Tekst Toon Verlinden – Foto’s Siska Vandecasteele

Kortrijk

Sint-Truiden

met Matthieu Beudaert

met Navdeep Kaur

Dit jaar trekt Pasar ’t Stad In. Tien evenementen laten je kennismaken met tien Vlaamse steden. Wandel- en fietstochten, gegidste bezoeken, picknicks: kies uit het programma wat jou het leukst lijkt en ga mee ’t Stad In. Vorige
maand trokken we al naar Leuven en Herentals, deze maand bezoeken we twee steden die een aardig eindje uit
elkaar liggen: op 10 mei gaan we naar Kortrijk, op 24 mei naar Sint-Truiden. Op de volgende bladzijden krijg je al een
voorsmaakje, want in alle steden strikken wij sympathieke inwoners die ons meenemen naar hun lievelingsplekjes.
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kortrijk

M

aandag is de dag die sterrenchef Matthieu
Beudaert elke week vrijhoudt om samen
met zijn vrouw Sofie Delbeke te ontspannen
en even niet aan zijn restaurant Table
d’amis te denken. Laat dat nu nét de dag zijn waarop
we hem aan zijn mouw trekken om met ons door
Kortrijk te wandelen. Maar maandag blijft qualitytimedag, en dus gaat Sofie mee.

1 / Boekhandel Theoria

6

1

Onze eerste stop van de dag is boekhandel Theoria.
Matthieu studeerde af als kunsthistoricus en daar
hield hij onder andere zijn liefde voor boeken aan over.
‘Vroeger leidde ik de kunstboekhandel in het Museum
voor Schone Kunsten van Brussel’, vertelt de
kok-kunsthistoricus terwijl we de deur van de
boekenw inkel openduwen. ‘Ik wilde jullie meenemen
naar Theoria omdat ik het knap vind dat er nog
onafhankelijke boekhandels bestaan, met uitbaters
die oprecht van hun boeken houden.’ Binnen staan
gezellige koffietafeltjes en liggen de boeken en strips
ruim uitgestald. Matthieu loopt vrijwel direct door
naar de afdeling architectuur. ‘In het middelbaar
studeerde ik architectuur. Het is iets wat ik nooit
verder heb gezet, maar de liefde voor architectuur is
wel altijd blijven hangen. Als ik tijd heb, kom ik hier
dus wel eens een architectuurboek kopen.’
Tijd lijkt echter schaars in het leven van Matthieu.
‘Vroeger kocht ik ook fictie, maar daar ben ik mee
gestopt toen ik merkte dat ik het gewoon niet gelezen
kreeg. Ik werkte de afgelopen weken van zeven uur
's ochtends tot één uur 's nachts. Wanneer heb je dan
nog tijd en energie om te lezen?’
Lezen gebeurt tegenwoordig dus vooral op reis, maar
ook die reizen staan vaak in het teken van restaurants.
‘Vroeger gingen we ergens naartoe en keken we
daarna of er toevallig een leuk restaurant in de buurt
was’, vertelt Sofie, die ook sommelier en gastvrouw is
bij Table d’amis. ‘Nu kijken we eerst waar de goede
restaurants zijn en stemmen daar onze bestemming
op af.’ Matthieu knikt bevestigend en zet het architectuurboek terug in het schap.
www.theoria.be

2 / Gyselinck Design

Kortrijk is een stad met veel kleine winkelstraatjes.
Terwijl we door zo'n straat wandelen, stapt Matthieu
de meubelzaak van de familie Gyselinck binnen. Niet
toevallig, want Matthieu is fan van vintage meubels.
Maar er is meer. De winkel is een soort mix tussen
kunstgalerie en meubelzaak en organiseert regel
matig kleine tentoonstellingen.
Zo staan er momenteel een aantal meubels van
ontwerper Jasper Morrison tentoongesteld. ‘Een van
mijn favoriete ontwerpers’, zegt Matthieu. ‘Morrison
probeert alles zo eenvoudig mogelijk te maken, tot op
het banale af. Dat vind ik geweldig.’
Even later komt eigenaar George Gyselinck aandraven
met een kubistisch schilderij van de Rus El Lissitzky.

De schilderijen hangen ook in het restaurant van
Matthieu. Veel heeft onze kok dan ook niet nodig om
uit te wijden over de geschiedenis van de Russische
kunst. Hij mag dan wel kok zijn in hart en nieren, de
kunsthistoricus in hem zit toch ook vlak onder de huid.
www.gyselinckdesign.be

De
favoriete
adresjes
van...

