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• nl.wikipedia.org/wiki/KV_Kortrijk

Wikipedia is de bekendste internetencyclopedie. Meerdere 
auteurs schrijven de inhoud ervan op vrijwillige basis. Elke 
maand lichten we een Kortrijks thema uit, deze keer Kor-
trijks eersteklasser Koninklijke Voetbalclub Kortrijk. We ver-
nemen er dat de huidige club ontstaan is in 1971 door een 
fusie van Stade Kortrijk en Kortrijk Sport. Wikipedia neemt 
je mee in de geschiedenis en laat je kennis maken met 
voorloper SC Courtraisien uit 1901 die de kleuren rood-
geel verdedigde. Je komt op de pagina van KV Kortrijk alles 
te weten over sportieve resultaten, spelers, trainers, voor-
zitters,… . Je kan je perfect voorbereiden op een sportquiz 
met als hoofdthema KV Kortrijk.

Wist je bijvoorbeeld dat je een match tegen SV Zulte-Wa-
regem ‘de dikkenekken tegen de boeren’ noemt en dat tij-
dens de opkomst van de spelers op het veld bij thuismat-
chen supporters telkens het lied ‘Vis in de Leie’ zingen. Dit 
lied is een hit van de Kortrijkse zanger Johny Turbo. 

@StefkeDevo
Regio Kortrijk klopt af op €43.644,18 en is zo nationaal kampioen @
vredeseilanden. Bedankt iedereen! #campagneweekend

@AnneliesFeys
Fijn om te lezen dat er binnenkort fietstrommels en buurtfietsstallingen 
komen @8500kortrijk #goebezig

@track_kortrijk 
@wearegoose kiest Kortrijkse band @midnight_swim als finalist voor 
De Nieuwe Lichting #DNL14 op @stubru @8500kortrijk 

@Miranda_1989
Op weg naar #Kortrijk voor de signeersessie van ons @nataliamusic 
kom ik tot de conclusie dat ik mijn cd vergeten ben! Heel slim! 

@NaRobster
File op E17 afrit #kortrijk #xpo.. @Velofollies wordt duidelijk 
weer een toppertje 

W W W . K O R T R I J K . B E

TuinXpo, van vrijdag 28 februari tot en 
met maandag 3 maart in Kortrijk Xpo, is 
de eerste indoortuinbeurs van het jaar. 
Ook de stad is present, en richt onder de 
noemer ‘Kortrijk Groene Klimaatstad’ 
een reeks tuinkamers in. p.7

Ook in Kortrijk zijn er mensen zonder dak 
boven het hoofd, mensen die voor korte 
of langere tijd thuisloos zijn. Voor hen 
organiseert de stad tijdens de koudste 
maanden al enkele jaren nachtopvang. 
p. 4-5

2014 belooft (eindelijk!) een jaar vol ver-
andering te worden voor de inwoners 
van Overleie. De Stadskrant geeft een 
stand van zaken. p.8

Waarom zou je allerlei duur gereedschap 
kopen dat je zelden gebruikt als je het ge-
woon kan ontlenen? Dat is het uitgangs-
punt van de Instrumentheek, die eind ja-
nuari van start ging in Café Congo. p.11

Halfweg 2013 waagde de sportdienst 
zich met een berekend risico op de digita-
le snelweg inzake de inschrijvingen voor 
de vrijetijdsactiviteiten. De webshop was 
meteen een schot in de roos. p. 13

Met de lente in zicht weeft Spinrag van 
28 februari tot 9 maart alweer een heer-
lijk “kunstenweb” in Kortrijk voor alle kin-
deren, ouders en grootouders. p.16
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BRASSERIE CUPIDO
De taal van de liefde heet poëzie, en die mag dus niet ontbreken op het feest 
van de hartstocht. Op 14 februari kan je daarom in verschillende brasseries, 

cafés en restaurants luisteren naar mooie liefdesgedichten terwijl je geniet van 
een lekker valentijnsmenu. Op www.kortrijk.be/kortrikcupido ontdek je waar 

en wanneer je dichters kan aantreffen. 

LIEFDESWANDELING
Wil je niets missen van de romantiek, volg dan de Kortrik Cupido-wandelroute 

door de binnenstad. Die brengt je langs alle winkels die jou op 14 en 15 
februari verwennen met leuke en liefdevolle verrassingen. Je vindt de route op 

www.kortrijk.be/kortrikcupido. 

ROMANTISCHE SELFIE
Vergeet tot slot niet een foto te nemen van jou en je geliefde bij één van de Kortrik 
Cupido decors of op een mooi zelfgekozen plekje in de stad. Deel je foto via insta-
gram met #korcupido of maak kans op een Kortrijk Cadeaubon t.w.v. 10 euro door 

je foto te sturen naar info@shop-in-kortrijk.be met onderwerp KORCUPIDO. 

Op bladzijde 26 van deze Stadskrant vind je een volledig overzicht 
van alle activiteiten in het teken van Valentijn. 

Verliefd, verloofd, getrouwd en zin in een romantische Valentijn? 
Dan is Kortrijk dit jaar de perfecte plek om de dag der geliefden 
te vieren. Kruip dicht tegen elkaar aan tijdens een diner voor 
twee, nestel je samen in een bioscoopzetel voor een romantische 
film of bezegel je liefde met een unieke ‘selfie’ op een bijzondere 
locatie in de stad. De Stadskrant geeft alvast enkele tips voor een 

Valentijnsweekend om verliefd op te worden!

Kortrik,
ik zie u gerne! 

De verwoestende doortocht van 
de tyfoon Haiyan blijft nazinderen 
in Kortrijk. In overleg met de part-
ners van onze stedenband in Cebu 
City wil de stad steun bieden aan 
een heropbouwproject in de ge-
meente San Francisco ten noord-
oosten van Cebu. Ook jij kan je 
steentje bijdragen. Letterlijk zelfs, 
door een baksteen te pimpen! 

De cijfers liegen er niet om: van de 
10.348 bezochte huizen in het dorp 
zijn er 5.800 zwaar beschadigd en 
900 volledig verwoest. Een her-
opbouw dringt zich op, maar dit 
is vaak te duur voor de inwoners. 
Bovendien moet de nieuwe con-
structie bestand zijn tegen toekom-
stige stormen en tyfoons.  Daarom 
beslisten de partners op advies 
van VN-experts om te investeren in 
‘versterkte’ kamers. Een dergelijke 
kamer is 3m op 3m en biedt ruimte 
aan families om te schuilen en voed-
sel of andere goederen op te slaan. 

BOUW JE MEE?
De stad zet een actie op het ge-
touw waarbij je een baksteen kan 
pimpen en verkopen. Wienerber-
ger nv schenkt hiervoor maar liefst 
1.000 bakstenen waarop je je crea-
tiviteit kan botvieren. Laat de bak-
steen signeren door een bekende 
Kortrijkzaan, maak een kunstwerk 
van je steen of geef er een functio-
nele waarde aan zoals een deurstop, 
bloembak of balpenhouder. Heb je 
een idee of wil je meewerken? Neem 
contact op met stijn.vandierdonck@
kortrijk.be of bel 056 27 72 80. 

ANDERE ACTIES
De benefietactie, gecombineerd met 
giften via het rekeningnummer van 
de Haiyan Vriendenkring bracht on-
dertussen al 18.000 euro op. Ook het 
stadspersoneel zette verschillende 
acties op ten voordele van de slacht-
offers. Dankzij de taartenverkoop, de 
veiling gehaakte cupcakes en de col-
lectebussen haalden de medewer-
kers meer dan 1.700 euro op. 

 R  www.kortrijk.be/kortrijkforlife

Pimp je steen!

Kortrik 
     Cupido!

14 en 15 februari 2014
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“Het is moeilijk om een cijfer te plakken 
op het aantal daklozen in onze stad”, zegt 
coördinator Nathalie Deschacht. “Ook al 
omdat het aantal voortdurend wijzigt. Het 
staat ook niet altijd op mensen hun gezicht 
af te lezen dat ze dakloos zijn. Onze straat-
hoekwerkers zijn er alleszins alert voor en 
spreken mensen waarvan men vermoedt 
dat die dakloos zijn, aan om ze te begelei-
den en door te verwijzen naar organisaties 
die ze kunnen helpen. Tijdens de koud-
ste maanden kunnen ze ook terecht in de 
nachtopvang.”

40 VRIJWILLIGERS
De nachtopvang voor daklozen, tussen 15 
november en eind maart, vindt nu voor 
het zesde jaar plaats in een samenwerking 
tussen de stad Kortrijk en het OCMW, de 
CAW Zuid-West-Vlaanderen en de provin-
cie West-Vlaanderen. “Daarvoor is een pand 
ingericht in de Sint-Amandslaan op Over-
leie”, zegt Nathalie Deschacht. “De perma-

nentie in de nachtopvang wordt verzorgd 
door één vast personeelslid en telkens één 
vrijwilliger. Wat die laatste groep betreft, 
kunnen we een beroep doen op een ‘pool’ 
van veertig geëngageerde mensen, uit alle 
hoeken van onze samenleving: studenten, 
mensen uit het sociale werkveld, buurtbe-
woners van Overleie, maar ook vroegere 
gebruikers van de nachtopvang, die iets 
willen terugdoen. Zij kennen het hele ver-
haal en kunnen ons ook voorstellen tot ver-
betering doen.”

EERSTE KEER
Eén van die gemotiveerde vrijwilligers is 
Shary Vancauwenberghe. “Het is het eerste 
jaar dat ik dit doe”, vertelt ze. “Na een op-
roep ben ik naar een infomoment geweest, 
en ik heb geen seconde getwijfeld. Op die 
manier sta je eens stil bij de problematiek. 
Uiteraard zie je in het straatbeeld weleens 
iemand van wie je vermoedt dat hij dakloos 
en je voelt er medelijden voor, maar dat 

vervliegt weer snel. Door dit vrijwilligers-
werk leer je ze beter kennen, niet als ‘dak-
lozen’ maar als mensen. Het worden goede 
kennissen.”

