
LS ** 

18 Leiestreek
vrijdag  21  september  2018

Burgemeesters strijden om Gouden Kookpot
KORTRIJK/ROESELARE
Welke burgemeester staat het sterkst
achter het fornuis? Dat wordt duidelijk
op de tweede editie van de Kitchen Batt-
le op zondag 23 september in Roeselare.
De strijd is het hoogtepunt van de appe-
tijtelijke vierdaagse Smoefelaere.

CHARLOTTE DEGEZELLE

De Kitchen Battle wordt dit
keer uitgevochten op zondag
23 september vanaf 15 uur in
de ontwijde Sint-Amandskerk
in Roeselare. Gewezen Miss
België Justine De Jonckheere
presenteert. 
«Deze keer nemen Diksmuids
burgemeester Lies Laridon
(CD&V), de Izegemse burgerva-
der Bert Maertens (N-VA), Vin-
cent Van Quickenborne van
Kortrijk (Open Vld), Johan Van-
de Lanotte (sp.a) van Oostende
en Kris Declercq (CD&V) van
Roeselare het tegen elkaar op»,
weet organisatrice Ann-Pasca-
le Mommerency. «Elke burge-
meester laat zich bijstaan door
drie zelf gekozen teamleden en
elk team krijgt de assistentie
van een leerling van de Kort-
rijkse Hotelschool. Ze krijgen
twee uur de tijd om een voor-
gerecht à la minute te verzin-
nen en een voorgerecht of des-
sert te maken dat een link heeft
met hun eigen stad. De gerech-
ten worden beoordeeld door
zowel een professionele als
volksjury.» Dat je geen keuken-
prins(es) moet zijn om de Gou-

den Kookpot mee naar huis te
nemen, bewees Roeselaars
burgemeester Kris Declercq
(CD&V) twee jaar geleden op de
eerste editie. «Ik heb nog
nachtmerries als ik terugdenk
aan mijn lessen in de hotel-
school. Toen sterrenchef Tim
Boury mijn dresseerkunsten
zag, verwees hij mijn werk re-
soluut naar de afwasbak», lacht
Roeselaars burgemeester Kris
Declercq (CD&V). Omdat hij
uiteindelijk toch als winnaar
uit de bus kwam, is Roeselare
nu gaststad voor de tweede
editie van de culinaire strijd.

Vierdaagse
De Kitchen Battle wordt inge-
bed in de vierdaagse Smoefela-
re, die georganiseerd wordt in
de Sint-Amandskerk en het de
Coninckplein. 
«Op donderdag 20 september
laten we docenten en profs aan
het woord over algen, allerge-
nen en gezond brood. Op vrij-
dag 21 september is er de Lo-
kaalmarkt aangevuld met
workshops fermenteren en
bier brouwen», weet Jelle Van-

Het team van gaststad Roeselare bestaat uit Tim Boury, Claudia Allemeersch, 
Jelle Vandendriessche, burgemeester Kris Declercq,  Jourdan Govaere (De Schoenkliniek)

en Sam Swaenepoel (De Witte Merel). Foto Joke Couvreur

CULINAIRE COMPETITIE IS HOOGTEPUNT VAN VIERDAAGSE SMOEFELAERE

dendriesche. «Op zaterdag en
zondag is er een foodfestival
met Roeselaarse smaakma-
kers, van restaurateurs tot sla-
gers die voor aperitiefhapjes,
oosterse gerechten en taart
zorgen.»
Ook nog op het programma op
zaterdag:  het stadspel de Lek-
kerste Lettertocht en de Junior
Kitchen Battle, die aan elkaar
wordt gepraat door Jeremy
Vandoorne (Xavier van de
jeugdserie ROX op Ketnet).
Kinderen tussen 5 en 12 jaar
die wonen in Roeselare of af-
komstig zijn uit de stad, kun-
nen zich hiervoor inschrijven
voor 12 september op
info@kapcon.be. Hun op-
dracht: een nieuw Roeselaars
dessert creëren. Meer op
www.smoefelaere.be.

• Roeselaars burgemeester
Kris Declercq krijgt het gezel-
schap van sterrenchef Tim
Boury van het gelijknamige
restaurant, Sam Swaenepoel
van restaurant De Witte Me-
rel en Jourdan Govaere van De
Schoenkliniek.
• Team Izegem bestaat uit
burgervader Bert Maertens,
chef Wouter Creytens van De
Smaak, Kurt Caen van frituur
‘t Brochetje en een nog onbe-
kende hobbykok.
• Diksmuide wordt vertegen-
woordigd door burgemeester
Lies Laridon, Stijn Sant-Ger-
main van traiteur en vishan-
del Stijns Keukentje, Alexan-

der Vanoverschelde van ho-
tel-restaurant De Vrede en
Bert Boussemaere van restau-
rant ‘t Notarishuys.
• Kortrijks burgemeester Vin-
cent Van Quickenborne laat
zich omringen door Mathieu
Beudaert van sterrenzaak Ta-
ble d’Amis, Céline Craeynest,
directrice van Rhizo Kortrijk-
se Hotelschool en toppatissier
Niek Bossaert.
• Vanuit Oostende tenslotte
brengt burgemeester Johan
Vande Lanotte Luc Deklerck
van Bistro Mathilde, Tom
Vanhaecke van restaurant Le
Bassin en Vida Acquaro van
Ristorante Marina mee. (CDR)

Dit zijn de 5 teams 

KORTRIJK
Iedereen wil
buurtpark op V-Tex
N-VA, sp.a, Groen en Team Burge-
meester willen een buurtpark op de
V-Tex-site. «We stelden met DENK
een architectenbureau aan om het
uit te tekenen», zegt schepen van
Bouwen Wout Maddens (Open
Vld). Buurtcomité Tsjing Tsjang
vraagt om het niet vol te bouwen
met nieuwe stadswoningen. «Men-
sen snakken er naar groen», zegt
sp.a-kopman Philippe De Coene.
«Breek de bovenverdieping van het
centrale oude fabrieksgebouw af
en vorm de gelijkvloerse verdieping
tot een hal om. Je kan er een weke-
lijkse markt houden. Ook een hore-
cazaak kan», aldus De Coene. N-VA
lanceerde een Bruisend Buurten
Plan (BBP) op de V-Tex. «Elke buurt
krijgt groen, bewoners krijgen een
budget waarmee ze bepalen waar
het komt en hoe ze het invullen»,
zegt kopman Axel Ronse. «45 nieu-
we stadswoningen op die site? Dat
aantal staat niet vast», zegt sche-
pen Maddens. «De uitgangspunten
zijn een buurtpark, plaats voor het
jaarlijks Textival, de afwerking van
het bouwblok en de herbestem-
ming van het centraal industrieel
gebouw. In november volgt een in-
fomoment.» Tot slot: er zijn ook
ideeën voor een dakakker of - tuin
op het centraal gebouw of een in-
richting voor de klimdiscipline
Boulderen van avonturencentrum
Blueberry Hill. (LPS)

KORTRIJK
Mayerline opent in K
Modemerk Mayerline opende een
‘concept store’ in winkelcentrum K.
De winkel is met warme kleuren en
een hedendaagse look & feel uitge-
werkt. Mayerline koos vorig jaar
voor het pad van vernieuwing. Er is
met Mimi Lamote een nieuwe CEO.
Kortrijk heeft de derde nieuwe boe-
tiek van het kwaliteitsmerk, na
Leuven en Sint-Truiden.

(LPS)