3 / Couteaux & Co

Matthieu is een drukbezette kok, en wat is een kok
zonder zijn messen? We wandelen Couteaux & Co
binnen, een winkel die al messen slijpt sinds 1928.
‘Drie keer per jaar laten we hier onze messen slijpen’,
vertelt Matthieu. ‘Ik heb zeven messen die ik zelf
gebruik, maar in totaal zijn er ongeveer dertig messen
in omloop in de keuken.’
Ik stel me Matthieu voor die met een armvol messen
de deur van de winkel probeert open te duwen en de
hele stapel in de armen van Pascal Vervaeke dropt.
Pascal is de goedlachse eigenaar van de winkel en
slijpt de messen in een klein atelier achteraan in
de winkel.
De gensters spatten van de slijpschijf terwijl Pascal
een schaar tegen de steen duwt. ‘We slijpen hier de
messen van Matthieu, maar werken evengoed voor
timmerlui of chirurgen.’ Hij draait zich om en neemt
een bakje van de werktafel. ‘Deze cilinder hier is om
gaten in mensen te boren en deze naald wordt
gebruikt om epidurale verdovingen te plaatsen.’
Hij zet het bakje weer neer en draait zich terug om
naar de slijpschijf.
Hoe vaak een messenslijper zichzelf in de handen
snijdt? ‘Meestal op maandagmorgen’, lacht Pascal.
En een kok als Matthieu? ‘Ongeveer twee keer per
jaar.’ Dat is verrassend weinig als je bedenkt hoe vaak
hij onder druk in de keuken met scherpe messen staat
te goochelen. We laten Pascal achter bij zijn messen
en stappen verder door deze stad waar alles gemakkelijk op wandelafstand van elkaar ligt.
www.couteaux-co.be

Matthieu Beudaert
Heeft een Michelinster voor zijn
restaurant Table d'amis
Voelt zich in een koksvest
te veel kok
Is opgeleid als kunsthistoricus
Snijdt ongeveer twee keer
per jaar in zijn vingers
Drinkt al Orval ‘van voordat het
hip was’

4 / Staminee Boulevard

Tien minuten later duwen we de deur open van
Staminee Boulevard, het eerste rookvrije café in
Kortrijk. Matthieu: ‘Wat ben ik blij dat deze plaats
bestond, want ik heb een hekel aan rokerige ruimtes.
Het café werd rookvrij lang voordat het wettelijk
verplicht werd.’ Hij bestelt een Orval. ‘Veel bieren zijn
zoet om een zo groot mogelijk publiek aan te spreken.
Orval blijft de bittere smaak van hop behouden, en
daar hou ik wel van. Nu zit het merk in de lift, maar ik
dronk al Orval van voor het hip was’, glimlacht hij.
Matthieu is een man die nadenkt voor hij praat. Alsof
hij elke zin apart wil proeven voor hij hem uitspreekt.
Toch laat hij zich regelmatig betrappen op een guitige
blik of een glimlach. Hij lijkt veel energie te hebben,
maar als je zijn werkuren bekijkt, is dat een wonder.
‘Vroeger sloten we het restaurant enkel op woensdag’,
vertelt Matthieu. ‘Maar Sofie en ik vielen in slaap waar
we stonden. De enige activiteit waarbij we op een vrije >>>
PASAR mei 2015
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dag wakker bleven, was een uitje naar het zwembad.
Met de kinderen naar de cinema? Dan was ik na tien
seconden vertrokken. Tegenwoordig doen we het
restaurant op zondag en maandag dicht. Dat is
veel aangenamer.’
Terwijl Matthieu vertelt, klikt de fotograaf erop los in
dit café dat er door zijn indeling en inkleding uitziet als
drie verschillende bruine kroegjes in één. ‘Ze
serveren hier lekkere snacks’, gaat hij verder. ‘Je kan
hier ook om middernacht nog een croque komen eten.’
Hij denkt na. ‘Je hoeft echt geen professionele
koksopleiding te hebben gehad om lekker eten klaar
te maken’, vult hij nog aan. Aangezien hij daar zelf het
levende bewijs van is, geloof ik hem graag.
denboulevard.wordpress.com

5 / De KoffieQueen

Enkele straten verder belanden we op de gezellige
maandagmarkt van Kortrijk. Op die markt staat elke
week de KoffieQueen: een felrood busje dat zich
specialiseert in lekkere koffie. Elke maandag tekent de
verzamelde horecabende van Kortrijk hier present.
Matthieu en Sofie gaan tussen hun collega’s aan tafel
zitten en pikken direct in op de geanimeerde gesprekken. Hoewel ik mijn best doe om te begrijpen waar ze