GEEN WAARDEOORDEEL 
Eén keer om de twee weken is Shary ‘van 
dienst’. “Dan kom je aan rond 19.15 uur, 
zet je koffie, warm je de soep op en krijg je 
de sleutel van je kamer. Want het is de be-
doeling dat je er blijft overnachten. Je eet 
samen met de gebruikers van de nachtop-
vang – vaak zijn het mensen van verschil-
lende nationaliteiten –, je doet samen de 
afwas en babbelt een beetje. De mensen 
kunnen hier terecht zonder intakegesprek. 
Wat er ook met ze gebeurd is, wie ze ook 
zijn, dat is van geen belang – wij vellen geen 
waardeoordeel. De ene voelt de behoefte 
om te praten, de andere wil zo snel moge-
lijk douchen en gaan slapen. Als je met ze 
praat, besef je dat er heus niet zo veel no-
dig is om in zo’n situatie terecht te komen. 
Wanneer je vaker een ‘shift’ hebt, merk je 
dat de mensen je met meer vertrouwen en 
openheid benaderen. Het is natuurlijk een 
noodzakelijke vorm van hulpverlening, en 
dat houd je altijd in je achterhoofd, maar 
eigenlijk streven we er vooral naar er een 
gezellige avond van te maken.”

ALLE BEETJES HELPEN
De eerste keer was best wel confronterend 
voor Shary. “Het was ook nog eens een 
vrij hectische avond. Die nacht heb ik niet 
goed geslapen; die mensen bleven door 
mijn hoofd spoken. Om 8.30 uur zie je ze 
opnieuw vertrekken, en besef je dat ze de 
hele dag doelloos door de stad zullen dwa-

De cijfers uit het armoedebestrijdingsplan deden het al vermoeden. Ook in Kortrijk zijn er mensen zonder dak boven het 

hoofd, mensen die voor korte of langere tijd thuisloos zijn. Voor hen organiseert de stad tijdens de koudste maanden al 

enkele jaren nachtopvang. Daarvoor doet men een beroep op een team bijzonder geëngageerde vrijwilligers.

Vrijwilligers draaien mee 
in nachtopvang daklozen
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len. Wat voor engagement je ook opneemt, 
het is nooit genoeg, en het is soms weleens 
frustrerend dat je ze niet meer kan helpen. 
Een moeder met een klein kindje zou je toch 
zo in huis willen nemen? Uiteraard kan dat 
niet, en na een tijdje leer je ook relativeren. 
Alle beetjes helpen, zeker? Inmiddels ben ik 
het gewend. Een groot engagement? Mis-
schien wel, maar het kost mij weinig moeite 
om dit te doen. Ik doe het graag.” 

SOLIDARITEIT
Uit dit verhaal, en uit de grote pool vrijwil-
ligers, blijkt dat het nog wel meevalt met de 
solidariteit in onze samenleving, toch? “Er 
zijn veel mensen die spontaan hulp komen 
aanbieden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan die 
bakker uit Deerlijk die eens een hele hoop 
broden kwam brengen”, zegt Shary. “Of een 
vriendin van mij die enkele dikke ski-jassen 
meegaf. Ontroerend is ook hoe dakloze 
mensen elkaar helpen, waar ze kunnen. Dit 
vrijwilligerswerk heeft mij zelf verrijkt, en mij 
aan het denken gezet over mijn eigen leven 
en situatie. In de volgende nachtopvangpe-
riode ben ik zeker weer van de partij.”

 R Heb je een vermoeden dat bepaalde mensen 
in je buurt in de problemen dreigen te komen? 
Neem contact op met het Onthaalpunt 1777.

Één van de gemotiveerde vrijwilligers is Shary 
Vancauwenberghe: "Door dit vrijwilligerswerk 

leer je de daklozen als mens kennen."

HOE KAN JIJ HELPEN?

In de vorige winterperiode was er 
een grote nood aan mutsen en sjaals. 
De Kortrijkzanen hebben toen hun 
groot hart getoond, waardoor men 
nog steeds over een grote voorraad 
warme kledij beschikt. Op dit moment 
kan je je steentje bijdragen met pro-
per gewassen dekens, slaapzakken en 
sokken. Heb je iets liggen dat je niet 
meer gebruikt? Dan kan je dit binnen 
brengen in het Achturenhuis, Spoor-
weglaan 9 in Kortrijk. Uiteraard kan je 
je ook altijd opgeven om zelf vrijwilli-
ger te zijn in de nachtopvang.

 R Meer info: 056 24 41 24 of 
caroline.verhaeghe@ocmwkortrijk.be
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Kortrijk wil de digitale ontsluiting van het lo-
kale erfgoed bevorderen. Zo kan de stad het 
erfgoed vrijwaren van onherroepelijk verval 
en breed toegankelijk maken via het internet. 
De Kortrijkse bibliotheek beheert een be-
langrijke en omvangrijke historische kranten-
collectie. Deze kranten geven een specifieke 
inkijk in de lokale  en regionale geschiedenis 
van de 19de en 20ste eeuw. De stad wil deze 
kranten vrijwaren van verval en ze ontslui-
ten naar een breed publiek via de stedelijke 
beeldbank: beeldbank.kortrijk.be.erfgoed

HOE WERKT DE BEELDBANK?
De beeldbank is een publiekswebsite die 
honderdduizenden beeld- en multimedia-
bestanden van de stad beheert. Het is een 
soort ontsloten archief van foto’s, video’s en 
geluidsfragmenten.  Omdat de beeldbank 
zowel eigentijds- als archiefmateriaal be-
vat, kreeg de site de naam “Het Geheugen 
van Kortrijk”.

Elke foto in de Beeldbank krijgt een aan-
tal gegevens mee. Zo kan je onder andere 
zoeken op titel, plaats of datum. Elk beeld 
valt onder een vaste categorie en krijgt 

aanvullingen met verschillende trefwoor-
den. Met een paar muisklikken vind je het 
bestand dat je zoekt. Inzoomen, gelijkaar-
dige beelden bekijken, previews down-
loaden, zijn een aantal mogelijkheden 
om het materiaal verder te verkennen. Nu 
kan je ook op die manier grasduinen in de 
historische krantencollectie van de biblio-
theek.

62.000 BLADZIJDEN
In overleg met de bibliotheek maakte de 
erfgoedcel een selectie van de kranten, 
van de 19de eeuw tot en met de periode 
van de Tweede Wereldoorlog. Zowel Ne-
derlands- als Franstalige media komen 
aan bod, goed voor zo’n 62.000 bladzijden 
leesvoer. De geselecteerde kranten zijn 
op een zorgzame en kwalitatieve manier 
gedigitaliseerd, met tekstherkenning. De 
snelste manier om artikels te vinden is te 
zoeken op jaargang en datum. Geleide-
lijk aan zal dat ook aan de hand van tref-
woorden kunnen. Vrijwilligers, die ook al 
foto’s en documenten beschreven heb-
ben, nemen deze taak voor hun rekening. 
Het authentieke uitzicht van de kranten is 

in de mate van het mogelijke behouden. 
De kranten hebben een gezegende leef-
tijd waardoor verkleuring, ongelijke ran-
den,…. zichtbaar zijn.

 R beeldbank.kortrijk.be

Blijkbaar is sensatiezucht in de media 
van alle tijden als je dit artikel leest. 

In de historische krantencollectie van de Kortrijkse bibliotheek, die je sinds kort via de beeldbank kan 

raadplegen, vind je ontelbare fait divers die tot in het diepste detail beschreven zijn. Uiteraard kan je er ook 

nieuws van het ernstige niveau lezen.

Historische kranten online
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TuinXpo is de eerste grote indoortuin-
beurs van het land. De vorige editie lokte 
bijna 15.000 bezoekers en Kortrijk Xpo 
maakt zich sterk om dit jaar minstens 
even goed te doen. “De tuin wordt steeds 
meer het verlengde van de woonka-
mer”, zegt projectleider Peter Vanbrackel. 
“Mensen willen een gezellige buiten-
ruimte creëren waarin ze zo veel mogelijk 
kunnen vertoeven. Een andere trend is de 
hernieuwde en groeiende belangstelling 
in een eigen moestuin. Dat komt onder 
meer door het onzekere economische 
klimaat: mensen zoeken manieren om de 
kosten te drukken. Maar een ‘eetbare tuin’ 
wijst ook op het belang dat men steeds 
meer hecht aan gezonde en duurzame 
voeding.”

ONDERGEDOMPELD IN ‘T GROEN
Een moderne beurs beperkt zich niet lan-
ger tot standen alleen, waar de nieuwste 
producten en materialen worden voorge-
steld, maar zorgt voor een totaalervaring 
en veel interactie met de bezoekers. En dat 

TuinXpo, van vrijdag 28 februari tot en met maandag 3 maart in Kortrijk Xpo, is de eerste indoortuinbeurs van het jaar. 

In drie hallen vallen de nieuwste tuintrends te ontdekken, worden groenzones en demotuinen aangelegd, en staat een 

ruim aanbod aan materialen en producten uitgestald. Ook de stad is present, en richt onder de noemer Kortrijk Groene 

Klimaatstad een reeks tuinkamers in.

TuinXpo toont alle tinten groen

is precies wat ook TuinXpo beoogt. Peter 
Vanbrackel: “Via groenzones en demotui-
nen krijgen de bezoekers een complete 
groenervaring voorgeschoteld. Boven-
dien organiseren we dit jaar voor het eerst 
‘TuinXpo babbelt’: exposanten maar ook 
een aantal BV’s zoals Els Deschepper en 
Veerle Dobbelaere delen daarin hun tuin-
ervaringen en gaan in gesprek met de be-
zoekers. Groenjournalist Angelo Dorny is 
de moderator van dienst.” Voor kinderen 
tussen 8 en 12 jaar is er de Tuinkampioen, 
met denk- en doeproeven die leuke prijzen 
opleveren en jongeren warm moeten ma-
ken voor het tuinieren.

TUINIEREN IN DE STAD
Leerlingen van de Tuinbouwschool van het 
PTI creëren op TuinXpo pal aan de ingang 
een grote groenzone. “Zo maken de bezoe-
kers kennis met de tuinprofessionals van 
morgen”, zegt Peter Vanbrackel. “En ook de 
stad zorgt voor een mooie blikvanger: een 
zone van 600 m² onder de noemer ‘Kortrijk 
Groene klimaatstad’.” 

