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WEVELGEM

Gratis inschrijving 
Gent-Wevelgem 
vandaag voor vrouwen
De organisatoren van GentWe
velgem pakken op paaszondag 
27 maart naast de wereldklas
sieker met zeven andere wed
strijden uit. Enkele daarvan zijn 
vrouwenwedstrijden. Zij die 
wensen deel te nemen aan de 
races voor vrouwen elite, voor 
vrouwen juniores of vrouwen 
nieuwelingen, schrijven zich bij 
voorkeur vandaag in. “Omdat 
het Internationale Vrouwendag 
is, kunnen ze zich vandaag gra
tis inschrijven”, zegt organisa
tor Griet Langedock.  (bvc) 

INFO
Inschrijven kan via de website: 
gwe.proximuscyclingchallenge.be.
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Taksvrij weekend lokt 
5.000 kopers op zondag
Je kon afgelopen zondag koop
jes doen. Heel wat winkeliers 
gaven de BTW terug aan de 
klant. Kwam daarbij dat Media
markt heropende en zowel vrij
dag, zaterdag als zondag ‘21 pro
cent taxfree’ afficheerde. Het 
veroorzaakte een ongeziene rij 
kooplustigen. In de omliggende 
straten was er zondag een be
vredigende opkomst. Er werden 
ruim vijfduizend passanten ge
teld, ondanks het slechte weer. 
De vorige editie waren er dat 
zesduizend. Er waren 65 win
kels open, horeca niet meegere
kend. “Deze koopzondag is een 
hefboom voor volgende edities”, 
zegt schepen van Economie Ru
dolf Scherpereel (NVA). “Sa
men met K in Kortrijk zetten 
we een programma neer dat 
volk naar de stad brengt.”
De editie in februari wordt wel 
door heel wat handelaars in 
vraag gesteld. Zo is ze te dicht 
bij de decembermaand en fe
bruari is sowieso een kalme 
maand.  (vkk)

Logopediste Annelies Donche
(25) en IT'er Jeremy Poot (25) 
uit Bellegem huwden vrijdag
avond en kregen het nieuwe 
trouwboekje als eerste over
handigd. “Het trouwboekje 
heeft een modernere look”, zegt 
Annelies. “En de subtiele ver

wijzingen naar de liefde zijn erg 
leuk.”

Het ontwerp komt van Happy
Design uit Kortrijk. Zaakvoer
ster Lien Vanden Broecke is 
wellicht de eerste ontwerpster 
in ons land die een trouwboekje
onder handen nam. “Elk exem
plaar is uniek en met de hand 

genaaid”, zegt Vanden Broecke. 
“De kaft is van echt leder met 
een &teken erin gelaserd, een 
symbool van verbondenheid. 
Die kaft wordt symbolisch sa
mengehouden met drie kruisjes 
in rood gekleurde vlasdraad,
een knipoog naar de liefde. De 
draad is met de hand gekleurd. 
Aan de binnenzijde van de kaft 
staan de voornamen van het
bruidspaar en hun huwelijksda
tum.”

Polaroid

Gedurende de ceremonie
wordt een polaroidfoto van het 
koppel genomen. Die kan on

middellijk in het trouwboekje 
gekleefd worden. 

“Leuk voor wie binnen vijf of
tien jaar meer foto's van van on
der andere jubilea wil toevoe
gen”, zegt Kortrijks schepen 
van Burgerlijke Stand Koen 
Byttebier (Open VLD). De Kort
rijkse schepen huwt ongeveer 
driehonderd koppels per jaar. 

“Wij wilden vrijdag trouwen
omdat we tien jaar samen zijn”, 
zegt Annelies. “Het grote feest 
en een kerkelijke plechtigheid 
volgen op 2 juli.”

Kortrijk is eerste stad die aan elk koppel een uniek exemplaar geeft

Annelies en Jeremy krijgen allereerste 
gepersonaliseerde trouwboekje 

Koppels die huwen in 
Kortrijk krijgen voortaan 
een eigen, gepersonali
seerd trouwboekje. De 
naam van het koppel en 
hun huwelijksdatum wor
den vooraf gegraveerd.
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W Schepen Koen Byttebier overhandigt het eerste nieuwe trouwboekje aan het pasgehuwde koppel, Jeremy en Annelies.
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LIEN VANDEN BROECKE
ZAAKVOERSTER HAPPY DESIGN

“Elk exemplaar is 
uniek en met de 
hand genaaid”

Bossuyt (SP.A). “Er is een ingeni
eur aangesteld die fulltime ener
gie en waterverbruik contro
leert, waardoor we duizenden eu
ro's besparen. We ontdekten 
verborgen lekken en reduceerden
dankzij elektronische watertel
lers op verschillende plaatsen,
zoals in het voetbalstadion, het 
verbruik.”

Uitbreiden naar Vlaanderen

Vlakwa zal de bevindingen ge
bruiken in een sensibiliserings
actie, eerst naar de 64 West
Vlaamse gemeenten en later naar 
alle 308 Vlaamse gemeenten toe. 
“Want veel gemeenten beseffen
niet hoeveel water er verloren 
gaat”, zegt gedeputeerde Bart 
Naeyaert (CD&V).  (vln)

“Meten is weten en in Harelbe
ke waren we daar al een hele tijd 
bezig mee”, zegt schepen Inge 

spaard en in de kleinere steden 
en gemeenten van 6.000 tot 
21.000 euro.

“Het doel ervan was om te kij
ken of de deelnemende gemeen
ten Harelbeke, Menen, Hooglede, 
Ledegem en Poperinge dertig 

De WestVlaamse gemeenten 
kunnen samen jaarlijks tot 
ruim één miljoen euro bespa
ren op hun waterverbruik. 
Die vaststelling blijkt uit een 
proefproject dat het Vlaams 
Kenniscentrum Water (Vlak
wa) samen met de Provincie 
en vijf pilootgemeenten het 
voorbije jaar heeft opgezet.

procent konden besparen op hun 
waterfactuur”, zegt Dirk Van der 
Stede, CEO van Vlakwa. “En dat
lukte aardig. Door nauwlettend 
het verbruik te controleren, von
den we verborgen lekken, waar
door duizenden euro's konden 
bespaard worden. Andere ingre
pen waren het herstellen van 
slecht werkende installaties zoals
waterontharders en het plaatsen 
van waterbesparende toestellen 
zoals spaardouchekoppen.”

Het project wees uit dat in de
centrumsteden jaarlijks tot 
120.000 euro kan worden be

W Schepen Bossuyt (tweede van links) met de verantwoordelijken van het project.
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West-Vlaamse gemeenten 
pakken waterverbruik aan

Bekijk het filmpje op
nieuwsblad.be/
kortrijk