Gyselinck Design is een soort mix
tussen kunstgalerie en meubelzaak.
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over praten, moet ik het na een tijd opgeven. Kortrijkenaars die in sneltempo tegen elkaar ratelen: als je niet
van de streek bent, is het niet makkelijk te verstaan.
Maar dat doet er niet echt toe: het is gewoon leuk om
te zien dat al deze mensen, die toch een beetje
concurrent zijn van elkaar, zo broederlijk naast elkaar
zitten. ‘Goh, iedereen heeft zijn eigen publiek en eigen
stijl’, vertelt Matthieu. ‘Bij de ene kom je voor een
snelle hap, bij de andere blijf je lang tafelen. Daarom
is het ook zo leuk om bij elkaar te gaan eten.’
Het valt op dat er bij de koffiebar vooral pintjes
worden gedronken. ‘We zitten hier al twee uur, dus je
moet het vergelijken met een driegangenmenu’, zegt
een van Matthieus kompanen. ‘Je kan toch niet elke
gang hetzelfde eten? Als je twee uur lang lekker
straffe koffie drinkt, stuiter je zo het hele marktplein
rond.’ Na nog een laatste gesprekje in het plat
Kortrijks, staan we op van de felrode bankjes bij het
felrode busje. Op weg naar onze laatste stop van de
dag: het Parkhotel.
koffiequeen.be

6 / Parkhotel

Het Parkhotel is een groot gebouw vlak bij het station
van Kortrijk. ‘Het hotel is recent sterk uitgebreid en ze
hebben een wellness- en saunacomplex bijgebouwd’,
vertelt Matthieu. ‘Ik denk echt dat het een goede
aanwinst is voor het toerisme in de stad. Hopelijk
zullen zo meer dagjestoeristen Kortrijk komen
verkennen.’ Het grote saunacomplex werd afgewerkt
in februari 2015 en is nog gloednieuw. Wil je het
bezoeken? Dan moet je wel even op voorhand reser
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veren. Wij lopen er voor de verandering door met onze
kleren aan.
Matthieu gaat zelden naar de sauna - zou tijdsgebrek
daar voor iets tussen zitten? - maar hij wil het vaker
doen. ‘Werken in een keuken is een beetje als een
manische depressie’, vertelt hij. ‘De ene dag knal je
zonder dat je het beseft tot één uur 's nachts door en
de andere dag moet je al om twee uur 's middags op
de bank gaan liggen. Het gaat continu op en neer.’
Een saunabezoek zou dus een welkom moment van
ontspanning zijn.
Even moeten we ingrijpen als de fotograaf met haar
duur fototoestel nietsvermoedend door de rain walk
wil lopen: een wandelgang vol met douches die
allemaal samen in werking treden als je erdoor loopt.
Het is een van de speciale snufjes in het complex die
ik nog nooit ergens anders heb gezien. Ook de ijsgrot
die op min vier graden wordt gehouden en waar een
berg ijs in ligt, is nieuw voor mij.
We lopen in stilte verder terwijl we de gangen en
hoekjes van het complex verkennen. De omgeving
ademt rust uit en er hoeft niet veel gepraat te worden.
Sowieso is Matthieu een zwijgzaam persoon. ‘Als je
spreken niet mooier is dan de stilte, moet je zwijgen,’
is een spreekwoord dat hij tijdens onze dag in Kortrijk
eens bovenhaalde. Die mooie gedachte typeert deze
man die - soms tot zijn eigen verbazing - ondernemer
en kok is geworden.
Buiten nemen we afscheid van elkaar. Enerzijds is het
jammer dat onze dag met dit sympathieke koppel er al
op zit, anderzijds kunnen zij zo eindelijk beginnen aan
hun welverdiende vrije dag.
www.parkhotel.be/wellnessavenue

’T STAD in korTrijk / 10 Mei
kom kortrijk ontdekken met Pasar op zondag 10 mei. Voor de gegidste activiteiten en de
Holder-de-Bolderkarren schrijf je het best vooraf in op www.pasar.be/stad/kortrijk.
erHeen

!