Kortrijk wil immers de stad vergroenen, en 
ook de inwoners aansporen om mee te hel-
pen aan een gunstiger leefklimaat. Een aantal 
tuinkamers toont onder andere de verschil-
lende tuiniermogelijkheden in een stads-
omgeving, en werpt een blik op een aantal 
stadslandbouwprojecten die op stapel staan.

 R TuinXpo vindt plaats van 28 februari  
tot en met 3 maart in Kortrijk Xpo.  
Info: www.tuinxpo.be

Als inwoner van Kortrijk krijg je 
een korting van 3 euro per per-
soon op het standaardtarief als je 
gebruikmaakt van de kortingscode 
‘KOR101’, mits voorregistratie via de 
website www.tuinxpo.be.

KORTING VOOR 
INWONERS!
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HERAANLEG OVERLEIESTRAAT
EN BUDABRUG
Begin vorige maand startten de werken 
voor de heraanleg van de Overleiestraat. 
Dit is nodig omdat het wegdek en de rio-
lering in slechte staat verkeert. Het einde 
van de werkzaamheden is voorzien tegen 
september 2014. Tegen die tijd gaat ook de 
nieuwe Budabrug open en is Overleie op-
nieuw vlot bereikbaar. 

RENOVATIE EN NIEUWBOUW
Samen met een renovatieadviseur kunnen 
zo’n 120 gezinnen de veiligheid, comfort 
en duurzaamheid van hun (oude) woning 
verbeteren. Daarenboven verbouwt het 
OCMW de afgebroken panden in de Over-
leiestraat 41-43 tot vijf sociale huurappar-

2014 belooft (eindelijk!) een jaar vol verandering te worden voor de inwoners van Overleie. Een stand van zaken. 

Er beweegt wat op Overleie!

tementen die specifiek uitgerust zijn voor 
mensen met een mobiliteitsbeperking. Op 
de gelijkvloerse verdieping komt het secre-
tariaat van theater Antigone. 

EEN NIEUW MUSEUM
In het najaar van 2014 neemt het Vlasmu-
seum zijn intrek in het nieuwe gebouw aan 
de Noordstraat. Op dit moment is de con-
structie van het gouden dak – een verwij-
zing naar de Golden River – al volledig af-
gewerkt. Ook de invulling van het museum  
krijgt stilaan vorm. Komende zomer wil de 
stad samen met de buurtbewoners de as-
faltvlakte vóór het museum omvormen tot 
een verrassend museumplein langs de Leie. 

METAMORFOSE SCHOOLCAMPUS
De schoolcampus van het Guldensporen-
college aan de Diksmuidekaai ondergaat 
de komende jaren een ware metamorfose. 
Aan de kant van de Burgemeester Vercruys-
selaan komt een nieuwbouw van 7.000 m2 

met klaslokalen, labo’s, computerklassen 

en een sporthal. De oude feestzaal krijgt 
een nieuwe invulling als schoolrestaurant, 
multimedialokaal en het schoolsecretari-
aat. In een latere fase voorziet men ook een 
groene ruimte naast de Collegebrug met 
sportvelden en een fietsdoorsteek tussen 
de Leie en de stadsring. 

LEVENDIGE BUURT
Overleie is altijd al een levendige buurt ge-
weest. In 2014 wordt een extra tandje bij-
gestoken. Het oude politiecommissariaat 
vormt de motor in heel wat buurtinitiatie-
ven met een fotografieproject of de verras-
sende tentoonstellingen door vzw Wit.h. 
Tussen mei en juli vormt het St-Amands-
plein zeven zondagen lang het decor voor 
de ondertussen legendarische Zondagma-
tinees. In juli strijkt het verbazingswekken-
de festival Kortrijk Congé neer op Overleie. 
Tijdens het festival wordt een tijdelijke pa-
rallelle stad gebouwd op de oude Eandis-
site. Kortrijk Congé is bovendien geselec-
teerd door Canvas voor de nieuwe tv-reeks 
Atelier de stad. In het najaar vormen Over-
leie en de Leieboorden opnieuw het decor 
van de Bruggenloop. En eind dit jaar komt 
er wellicht een tweede editie van Het klein-
ste shoppingcenter ter wereld.

 R Volg alle laatste nieuwtjes over de werkzaamheden 
op Overleie via facebook.com/overleie . 
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WAT IS ER VERANDERD  
IN HET POLITIEREGLEMENT?

• Het verbod op het werpen van confetti 
op het openbaar domein werd geschrapt.

• Het verbod op het slepen van dozen op 
het openbaar domein werd geschrapt.

• Dat speelpleinen enkel mogen gebruikt 
worden om te spelen, werd eveneens uit 
het politiereglement geschrapt.

• Het verbod op open vuren is niet langer 
van toepassing op kampvuren.

• Het artikel omtrent beledigen van per-
sonen is enkel van toepassing bij beledi-
gingen gericht aan politieambtenaren. 

• De reglementering omtrent het maken 
van reclame voor fuiven werd versoe-
peld: de termijn voor de aanvraag is kor-
ter en het aantal dagen dat de borden 
mogen blijven staan na het evenement 
werd verlengd. 

• Gras afrijden op zon- of feestdagen is 
toegelaten tussen 9 en 19 uur. Dit geldt 
zowel voor grasmaaiers met elektrische 
en ontploffingsmotor. Opgelet: het ge-
bruik van houtzagen, kettingzagen, dril-
boren of andere werktuigen blijft nog 
steeds verboden op zon- en feestdagen. 

• Op uitdrukkelijk advies van de jeugd-

Op 1 januari 2014 telde het bedrijf 
Cambio 94 leden in Kortrijk. Dat is 
twintig procent meer dan één jaar 
geleden. Het bedrijf stelt in Kortrijk 
vier wagens ter beschikking, die je 
mits reservatie en een vergoeding 
kunt gebruiken. Je betaalt per uur en 
per kilometer, maar wie niet al te veel 
kilometers aflegt komt er met Cam-
bio een pak goedkoper vanaf. Wil je 
meer info of heb je interesse om zelf 
klant te worden? Neem contact op 
met Cambio, 070 222 292, vlaande-
ren@cambio.be of www.cambio.be.

raad besliste men om de leeftijdsverla-
ging binnen GAS in Kortrijk niet door te 
voeren. GAS blijft dus enkel toepasbaar 
vanaf 16 jaar.

• De huisvuilzakken, het PMD en het pa-
pier & karton mag je buiten plaatsen 
vanaf 17 uur (i.p.v. 19 uur) de dag vóór 
de ophaalronde en ten laatste om 5 uur ’s 
morgens de dag van de ophaalronde zelf.

• De maximum GAS-boete bedraagt 
voortaan 350 euro (i.p.v. 250 euro) voor 
meerderjarigen en 175 euro (i.p.v. 125 
euro) voor minderjarigen.

• De sanctionerend ambtenaar kan in 
plaats van een boete ook gemeen-
schapsdienst opleggen. Bij meerderjari-
gen is dit maximum 30 uren, bij minder-
jarigen maximum 15 uren.

• Foutief stilstaan en parkeren kan in de 
toekomst ook afgehandeld worden via 
GAS. In het najaar van 2014 volgt hier-
over meer info.  

• Er is een nieuwe procedure waarbij ouders 
van minderjarigen gehoord kunnen wor-
den over de opvoedkundige maatregelen 
die ze zelf getroffen hebben naar aanlei-
ding van de overtreding. Om deze proce-
dure uit te werken wordt advies ingewon-
nen bij experten uit de jeugdsector.

 R Info: www.kortrijk.be/jouwmeningovergas  
of neem contact op met het GAS-team  op  
056 27 87 78 of evi.holderbeke@kortrijk.be.

94 

Geen absurde
GAS–boetes meer! 
Was jij één van de aanwezigen tijdens het GAS-debat op 26 oktober 2013 in JC Tranzit? Dan kon je onder meer  mee 

beslissen om een aantal gemeentelijk administratieve sancties te versoepelen. Ondertussen is er ook een nieuwe 

GAS-wet ingevoerd die een aantal verplichte wijzigingen met zich meebrengt. Tijd voor een overzicht. 
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VOEDERTIPS
Na een lange, koude nacht hebben vogels 
behoefte aan een stevig ontbijt. Je voorziet 
dus best ’s morgens en in de late middag een 
vetbol of wat brood. Margarine of boter kan je 
beter vermijden want deze werken laxerend. 

VOEDEREN IN HET PARK
Het voederen van eenden, ganzen en dui-
ven in parken of op openbaar domein is niet 
toegestaan! Hun populaties groeien op die 
manier veel te snel. Bovendien trekt het ex-
tra voedsel ratten en ander ongedierte aan. 

WATER
In de winter is water even belangrijk als 
voldoende voedsel. Geef nooit lauw water. 
Vogels zouden zich erin willen baden en 
vervolgens bevriezen hun vleugels. Doe 
ook geen zout in het water om het ijsvrij te 
houden. Ligt er sneeuw, dan hoef je geen 
water te voorzien. De vogels komen dan 
aan vocht door van de sneeuw te pikken. 

KAUW IN DE SCHOUW
Vanaf maart gaan kauwen op zoek naar een 
woonst en daar kiezen ze maar al te graag 
jouw schouw voor uit. Het is aan jou om 
deze kraaiachtige vogels de toegang tot de 
schouw te verbieden. Hiervoor plaats je ten 
laatste in februari een metalen roostertje 
op je schouw. Toch een kauw in je schouw? 
Dan kan een professionele schoorsteen-
veger het nestmateriaal verwijderen. De 
kauw is een beschermde diersoort in Vlaan-
deren. Dat maakt dat je tijdens de broedpe-
riode (april t.e.m. juli) in principe niet mag 
ingrijpen. 

Vetbollen maken is een leuke bezig-
heid om bijvoorbeeld samen met je 
(klein-)kinderen te doen. 

