re Vanhoenacker.

● Huidige coalitie wordt gewoon verdergezet  ● CD&V 4.0 en Groen vallen uit de boot

Van Quickenborne kiest 
opnieuw voor coalitie met SP.A en N-VA
Team Burgemeester maakte 
woensdagavond in Kortrijk 
Weide haar coalitiepartners 
bekend. En dat zijn dezelfde 
als de voorbije zes jaar. 
Naast SP.A maakt ook N-VA 
weer deel uit van de meer-
derheid.

KORTRIJK 

Axel Ronse, Philippe De Coene en Vincent Van 
Quickenborne, de drijvende krachten achter de coalitie.
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De nieuwe bestuursploeg trok te voet naar Kortrijk Weide.
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Ruth Vandenberghe 
(boven) en Kelly 

Detavenier worden 
genoemd als schepen.