• auto: de startlocatie bevindt zich op
wandelafstand van het Plein en de parking
Broeltorens (gps: iJzerkaai) waar je voor € 2,50
een hele dag mag staan. www.parko.be
• trein: het station van kortrijk ligt op 10 minuten stappen van de startlocatie.
startlocatie: Toerisme kortrijk/kortrijk 1302 aan
het Begijnhofpark, kortrijk (gps: Plein).

openingsuren: 10 – 17 uur.
Doen!
GeGIDsTe WANDeLINGeN

• klassieke stadswandeling (2 uur): langs de

belangrijkste monumenten uit de kortrijkse
geschiedenis. Vertrek: 10.30 of 15 uur.
• kortrijk erop en eronder (2 uur): je beklimt de
Sint-Maartenstoren, de Belforttoren en daalt af
in de middeleeuwse kelder in het centrum.
Vertrek: 10.30 of 15 uur.
• Merkwaardigebomenwandeling (2 uur): Pasarpartner Bos+ toont je de vele bomen in de stad
die fantastische verhalen vertellen.
Vertrek: 10.30 of 15 uur.
• Metamorfose van de stad (2 uur): aandacht voor
de recente grote werken. Vertrek: 10.30 uur.
kan ook individueel met brochure en plannetje
(€ 2 bij Toerisme kortrijk).
• Van passantenhuizen en hospitalen (2 uur):
eind 14de eeuw beschikte kortrijk over acht
gasthuizen. Wat blijft daar nu nog van over?
Vertrek: 10.30 uur.
• Guldensporenwandeling (2 uur): bezoek alle
plaatsen die herinneren aan deze periode.
Vertrek: 15 uur.
• Hedendaagse architectuurwandeling (2 uur):
langs de gerenoveerde Grote Markt, pleintjes
en straten en nieuwe gebouwen. Vertrek:
15 uur. kan ook individueel met brochure en
plannetje (€ 1 bij Toerisme kortrijk).
BeLeVINGsToCHT VooR GeZINNeN
• Holder-De-Boldertocht (2,5 uur): stadsbezoek

in de sfeer van 1302. kinderen trekken de
straat op met een schatkist op wielen waarin
opdrachten zitten. Voor 7- tot 12-jarigen. Max.
6 kinderen per kar. 1 volwassen begeleider.
Prijs: inbegrepen in basisprijs - € 25 waarborg.

VRIJe WANDeLINGeN MeT PLANNeTJe
• 10.000 stappen door kortrijk (7,5 km): 10.020

stappen langs alle kortrijkse highlights.
kostprijs kaart: € 1 bij Toerisme kortrijk.

GeGIDsTe FIeTsToCHTeN
• Welkom ooievaar! (± 30 km): wat wordt er

gedaan om de ooievaar terug te halen?
Vertrek: 13.30 uur.
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afhalen bij Toerisme kortrijk

VRIJe FIeTsToCHTeN MeT PLANNeTJe
• Vlastocht (40,3 km): fietstocht op het knoop-

puntennetwerk langs de relicten van de
vlasnijverheid. kaart: € 3 bij Toerisme kortrijk.

GeGIDsTe BeZoekeN
• Texture, museum over Leie en Vlas: ontdek alles

over vlas, experimenteer en bewonder pronkstukken uit de museumcollectie. noordstraat
28, kortrijk. open van 10 tot 18 uur.
rondleidingen (45 min.) inbegrepen in de
basisprijs, elk halfuur tussen 10.30 en 16 uur.
Toegangsprijs: € 6 of € 4 (voor groepen vanaf
15 personen). kinderen -12 jaar gratis.

VRIJe BeZoekeN
• Begijnhof met belevingscentrum: in het

Begijnhof woonden sterke vrouwen, feministes
avant la lettre. drie madammen met karakter
loodsen je door vele eeuwen geschiedenis.
Begijnhofstraat 2, kortrijk. audiogids inbegrepen in de basisprijs.
• kortrijk 1302: hier herbeleef je de Guldensporenslag. in een zijvleugel van kortrijk 1302
is er de tijdelijke tentoonstelling over wat er
gebeurde in kortrijk tijdens Wo i. adres: de
startlocatie. Toegangsprijs: € 3 i.p.v. € 6 voor
deelnemers ’t Stad in, inclusief audiogids
kortrijk 1302 en bezoek tijdelijke tentoonstelling. kinderen -12 jaar gratis. kinderparcours
(1,5 uur): gratis voor kinderen -12 jaar.
eTen & Drinken

als afsluiter van de week van de solidariteit
kan je op zondagmiddag in het Muziekcentrum
Track (conservatoriumplein 1) een Haïtiaans
aperitief, hoofdgerecht en dessert voor € 15 p.p.
reserveren. Vooraf overschrijven op rekening
Be90 7795 9769 4432 (Bic: GkccBeBB) met als
mededeling ‘cuisine créole Zondag’ + naam
en aantal personen. Picknicken kan in het
Begijnhofpark of op de Grote Markt.
SLAPen

een deel van de parking Broeltorens is ingericht
als kampeerautoterrein (8 plaatsen, € 10 per
24 uur). www.parko.be
Meer inFo

Basisprijs per persoon: € 6, € 4 voor Pasarleden. -12 jaar: gratis.

www.pasar.be/stad/kortrijk
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