1. Smelt 250 gram ongezouten rundervet. 
Wacht tot het warm is, maar niet te heet. 

2. Voeg er al roerend fijngemalen pindano-
ten, okkernoten of hazelnoten aan toe. 

3. Vul aan met wat rozijnen, gebroken gra-
nen, muesli of fijngemalen broodkruim. 

4. Giet de warme brij in een vorm (bv. een 
blikje, melkkarton of halve kokosnoot)

5. Voordat de brij stolt, leg je hierin een ste-
vige katoenen draad die er ruim bovenuit 
steekt (om de vetbol op te hangen). 

6. Zodra de massa hard is, kan je ophangen. 

Ook andere dieren hebben extra aan-
dacht nodig tijdens een koudegolf. 

WEIDEDIEREN
Enkel dieren die in goede gezondheid 
verkeren kan je op de weide laten staan. 
Ze mogen niet te mager zijn en moeten 
een goede wintervacht hebben. Piep-
jonge en oudere dieren horen niet thuis 
op een weide als het vriest. Ook schapen 
en geiten zijn minder koudebestendig 
en hou je dus beter binnen. Bovendien 
is vers drinkwater en voldoende voeding 
onontbeerlijk. Heb je een vermoeden 
dat een weidedier geen goede verzor-
ging krijgt, dan kan je contact opnemen 
met de Inspectiedienst Dierenwelzijn op 
het nummer 02 524 73 34.

ZWERFKATTEN
Huist er een zwerfkat in je tuin en ver-
oorzaakt ze last? Neem contact op met 
de milieupolitie op het nummer 056 23 
97 00. De katten worden opgehaald, ge-
vaccineerd, gesteriliseerd/gecastreerd 
en herplaatst.  

VOSSEN
Voor vossen is een kippenhok een pa-
radijs als ze de gelegenheid krijgen 
om toe te slaan. Dit kan je voorkomen. 
Voorzie een goed afsluitbaar nachthok 
of maak een omheining die voldoende 
hoog is (2m) en naar buiten overhelt. 
Zorg ook dat de afsluiting diep ingegra-
ven is (minimum 0,5m). 

In de winter vinden vogels moeilijker voedsel, terwijl ze net dan extra veel energie nodig hebben om hun 

lichaamstemperatuur op peil te houden. De Stadskrant geeft je enkele tips om deze zaadeters te helpen. 

Help vogels de winter door

Maak zelf 
een vetbol! Voorkom dierenleed
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Op café kom je soms tot schitterende idee-
en, glimlachen de zes initiatiefnemers. De In-
strumentheek is geboren uit een haast ach-
teloze opmerking: dat het toch wel zonde is 
hoeveel mensen een duur stuk gereedschap 
kopen, om het na slechts enkele keren te 
gebruiken, op zolder of in de garage te laten 
verkommeren. “De Instrumentheek biedt 
een andere kijk op bezit. Je hoeft niet alles 
te hébben om het te kunnen gebruiken”, 
zeggen twee van de bedenkers, Sam Wey-
dts en Jelle Saint-Germain. “Net zoals een 
bibliotheek doet met boeken, stellen wij in 
de Instrumentheek een gemeenschappelijk 
aanbod ter beschikking aan onze leden. Lid 
word je door een jaarlijkse vergoeding van 
50 euro te betalen of door een stuk gereed-
schap te schenken.” Tool libraries bestaan al 
in Canada en Zweden, waar ze een groot 
succes zijn. “We hebben nu, door crowdfun-
ding en eigen schenkingen al een basisaan-
bod gereedschap, en het is de bedoeling om 
dat de komende maanden sterk uit te brei-
den”, zeggen Sam en Jelle. “‘Gereedschap 

zien we erg ruim. Zo hebben we nu onder 
meer een boormachine, maar ook een stel-
lingenladder, een hogedrukreiniger en een 
verfbrander. Afhankelijk van het succes is 
het denkbaar dat we ook andere spullen 
gaan uitlenen. Denk bijvoorbeeld aan een 
gourmetstel, of andere zaken die men niet 
zo vaak nodig heeft.”

SOCIALE INSTEEK
De Instrumentheek mag gratis een ruimte 
gebruiken in Café Congo in de Veldstraat, 
dankzij de vzw Bolwerk. “Er is hier ook al 
een repair café aanwezig”, zeggen Sam en 
Jelle. “Wij kunnen hen gereedschap leve-
ren, terwijl zij kunnen helpen bij het her-
stellen van het gegeven materiaal. Zo kun-
nen we elkaar versterken. Net als Bolwerk 
hebben wij met de Instrumentheek ook 
duidelijk een sociaal doel. Wij dragen ons 
steentje bij aan de armoedebestrijding, 
maar ook aan het tegengaan van verspil-
ling van materialen en grondstoffen. Maar 
voor alle duidelijkheid: iederéén kan lid 

worden, al willen we met het OCMW wel 
bekijken hoe we mensen uit kansengroe-
pen kunnen bereiken.”

VRIJWILLIGERS 
De jongeren, onder wie enkele studenten, 
runnen de Instrumentheek op vrijwillige 
basis, maar pakken het wel professioneel 
aan. Zo vind je op de website een database 
met de hele catalogus; leden kunnen inlog-
gen en online een stuk gereedschap reser-
veren. “Uiteraard is iedereen ook welkom in 
Café Congo, en op termijn willen we work-
shops gaan aanbieden. Zo brengen we ook 
nog eens mensen bij elkaar.”

 R De Instrumentheek in Café Congo, Veldstraat 158, 
is open op maandag, woensdag en vrijdag van 17 
tot 20 uur, en op zaterdag van 13 tot 18 uur.

 R Wie gereedschap wil schenken, kan er op deze 
momenten terecht, maar kan ook bellen naar 
0497 64 09 73 (Jelle), 0485 82 16 42 (Sam)  
of instrumentheek@gmail.com.  
Meer info op www.instrumentheek.be.

Waarom zou je allerlei duur gereedschap kopen dat je zelden gebruikt als je het gewoon kan ontlenen? Dat 

is het uitgangspunt van de Instrumentheek, die eind januari van start ging in Café Congo. Een idee van zes 

vrienden die zich baseerden op een Canadees voorbeeld met dezelfde sociale insteek.

Een bib voor gereedschap
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Sinds 2004 heeft Music Fund 2500 instru-
menten ingezameld, opgeknapt en ge-
schonken aan zestien projecten in acht 
landen, waaronder Israël en de Palestijnse 
Gebieden, Mozambique, Marokko, Congo 
en Haïti. Music Fund ziet muziek als middel 
voor ontwikkeling, dialoog en vredesop-
bouw. “In 2002 is het Ictusensemble begon-
nen met de ondersteuning van muziekon-
derwijs in de Palestijnse Gebieden; twee jaar 
later werd Music Fund opgericht”, zegt Lukas 
Pairon, de stichter van zowel het Ictusen-
semble als Music Fund. “Muziek biedt een 
wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van het 
leven, zeker in conflict- en ontwikkelingsge-
bieden. Wij dragen het project al jaren een 
warm hart toe”, zegt Joost Fonteyne, direc-
teur van het Festival van Vlaanderen Kor-
trijk. “Samen met De Kreun, Muziekcentrum 
Track*, het Cultuurcentrum Kortrijk en Over-
leg Cultuur organiseren we daarom op 11 
mei een evenement om dit verhaal ruimer 
bekend te maken. We houden een grote in-
zamelactie op het Schouwburgplein, onder 

het motto ‘Geef muziekinstrumenten een 
tweede kans’. Er mag een deuk zitten in het 
instrument of een klep ontbreken, zolang 
het nog hersteld kan worden.”

WAARDIGHEID TERUGGEVEN 
“Het is toch mooi dat je door het steunen 
van muziekonderwijs en het schenken 
van instrumenten mensen hun waardig-
heid kan teruggeven”, vervolgt Joost Fon-
teyne. “Om dat goed te kunnen duiden, is 
er op het evenement ook een informatief 
luik met tal van betrokkenen en ambassa-
deurs.” Er vinden ook demonstraties ‘instru-
menten herstellen’ plaats. “Via Music Fund 
trekken immers mensen van hier naar acht 
landen om daar instrumentenherstellers 
op te leiden”, legt Lukas Pairon uit. “Om-
gekeerd komen mensen van ginder met 
een beurs naar het Franse Le Mans, om er 
het vak te leren in een gespecialiseerde 
school. En in Marche-en-Famenne hebben 
we onlangs een eigen atelier geopend. Op 
die manier wordt in die landen, op een be-

scheiden manier, een waardevolle micro-
economie gecreëerd.” Op het einde van 
de middag vindt in de Schouwburg een 
concert plaats met regionale ensembles. 
Dan worden ook twee nieuwe peters/me-
ters van Music Fund, muzikanten met enige 
naam en faam, bekendgemaakt.

Op Moederdag, zondag 11 mei, schaart Kortrijk zich met een evenement voluit achter Music Fund, een 

organisatie die in 2004 ontstond uit een samenwerking tussen Oxfam Solidariteit en het muziekensemble Ictus. 

Music Fund zet zich in voor muziekonderwijs in conflict- en ontwikkelingsgebieden, zamelt instrumenten in en 

leidt instrumentenherstellers op. 

Geef muziekinstrumenten 
een tweede kans

BRENG JE OUDE 
INSTRUMENTEN BINNEN!  

‘Music Fund Kortrijk’ vindt plaats op zon-
dag 11 mei van 14.30 tot 17.30 uur op 
het Schouwburgplein en in de Kortrijkse 
Schouwburg. Je kan nu al oude of niet-
gebruikte instrumenten binnenbren-
gen in Muziekcentrum Track*, Conserva-
toriumplein 1, tijdens de kantoortijden. 

 R Meer info op www.festivalkortrijk.be  
of www.musicfund.eu
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Je kan voortaan van thuis uit jezelf of je 
kroost inschrijven voor sportcursussen en/
of sportkampen zonder te stressen over te 
lange wachtrijen of te vroege inschrijvings-
momenten. Tegelijk zie je online hoeveel 
vrije plaatsen er zijn voor de cursus van je 
keuze. Bij de inschrijving kan je onmiddellijk 
online betalen. Hiermee behoren de vroege-
re ergernissen omwille van de felbevochten 
plaatsen tot het verleden. Om iedereen een 
goede dienstverlening te garanderen kan je 
wel nog telefonisch of ter plaatse inschrijven.

