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Kortrijk-Dutsel

jouw buurt, jouw leven
Uw advertentie rond deze rubriek ? Contacteer ons !
Kortrijk-Dutsel is één van de vier deelgemeenten van het groene Holsbeek. De gemeente
is amper 846 ha groot, telt 1.661 inwoners en
ligt op een boogscheut verwijderd van Leuven.
Net zoals Nieuwrode en en Sint-Pieters-Rode
is Kortrijk-Dutsel in 1977 gefusioneerd met
Holsbeek.
Net zoals Holsbeek is Kortrijk-Dutsel een mooie
groene gemeente. Als je van het rustige plattelandsleven houdt, is Kortrijk-Dutsel de gemeente
bij uitstek. Je hoeft je ook geen zorgen te maken
dat je in een ‘boerengat’ terecht komt, want
Kortrijk-Dutsel ligt op amper een kwartiertje van
Leuven. Voor een dagje shoppen hoef je dus geen
bergen te verzetten.
Toch voelen de inwoners de invloed van Leuven.
‘Je merkt wel dat Kortrijk-Dutsel door de jaren
wat meer verstedelijkt is. Ook het verenigingsleven is de laatste tijd verminderd, maar het blijft
wel een leuke gemeente om in te wonen’, vertelt
Orvil, een inwoner van Kortrijk-Dutsel.
En gelijk heeft hij, want Kortrijk-Dutsel is een dorp
met pit.

Feest !
Kortrijk-Dutsel is misschien een kleine parochie die op vele gebieden van de gemeente
Holsbeek afhangt, toch weet het dorp goed
hoe het z’n inwoners dichter bij elkaar kan
brengen. De dienst Cultuur & Vrije Tijd organiseert ieder jaar niet één, maar twee kermissen.
Zo kan je op de laatste zondag van mei naar
de grote kermis en op de laatste zondag van
september aan de kleine kermis. Tijdens de
grote kermis organiseert het Koninklijk Harmonieorkest van Kortrijk-Dutsel ook telkens
een praatcafé met optreden.

Keitof
Het dorp herbergt een echte brouwerij. De brouwerij Kortrijk-dUtsel werd in 2009 opgericht door
Jurgen Bessendorffer. Haar bier is op z’n minst
gezegd uniek. ‘We zijn de enige brouwerij ter
wereld die drie verschillende gisten gebruikt voor
eenzelfde bier. De dUtsel doet ook meer denken
aan een droge mousserende wijn dan aan bier’,
vertelt Jurgen. Speciaal voor de feestdagen keert
de brouwerij met ‘dUtsel Extra Brut’ terug naar de
authentieke smaak van het bier zoals onze voorouders die kenden: veel minder zoet.
Info: www.brouwerijkortrijkdutsel.be.
(Foto: Luc Collet)

Lokale Beroemdheid
Als er één vereniging opvalt in het kleine Kortrijk-Dutsel, is het wel Het Koninklijk
Harmonieorkest De Ware Vrienden. Het is
gesticht in 1829 en neemt nog steeds een
belangrijke plaats in binnen de gemeente.
‘Het Koninklijk Harmonieorkest De Ware Vrienden is zelfs één jaar ouder dan België. Maar we
proberen steeds jong te blijven’, vertelt secretaris Theo Van Cauwenbergh. ‘Zo hebben we
bijvoorbeeld een instaporkest waar jongeren na
hun eerste jaar instrumentenleer, vanaf 8 jaar,
terecht kunnen. Van daaruit kunnen ze doorgroeien naar het harmonieorkest.’
Het Harmonieorkest treedt voornamelijk op binnen de gemeente. Het speelt bijvoorbeeld ieder
jaar tijdens de kermis in Kortrijk-Dutsel, maar
zet ook enkele eigen initiatieven op poten. ‘Zo
organiseren we onder meer Musical in Harmo-
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Maatwerk, incl kettingsysteem,
stof + confectie in eigen atelier
goedkoper
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Trefpunt Jeugd
Kortrijk-Dutsel is een kleine, maar jonge gemeente. Zo kan de jeugd er op verschillende plekken
terecht.
Jongeren kunnen zich uitleven in de Chiro Kortrijk-Dutsel en in Jeugdhuis Tveldeke in Holsbeek.
Maar ook het instaporkest van het Koninklijk Harmonieorkest ‘De Ware Vrienden’ kent een groot
succes.
Tk: grote partij licht beschadigde elek. toestellen oa.
koelkasten,
diepvriezers,
was- en afwasmach., dampkappen, gas- en elek. fornuizen, alle keukeninbouwapp., pompstenen, alles met
fabriekswaarborg.

A0023343

rechtstreeks van fabriek tot

nie en Picknick in Harmonie. In totaal doen we
een tiental optredens per jaar. Dit jaar hebben
we bijvoorbeeld een concert gegeven tijdens de
Ronde van Leuven.’
De Ware Vrienden telt 68 leden, inclusief het
LEGS
instaporkest.
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Met het voordelige brandhout van
Van den Bergh,
Hoeft niemand zich op te offeren!

WVT 06346060 06

BRANDHOUT
& HOUTPELLETS
VANDERSTRAETEN JOHAN
Dé goedkoopste in de streek!
Droog hout in verloren verpakk.
Eik & beuk vd stam 30-35-40cm
platgestapelde m3,
gn losse stères
Ook halfdroog hout beschikbaar
HOUTPELLETS: CO2 neutr. (Din)
Gratis thuisgeleverd

T.: 052 22 56 43
052 22 53 81
www.vdstraeten.be

Van den Bergh L.
Haaksdonkweg 16A – 1880 Kapelle op den Bos
015/ 71 45 79 – 0475 / 65 18 20
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