SUCCES
Het publiek smaakt de nieuwe manier van 
inschrijven. In de loop van 2012 verwerkte 
de stedelijke sportdienst 11.761 inschrij-

Halfweg 2013 waagde de sportdienst zich met een berekend risico op de 

digitale snelweg inzake de inschrijvingen voor de vrijetijdsactiviteiten. Het 

werd een schot in de roos.

Geen wachtrijen 
dankzij webshop

vingen op de traditionele manier. In 2013 
noteerde de dienst 12.356 inschrijvingen, 
waarvan er 4.794 via het web verliepen 
en 7.562 via backoffice. Deze cijfers geven 
aan dat er al een kleine helft van het totaal 
aantal inschrijvingen  via het web gaat. Dit 
bewijst dat de burger snel de omslag maakt 
naar deze vorm van inschrijven. De voor-
delen spreken dan ook voor zich. Met een 
gerichte informatiecampagne wil de sport-
dienst deze unieke dienstverlening nog 
breder kenbaar maken bij al wie wil inschrij-
ven voor het vrijetijdsaanbod. Je kan nu al 
online gaan voor de inschrijvingen van de 
vakantiekampen krokus-pasen 2014.

 R www.kortrijk.be/webshop

Op zaterdag 6  en zondag 7 septem-
ber organiseert de Stichting tegen 
Kanker voor de eerste keer een Le-
vensloop in Kortrijk.  Levensloop 
Kortrijk is een 24 uur durend evene-
ment tegen kanker en vindt plaats 
op sportcampus Lange Munte van 
zaterdag 15 uur tot zondag 15 uur. 
Op donderdag 27 februari vindt al-
vast een kick-offmeeting plaats.

Vrijwilligers zijn de stuwende kracht 
achter dit initiatief dat al wie met 
kanker te maken heeft, een hart on-
der de riem wil steken. De opbrengst 
van Levensloop Kortrijk gaat inte-
graal naar de strijd tegen kanker.

WANDEL- EN LOOPESTAFETTE
Bedoeling is om gedurende 24 uur 
tijdens een wandel- en of loopesta-
fette samen met vrienden, collega’s, 
sportclub of bedrijf de strijd tegen 
kanker aan te gaan. Dit evenement 
wil fondsen werven en solidariteit 
tonen aan de vechters: personen 
die kanker hebben (gehad). De 24 
uur staan symbool voor de strijd die 
vechters dag en nacht leveren tegen 
de ziekte. Kanker slaapt nooit. De 
organisatoren doen dan ook een 
warme oproep aan de inwoners van 
Kortrijk: verenigingen, jeugdbewe-
gingen, sportclubs, scholen, bedrij-
ven… om samen te vechten tegen 
kanker. 

KICK-OFFMEETING
Op donderdag 27 februari organi-
seert Levensloop Kortrijk een kick-off 
meeting om 19 uur in het auditorium 
van az groeninge, aan de President 
Kennedylaan 4. Aansluitend is er een 
receptie en mogelijkheid om in te 
schrijven als deelnemer of als team. 

 R Meedoen als lid van een team,  
kapitein, vechter, sponsor? Ga naar  
www.levensloop.be/relays/Kortrijk-2014. 

 R www.levensloop.be , 
LevensloopKortrijk@gmail.com, 
facebook.com/levensloopkortrijk of 
twitter.com/Levensloop8500

Lopen tegen 
kanker
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De oude meubelfabriek Emdeka langs de 
Bellegemsestraat wordt door Leiedal om-
gevormd tot een hedendaags bedrijventer-
rein. Een groot deel moet dienst doen als 
magazijn voor Bockor waardoor het door-
gaand vrachtverkeer in het centrum zal af-
nemen. Verder staat ook de uitbreiding van 
de Bockorsite in het centrum gepland en 
zijn er plannen omtrent de bouw van een 
woonzorgcentrum naast de school in het 
centrum van Bellegem.

INSPRAAK
Het stadsbestuur beloofde in het kader van 
Kortrijk Spreekt in te zetten op een goede 

communicatie en betrokkenheid van de 
burger. Met het project Blik op Bellegem wil 
de stad een bijzondere inspanning doen om 
alle geïnteresseerden te betrekken bij de 
grote veranderingen die op stapel staan. Tij-
dens een eerste sessie op zaterdag 18 januari 
daagden meer dan 360 geïnteresseerden op 
om een kijkje te nemen in de oude site van 
de meubelfabriek. Ex-werknemers gidsten 
de inwoners en gaven uitleg over de nieuwe 
plannen voor de site. Er volgen binnenkort 
nog meer edities van Blik op Bellegem. Hou 
de website in de gaten voor meer info! 

 R www.bellegem.be 

Ook in het zuiden van de stad beweegt een en ander. In en rond het centrum 

van Bellegem staan verschillende plannen in de steigers die hun invloed 

zullen hebben op het leven en bewegen in deze landelijke deelgemeente. 

Blik op Bellegem

Via het Loket voor Ondernemers wil 
de stad Kortrijk volop inzetten op 
het bijstaan en ondersteunen van 
startende en jonge ondernemers. 
Jonge starters kunnen bij het Loket 
terecht voor raad over allerhande 
reglementering en subsidies. Het Lo-
ket heeft ook een netwerk van part-
ners die de ondernemers inhoudelijk 
kunnen ondersteunen. Nu geeft de 
stad ook op fysiek vlak een duwtje 
in de rug, onder andere bij de zoek-
tocht naar een geschikt pand.

Daarbij zijn er enkele raakvlakken met 
de bestrijding van de commerciële 
leegstand in het centrum. Vandaar dat 
de stad een aantal maatregelen heeft 
genomen die voornoemde leegstand 
moeten wegwerken. Een eerste stap 
is de hervorming en strenger maken 
van het leegstandsreglement. Verder 
worden de premies herbekeken. 

Het in oktober gelanceerde initi-
atief “Kortrijk zaait, van leegstand 
naar ondernemerschap” kadert in dit 
voornemen. Het nieuwe leegstands-
reglement bestaat uit een snellere op-
volging van de heffing op leegstaande 
panden, maar bevat ook een vrijstel-
ling waarbij eigenaars hun pand ter 
beschikking stellen aan (jonge) onder-
nemers om hen zo de kans te geven 
om hun idee tijdelijk  uit te proberen in 
de leegstaande gebouwen. Zowel de 
eigenaar van het leegstaand pand als 
de jonge starter hebben dus baat bij 
Kortrijk Zaait. De eigenaars van leeg-
staande panden krijgen op woensdag 
5 februari om 19 uur in het stadhuis 
tekst en uitleg over Kortrijk Zaait.

 R www.kortrijk.be/kortrijkzaait

KORTRIJK ZAAIT
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Enthousiaste gebruikers van de bib postten 
alvast positieve reacties op de site. Hier volgt 
een bloemlezing van de fijnste reacties: 

“Kortrijk blijft mijn bib, ook nu ik in het bui-
tenland woon! Contact via facebook en mijn 
vrienden. En natuurlijk mijn moeder die de 
nieuwste boeken beschrijft!”

“ Beste bibliotheek ooit!  Heer vriendelijk per-
soneel, enorme collectie boeken, dvd's, cd's, ... 
De bib is onlangs vernieuwd en ziet er prach-
tig uit! Als we speciaal uit Oudenaarde naar 
Kortrijk naar de bib gaan, wil dat wat zeggen! 
Zeker de beste bibliotheek die er bestaat!

” Ik lees graag boeken waarin mijn interesses 
aan bod komen : muziek en cultuur, leven en 
dood, racisme, derde wereld, reizen en bergen. 
Ik hou van boeken die mijn engagementen 
bevestigen en aanmoedigen. Maar boeken 
mogen niet altijd herkenbare situaties naar 
voor brengen. Ze moeten ook vernieuwend 
zijn, mijn grenzen verleggen en verlengen. 

Een thema anders bekeken, een nieuwe blik 
op, verrassend taalgebruik, even filosoferen 
bij een essentiële levensvraag. DANK, Kortrijk-
se BIB, dat ik steeds bij jou terecht kon!”

“Een bibliotheek met een hart voor kinderen. 
Veel initiatieven voor de Kortrijkse kinderen. 
Sommige bibliothecarissen van de wijkbibs 
kennen gewoonweg alle kindjes persoonlijk 
bij naam. En dat heet ... thuiskomen !”

“Deze bibliotheek beschikt over - een uitste-
kend aanbod zowel inzake boeken als mu-
ziek (ik ben docent muziekgeschiedenis en 
vind hier mijn gading zowel inzake klassieke 
als rock en andere genres) - een vriendelijk 
personeelsteam dat competent en professi-
oneel is.”

“Vriendelijke en vlotte bediening op maat van 
iedere klant.”

“ Dit is de bibliotheek van de toekomst ! Proficiat 
stad Kortrijk”

De Kortrijkse bib mag een pluim op haar hoed steken. Dankzij de publieksstemming 

op de website kwam de Kortrijkse bibliotheek op de shortlist terecht voor de 

verkiezing “Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel”. Daarmee is Kortrijk 

één van de 12 finalisten die meedingen naar de felbegeerde titel.

Pluim voor 
Kortrijkse bib

LAAT JE MENING HOREN

In de loop van februari vraagt de 
stad jouw mening over zijn dienst-
verlening. Ook de Kortrijkse bib 
komt daarbij aan bod. Surf naar 
www.v2020.be/enquete/8500/kortrijk 
en laat van je horen. 

Door deel te nemen maak je kans op 
één van de vliegreizen naar New York 
of één van de iPads. Bovendien red 
je met je deelname 1m² bedreigd re-
genwoud van verdwijning. Na afloop 
van het gebruikersonderzoek koopt 
men een stuk regenwoud via de or-
ganisatie World Land Trust aan.

De beweging
Nog meer dan het gonzende lichaam
dat blinkt in deze koude kamer. 
Nog meer dan het lachen van een vrouw,
jong en vol onzin, maar geslepen
en rad van tong.
Nog meer dan het licht tussen mijn oren,
de geladen leegte na een bloedneus
of het prikken van een nieuw harnas. 
Nog meer dan de eindeloze bast die staat
en blijft staan, geolied deint onder liefde. 
Nog meer dan dit alles
is het de beweging die me stuwt
en verrast, die me hard en week maakt,
die me wakker schudt en streelt
met haar spannende spieren. 
En na de beweging rest alleen nog de slaap,
Die maar niet komen wil. 

 R Liefdesgedicht door Mattijs Deraedt 
(winnaar Kunstbende Kortrijk, 2012.  
Zijn debuutbundel ‘Stille Sprongen’  
kan je ontlenen in de bib. 
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SPINRAGDEBAT
En omdat jij  - als publiek – ook deel uitmaakt 
van het festival, horen we ook graag jouw 
mening. Over de stad, kunst, cultuur, het fes-
tival….Sien Wynants (Ketnet) gaat de uitda-
ging aan om samen met het publiek, jong en 
oud, standpunten uit te wisselen. Laat jouw 
mening horen en ga in discussie tijdens het 
grote Spinragdebat. Dancing in the street is 
een verrassende openingsact waarbij het 
publiek op stap gaat. Onderweg zijn er aller-
lei verrassende dansacts , gebracht door kin-
deren die de weken vóór het festival onder 
leiding van Passerelle dit evenement vorm 
hebben gegeven. 

NOORD-FRANKRIJK
Voor het tweede jaar op rij verkent Spin-
rag ook Noord-Frankrijk. Dank zij Trans-
danse kan het publiek naar het Bal van 
Cie Nathalie Pernette in Roubaix, strijken 
tal van Franse artiesten neer in Kortrijk en 
groeit Textuur uit tot een groots participa-
tief project waar dans en textiel elkaar ont-

moeten. Dankzij Textuur loopt textiel dan 
ook letterlijk als een rode draad doorheen 
het festival. Tijdens het Vrij Brei atelier kan 
je zelf meebreien aan een groot dansta-
pijt dat later het decor zal vormen van een 
nieuwe danscreatie. Forrest Fruit is een in-
stallatie die je meeneemt op een poëtische 
trip doorheen een volledig met de naaima-
chine gestikte zwart-wit miniatuurwereld. 
Tot slot krijgen film en nieuwe media een 
volwaardige plek op het festival. Zo is er 
een  meer divers filmprogramma met o.a. 
een cineconcert en een dansfilm. Daarbij 
kan Spinrag rekenen op de medewerking 
van het kunstencentrum Buda. 

Verder krijgt videokunst voor de jongsten 
met het werk van de Franse Laurent La Tor-
pille een plek op het festival

 R Info en reservatie: www.spinrag.be  
en UiT in Kortrijk, 056 23 98 55 

 R Info programmatie films Budakunstencentrum: 
www.budakortrijk.be

Unieke voorstellingen, bijzondere vakantieateliers, tentoonstellingen, originele films, pittige acts, verrassende 

installaties, … . Met de lente in zicht weeft Spinrag van 28 februari tot 9 maart alweer een heerlijk “kunstenweb” 

in Kortrijk voor alle kinderen, ouders en grootouders. 

Kinderkunsten voor klein, 
kleiner en kleinst op Spinrag

FIGUREER IN DE 
OPENINGSACT!

Ben je zelf Spinragfan en wil je deel 
uitmaken van de openingsact? Check 
dan of jouw school een Spinragschool 
is waar men de choreografie aanleert 
of schrijf je in voor de openateliers op 
9, 16 en 23 februari telkens van 10 tot 
12 uur via www.spinrag.be. 
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ANNO 1900

De lange traditie van de wekelijkse maan-
dagmarkt ontstond tijdens de middeleeu-
wen. Vanaf de 14de eeuw duikt voor het 
eerst de term Maerct op. In de 15de eeuw, 
de bloeiperiode van de Kortrijkse wolnij-
verheid, vormden de Oude Halle en De 
Roeland op de Grote Markt samen de kern 
van de maandagmarkt. Dit deel van het 
plein was voorbehouden voor textielhan-
delaars. Andere delen van de markt kregen 
een afzonderlijke benaming naargelang 
de goederen die er verkocht werden, zo-
als Pottemarkt, Fruitmarkt en Eiermarkt. 
De maandagmarkt oude stijl vormde voor 
veel Kortrijkzanen een bijzondere beleve-
nis. Marktzangers zorgden voor vermaak 
en verkochten er hun liedjesteksten op vlie-
gende blaadjes. Behalve voeding en kledij 
wisselden ook vee, honden, konijnen en 
landbouwmachines er van eigenaar. Koop-
lustigen konden ook terecht op de weke-
lijkse rommelmarkt op het Van Daleplein. 
In 1960 werd de Grote Markt heraangelegd. 
Het marktplein moest plaats maken voor 
parkeerruimte en wegen. De maandag-
markt week uit naar de Graanmarkt, Jan 
Palfijnstraat en het Casinoplein en palmde 
vanaf 1996 ook een stuk van het Schouw-
burgplein in. In 2000 werd de Grote Markt 
opnieuw verkeersvrij gemaakt en keerde 
een deel van de marktkramers terug naar 
hun oorspronkelijke stek.

2014

De maandagmarkt staat momenteel opge-
steld op de Grote Markt, Doorniksestraat en 
het Schouwburgplein. Tijdens de voorbije 
eindejaarsperiode testte men een nieuwe 
opstelling uit voor de 90 standhouders. 
Wanneer de maandagmarkt nieuwe stijl 
definitief wordt, was bij de druk van deze 
Stadskrant nog niet beslist. 

Bronnen:

• De Brabandere, Paul. Het Kortrijkse straatleven 
in de 20ste eeuw.

• De Brabandere, Paul en Maddens, Niklaas.  
De Grote Markt van Kortrijk.

• Van Hoonacker, Egied.  
Duizend Kortrijkse straten.

Vroeger en nu: Maandagmarkt 
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VRAAG NU JOUW 
SPEELSTRAAT AAN!

Een speelstraat is een openbare weg, of een 
stukje ervan, die je tijdelijk en tijdens be-
paalde uren omtovert tot een heus speel-
paradijs voor alle kinderen uit de buurt. 
Woon jij in een straat met weinig door-
gaand verkeer en hoofdzakelijk woonfunc-
tie? Dan kan je tot 1 maart samen met je 
buren een aanvraag indienen om tijdens de 
paasvakantie in aanmerking te komen voor 
een speelstraat. Hoe je samen met jouw 
buren de speelstraat inricht, staat jullie vrij. 
Voetballen, een fietsparcours uittekenen, 
badmintonnen, een mega-krijttekening of 

spelen met een grote parachute, … het kan 
allemaal veilig op straat. Steek je zelf graag 
(een klein beetje) de handen uit de mou-
wen? Kan je jouw buren warm maken voor 
dit leuke initiatief? Dan staat JC Tranzit klaar 
om jou te begeleiden.

 R JC Tranzit – jeugdcentrum@kortrijk.be 
056 27 73 40 – www.kortrijk.be/speelstraat

SPEELPLEINWERKING WASPER 
WERFT ANIMATOREN!

Ben je een enthousiaste gemotiveerde 
jongere die graag met vrienden een groep 
kinderen wil animeren, maar heb je nog 
weinig of geen ervaring in het jeugdwerk? 
Dan is het vormingsweekend van Speel-
pleinwerking Wasper de perfecte start voor 
een schitterende animatorcarrière!

Tijdens dit vormingsweekend krijg je tal van 
tips om vlot om te gaan met kinderen van 
iedere leeftijd, met of zonder beperking. Je 
leert ook hoe je een creatieve activiteit kan 
organiseren met je team. Je wisselt erva-
ringen uit met leeftijdsgenoten en knoopt 
een gesprek aan met de ervaren monitoren 
in een ontspannen sfeer. Het werfweekend 
vindt plaats van 2 tot en met 4 mei in De Wa-
rande (Heirweg 132, Kortrijk) en is gratis. Het 
aantal deelnemers is beperkt dus vooraf in-
schrijven is noodzakelijk. Dit doe je via www.
kortrijk.be/wasper of tel. 056 27 73 76.
Kan je niet deelnemen aan het werfweek-
end maar wil je graag deze zomer aan de 
slag bij de vakantiewerking? Stuur dan een 
mailtje naar wasper@kortrijk.be of neem 
een kijkje op de www.kortrijk.be/wasper. 

 R info: voorwaarde voor deelname: +16 jaar  
zijn of geboortejaar 1998

AANVRAAG E-ID EN  
REISPAS VOOR KROKUS-  
EN PAASVAKANTIE

Heb jij al reiskriebels voor de krokus- of 
paasvakantie? Ligt jouw vakantiebestem-
ming al vast? Zoek dan even op www.diplo-
matie.belgium.be welke reisdocumenten 
vereist zijn en kom langs bij de dienst Bur-
gerzaken om je reispas, kids-ID en / pin- of 

pukcode aan te vragen. Weet alvast dat je 
rekening moet houden met een wachttijd. 
Geen computer in de buurt? Dan helpen 
de collega’s van de dienst Burgerzaken jou 
graag mondeling verder.

 R www.kortrijk.be/burgerzaken,  
www.diplomatie.belgium.be

VERKIEZINGEN: 
INSCHRIJVING EU-BURGERS 
OP KIEZERSLIJST

Op zondag 25 mei 2014 vinden verkiezin-
gen plaats. Dan kiezen we de leden van 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
het Vlaamse én het Europese parlement. 
Ben jij een Europees burger en verblijf je 
in België? Dan kan je (mits je voldoet aan 
vijf voorwaarden) deelnemen aan de ver-
kiezingen voor het Europees Parlement 
en stemmen voor kandidaten op Belgi-
sche lijsten. Hiervoor schrijf je je vóór 28 
februari in op de kiezerslijst. Dit kan via 
het formulier dat je downloadt op www.
kortrijk.be/verkiezingen. (Je vindt er ook 
de voorwaarden.) Of je vraagt het docu-
ment op bij de dienst burgerzaken. Bij een 
inschrijving via de post, moet je een kopie 
van jouw identiteitskaart bijvoegen. Als 
het college van burgemeester en schepe-
nen jou als kiezer erkent, ontvang je een 
officieel bericht van het stadsbestuur. In 
België geldt de stemplicht. Zodra je bent 
ingeschreven op de kiezerslijst, ben je dus 
wettelijk verplicht om op 25 mei 2014 te 
gaan stemmen in Kortrijk.
Werd jij vroeger al erkend als kiezer van het 
Europees parlement in België (bvb. naar 
aanleiding van de Europese verkiezingen 
van 7 juni 2009), dan blijft jouw inschrijving 
op de kiezerslijst in principe behouden. 

 R Info: www.kortrijk.be/verkiezingen of  
gratis nummer onthaalpunt 1777.

UITBREIDING DEELNEMINGS-
VOORWAARDEN STIMULANS

In de vorige editie van de Stadskrant (janu-
ari 2014) werd een oproep gelanceerd voor 
deelname aan ‘Stimulans 14’, de wedstrijd 
voor beeldend talent! Belangrijk om weten 
is dat vanaf dit jaar een uitbreiding van de 
deelnemingsvoorwaarden geldt: 
We zetten de voorwaarden graag nog even 
op een rijtje:
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- Leerling aan, of afgestudeerde van het 
erkend kunstonderwijs (dag- of avond-
onderwijs).

- Geboren zijn na 1 januari 1979
- Geboren, wonen of werken in West-

Vlaanderen

 R Info: Stimulans vzw, Broelkaai 4, 
056 27 77 82, stimulans@kortrijk.be,  
www.stimulanskortrijk.be

AANPASSING PRIJS 
INTERNATIONAAL RIJBEWIJS

Kom jij binnenkort langs in het stadhuis om 
jouw internationaal rijbewijs aan te vragen? 
Nuttig om weten is dat vanaf 1 februari de 
prijs werd aangepast van € 16 naar € 21 om-
wille van de verhoogde kostprijs (federale 
overheid). Dit rijbewijs is 3 jaar geldig. 
Breng zeker één recente pasfoto mee (max. 6 
maanden). Het internationaal rijbewijs moet 
je persoonlijk aanvragen bij de dienst Bur-
gerzaken en wordt onmiddellijk opgemaakt. 
Handig om weten is dat het stadhuis nu 

elke voormiddag open is van 9 tot 12.30 
uur, ook op zaterdag. De maandagavond-
opening van 16 tot 19 uur is een alternatief. 
Mocht ook dit voor jou niet passen, dan kan 
je op woensdag doorlopend tot 16 uur ge-
holpen worden, ook over de middag.

 R Info: www.kortrijk.be/burgerzaken  
of 056 27 72 00

INSCHRIJVINGSPERIODE 
SECUNDAIRE SCHOLEN

Trekt jouw zoon of dochter binnenkort 
naar het secundair onderwijs? Hou dan 
alvast rekening met de volgende inschrij-
vingsregels: Voor het eerste leerjaar van 
de eerste graad (gewoon secundair onder-
wijs) kan je inschrijven vanaf maandag 10 

maart 2014. Tijdens de paasvakantie (7 tot 
21 april) vinden geen inschrijvingen plaats. 
Bovenstaande inschrijvingsregel geldt ook 
voor alle leerjaren van het buitengewoon 
secundair onderwijs. Voor de overige leer-
jaren van het gewoon secundair onderwijs, 
het deeltijds beroepssecundair onderwijs 
en de leertijd starten de inschrijvingen op 
dinsdag 22 april 2014 

 R Gedetailleerde info vind je op  
www.naarschoolinkortrijk.be

NIEUW DRINKWATERTARIEF 
EN WINTERTIPS

Het bedrag dat je betaalt voor drinkwater 
bestaat uit een vaste vergoeding en een 
tarief per kubieke meter drinkwater dat je 
verbruikt. Daarnaast vind je op jouw fac-
tuur ook de bijdragen voor afvoer en zuive-
ring van het drinkwater terug.

Sinds 1 januari rekent De Watergroep een 
nieuw drinkwatertarief aan. Zo kan de wa-
termaatschappij blijven investeren in een 
kwalitatieve drinkwaterproductie en –dis-
tributie, met gebruik van de meest recente 
technologie.

Het spreekt voor zich dat je ook in 2014 
jaarlijks 15.000 liter drinkwater per persoon 
gratis krijgt, wat neerkomt op meer dan 40 
liter per gezinslid per dag. Wat je vanaf dit 
jaar voor jouw drinkwater betaalt, ziet er als 
volgt uit (exclusief bijdragen en btw):
- Jaarlijkse vaste vergoeding per woon-

eenheid: € 53,19
- 15 m³ gratis per gedomicilieerd persoon 

op het leveringsadres
- Basisverbruik: € 2,15/m³

Benieuwd welke wintertips De Watergroep 
voor jou in petto heeft? 
- Zorg ervoor dat de temperatuur in alle 

ruimtes met waterleidingbuizen steeds 
boven het vriespunt blijft.

- Bescherm buitenkraantjes en leidingen 
in of tegen koude buitenmuren tegen de 
vrieskou, vooral als die zijn blootgesteld 
aan de wind.

- Is de woning onbewoond? Speel dan op 
veilig en sluit het water af. Vergeet echter 
niet om alle leidingen leeg te laten lopen. 
Draai alle kranen open nadat je de hoofd-
kraan hebt dichtgedraaid.

 R De Watergroep, Provinciale directie West-
Vlaanderen, Roggelaan 2, 8500 Kortrijk 
info.west.vlaanderen@dewatergroep.be,  
056 23 17 11, www.dewatergroep.be
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FAMILIE EL-KADDOURI

De zussen Nadia en Warda El-Kaddouri no-
mineerden hun ouders voor de Beraber-
prijs. Dit is een prijs van het Willemsfonds 
en de Unie van Turkse Verenigingen voor 
ouders die hun kinderen met raad en daad 
bijstaan tijdens hun studies. “Onze ouders 
hebben ons altijd gestimuleerd om te 
studeren. Daar zijn we hen heel dankbaar 
voor, dus besloten we om samen een brief 
te schrijven naar de organisatoren om onze 
ouders voor te stellen”, aldus de 22-jarige 
Nadia. De jongste van de twee zussen heeft 

twee bachelordiploma’s op zak: orthope-
dagogie en sociaal werk. Haar zus Warda 
behaalde een masterdiploma taal-en let-
terkunde en volgde Europese Studies aan 
de KU Leuven. Ze studeerde bovendien een 
half jaar in Duitsland en loopt momenteel 
stage bij UNESCO. Hun ouders hebben zelf 
gemerkt hoe moeilijk het is om werk te 
vinden zonder opleiding. Vader M’Hamed: 
“Onze eigen ouders konden niet lezen of 
schrijven en hadden niet de middelen om 
ons te laten studeren. We zijn vereerd met 
de prijs. Hij kreeg al een mooie plaats in 
onze woning.”

BENOIT DE CLERCK

Kortrijkzaan Benoit De Clerck mag zijn kort-
film De Honger presenteren op het prestigi-
euze Clermont-Ferrand Kortfilmfestival. De 
26-jarige jongeman stond al met The Impor-
tance of Sweet and Salt op de longlist van 
Oscarnominaties. Zijn nieuwste productie 
werd alvast op luid applaus onthaald tijdens 
het Internationaal Kortfilmfestival in Leuven.  
“Op vierjarige leeftijd heb ik mijn eerste ca-
meraatje gemaakt, een kartonnen doos met 
een gaatje erin. Daarmee kon ik in mijn eigen 
gecreëerde wereldje prachtige films opne-
men. Mijn filmobsessie kreeg een flinke op-

waartse stoot toen ik als stoere tiener met 
mijn eigen zuurverdiende centjes een dvd 
kocht. Daarop stond audiocommentaar van 
de regisseur. Hij vertelde wie er allemaal ach-
ter de schermen van een film staat, welke ef-
fecten eraan te pas komen en hoe je er zelf 
een in elkaar kunt steken. Mijn drang om te 
regisseren was niet meer tegen te houden”, 
aldus Benoit. Het festival in Clermont-Fer-
rand is één van ’s werelds belangrijkste fes-
tivals voor kortfilms. De Honger is één van de 
75 films die gekozen werden uit meer dan 
7.000 inzendingen. Of Benoit in de prijzen 
viel, was bij het drukken van deze Stadskrant 
nog niet bekend. 

STEPHAN RODENBACH

Stephan Rodenbach nam het initiatief om 
samen met Tom Bruneel, centrumleider 
OCMW Kortrijk, een gratis polyglotclub op 
te richten in het lokaal dienstencentrum De 
Vlaskapelle in Bissegem. Samen willen ze 
liefhebbers van vreemde talen in contact 
brengen met native speakers. Polyglotclubs 
bestaan in heel Europa, maar Vlaanderen  
heeft er nog maar één, in Antwerpen. Kor-
trijk is dus een welkome aanvulling, want 
de interesse van taalliefhebbers is groot. 
“In een polyglotclub zijn er verschillende 
tafels, waar telkens een andere taal gespro-
ken wordt onder leiding van een persoon 
die de moedertaal spreekt. Ik haalde de 
mosterd in Genval en weet dus perfect hoe 
ik zo’n club moet runnen”, begint een ge-
dreven Stephan. “Op dit moment hebben 
we al 7à8 personen per tafel, maar dat mag 
zeker nog aandikken. Native speakers zou-
den er bijvoorbeeld een ontmoetingsplek 
van kunnen maken zodat we Kortrijk nog 
meer kunnen profileren als multiculturele 
stad.” Zelf spreekt de 77-jarige Markenaar 
maar liefst 7 talen: Nederlands, Frans, En-
gels, Duits, Spaans, Italiaans en Russisch. 
“Als je een lidkaart hebt, ben je in alle clubs 
ter wereld gratis welkom. Het is fantastisch 
om op die manier iets bij te leren en met 
mensen in contact te komen.”

 R Interesse? Neem contact  
op met stephan.rodenbach@telenet.be 
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WINKen jouw stad!
Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 februari een kaartje naar:  
Stadskrant, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be. 
Tien stadskrantlezers ontvangen een pakket met milieuvriendelijke schoonmaak-
producten. 

LED-VERLICHTING IZEGEMSESTRAAT
Het recent aangelegde fietspad tussen 
de Izegemsestraat en de R8 krijgt LED-
verlichting. Hoewel de aankoopprijs van 
deze verlichting hoger ligt, zijn er minder 
toestellen nodig om het volledige pad te 
verlichten. Dit levert een jaarlijkse bespa-
ring op van 350 euro op de energiefactuur. 
Ook de jaarlijkse onderhoudskost daalt 
met 150 euro.  

LED-VERLICHTING TERREINEN SV
Vorig jaar werd de veldverlichting op de 
terreinen van SV Kortrijk vernieuwd. Ge-
zien trainingen niet zoveel licht vereisen als 
wedstrijden, koos men voor een installatie 
die men kan dimmen. De masten kan men 
bovendien apart bedienen zodat je ook 
een half veld kan verlichten (bv. voor een 
training). 

FINSE PISTE LANGE MUNTE
Ook de Finse piste op de Lange Munte is 

volledig uitgerust met LED-verlichting. 
Deze lampen verbruiken niet alleen min-
der, ze hebben ook minder onderhoud 
nodig en kennen een veel langere le-
vensduur.

DIKKETRUIENDAG
Op 14 februari houden verschillende scho-
len (en bedrijven) een dikketruiendag. De 
campagne mikt vooral op eenvoudige 
maatregelen: lichten doven bij het ver-
laten van een lokaal, toestellen uitscha-
kelen na gebruik, de verwarming correct 
afstellen,…. Registreer je deelname via  
www.dikketruiendag.be

DUURZAME WANDELTOCHT 
Op 16 februari kan je aansluiten bij een 
wandeltocht van Natuurpunt. Een ervaren 
gids neemt je mee doorheen de stad op 
zoek naar duurzame en minder duurzame 
initiatieven. Vertrek om 14.30 uur aan het 
podium in park ’t Plein. 

Van 10 tot 16 februari vindt in Kortrijk de Klimaatweek plaats. Het thema 

dit jaar is licht en elektriciteit. De stad geeft alvast het goede voorbeeld. 

Kortrijk klimaatstad

De winnaars van vorige maand
Heel wat Stadskrantlezers herkenden de foto 
van de gevel van het jeugdcentrum JC Tranzit op 
Kortrijk Weide. Tien gelukkigen ontvingen een KVK-
verwenpakket: Stijn Tyteca, Pauline Declercq, Justin 
Dacpano, Robin Sys, Janick Voet, Dave Delvoye, 
Nancy Mehuys, Stan Verhelst, Christine De Ruyck 
en Ayran Vandeghinste. De gratis toegangskaarten 
voor Velofollies gingen naar André Dierickx, Yvan 
Decommer, Leen Naert, Rinkes Katrien, Marc Raes en 
Kyrina Lepere. Tien andere lezers lopen de komende 
weken met een muts van Velofollies rond: Eline 
Rogge, Leen Naert, Lut Duprez, Katrien Lanckriet, 
Dominique Halsberghe, Danny De Coene, Albert 
Verhamme, Rosie Devos, Patrick Houttave en 
Patrick Denys. Twee personen wonnen een privé-
saunasessie: Callens Rita en Daphne Stouten. Ira De 
Waele wint een omnisportkaart. 
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UiT IN KORTRIJK
AGENDA VAN 5 FEBRUARI TOT 2 MAART 2014

WOENSDAG 5 FEBRUARI 

MUZIEK | KYLESA | 20u | De Kreun | www.dekreun.be/2014 
PODIUM | NU! THEATER VOOR DE BEWO-
NERS VAN HET RUSTHUIS ST. VINCENTIUS |  
Conservatorium Kortrijk en WZC St. Vincentius slaan de handen 
in elkaar voor een samenwerking over de generaties heen. Zo'n 
20 tal muzikanten en 10 jonge acteurs gaan op zoek naar wie er 
achter de muren van het rusthuis leeft. Wanneer de eerste tonen 
van het kerkorgeltje spelen, opent het doek, en beginnen we 
eraan! Live muziek door Klarinetchoir o.l.v. Lut Van Duffel.Regie: 
Bart De Wildeman | 13u45 en 15u |  Rusthuis St. Vincentius |  
09 221 59 89 | www.kortrijk.be/conservatorium

DONDERDAG 6 FEBRUARI

PODIUM | DON QUICHOT (SOCIAAL-ARTIS-
TIEKE WERKING) | Elk jaar wordt via buurtwerk, sociale 
organisaties, scholen of een buurtoproep een groep spelers sa-
mengezocht. Ze slaan de handen in elkaar met een team thea-
termakers en samen maken ze een mooie voorstelling | 20.15u |  
ook op  vrij 07/02, za 08/02, do 13/02, vrij 14/02, za 15/02 tel-
kens om 20.15u, zo 16/02 om 15u | Theater Antigone | 056 24 
08 87 | www.antigone.be 
PODIUM | DE VERWONDERING - TONEEL-
HUIS / BART MEULEMAN | Een sappig, bruut, lelijk, 
plezierig en donker werk – net wat bewerker en regisseur Bart 
Meuleman in gedachten heeft voor de theaterversie. De crisis 
van het hoofdpersonage leidt het publiek naar de meest akelige 
bladzijden van het flamingantisme | 20.15u | € 13 | Schouwburg 
Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be 

VRIJDAG 7 FEBRUARI 

MUZIEK | MADENSUYU (BE) | Pieterjan Vervondel en 
Stijn De Gezelle richtten als tiener Madensuyu op. De drijvende 
kracht erachter waren ruwe emoties, de constante strijd om 
tegelijk kwetsbaar en compromisloos te zijn| 20u | De Kreun | 
www.dekreun.be 
PODIUM | DOUBLE BILL: JAN MARTENS & 
KOEN DE PRETER | Jan Martens brengt een ingetogen 
en schrijnend portret van een 62-jarige vrouw die niemand 
onbewogen laat. Een afgepeld werkstuk dat een sterke, expres-
sieve maar eenzame vrouw in het spotlicht zet. Deze solo werd 
gemaakt op maat van Truus Bronkhorst. Koen De Preter creëerde 
zijn voorstelling voor de 87-jarige Alphea Pouget, die nog steeds 
met volle overgave op de scène staat | 20.15u | Schouwburg Kor-
trijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

ZATERDAG 8 FEBRUARI 

MUZIEK | JAMES PANTS + JAMESZOO | 20u | De 
Kreun | www.dekreun.be
VOORDRACHT | CAFÉ COHOUSING | Een informa-
tief en gezellig samenzijn. We nodigen schepen Wout Mad-
dens van stad Kortrijk uit om de visie rond stadsontwikkeling 
en stadsbeleid rond wonen toe te lichten. Daarnaast geven wij 
een korte toelichting rond Cohousing Kortrijk en de stand van 
zaken. Daarna is er nog voldoende tijd om gezellig na te praten 
en onze dorst te lessen | 19.45u | Café Congo | 056 49 55 32 |  
www.cohousingkortrijk.be
VOORDRACHT | DE OCHTENDSTOND MET JAN 
BOSSUYT OVER ZIJN BOEK 'DE HAALBARE 
UTOPIE' | Ongewone tijden vragen ongewone antwoorden. 
'De haalbare utopie' van Jan Bossuyt wil verantwoorde hoop bie-
den in onzekere tijden, waar alle houvast wegglijdt. Vanuit het ge-
loof dat we in staat zijn onszelf te overstijgen | 9u | € 15/10,5/7,5 | 
 Vormingplus | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be 
VOETBAL | KVK  VS RSC ANDERLECHT | 20u |  
Guldensporenstadion | 056 37 46 55 | www.kvk.be 
MUZIEK | TARAF DE HAÏDOUKS | i.k.v. Ever~Green, 
generaties op de planken | Herbeleef de oeroude muzikale tradi-
tie van de Lautarizigeuners met  deze Gipsymuzikanten uit Roe-
menië. Een groep briljante instrumentalisten en zangers sleept 
je mee in een concert vol intense ballades en extreem dansbare 
wereldmuziek! | 20.15u | € 23/7 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | HITS ON STAGE | Koninklijke harmonievereni-
ging Sint-Jan Marke presenteert Hits on stage met gastoptreden 
van Ronny Deprez, Stefaan Vandenbroucke en Free Souffriau | 
20u | € 15/12,5 | OC Marke | 0477 59 10 47| www.sjmarke.be

ZONDAG 9 FEBRUARI 

UITSTAP | KOPYRIGHT KORTRIJK: DE KOFFIE 
VAN FAMILIE DEPREZ | Van februari tot Sinksen14 
focust Schouwburg Kortrijk op 'generaties op de planken'. Met 
het project 'Ever~green generaties op de planken' brengt het 
artiesten van heel uiteenlopende leeftijden op de scène. Jong 
en minder jong creëren samen een voorstelling en tonen hoe 
de generatiekloof hen inspireert | 13.30u | Viva Sara Kaffee |  
056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be
ALLERLEI | EVER~GREENZONDAG | Een wel-
gevulde zondag voor jong en oud met apero en brunch, een 
aperitiefconcert van Marc, Vanessa en Nathalie Matthys, knut-
selateliers voor kinderen, het vrij breiatelier Textuur, de grijze 
eminenties van het theater Josse De Pauw en Dirk Pauwels, de 
film Harold & Maude, een bezoek aan de Viva Sara, een gene-
ratieclash, een gesprek met Pol en Simon Coussement en de 

theatervoorstelling An Old Monk van LOD/Josse De Pauw & 
Kris Defoort Trio | 11u | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be 
PODIUM | AN OLD MONK - LOD/ JOSSE DE 
PAUW & KRIS DEFOORT TRIO | i.k.v. Ever~Green, 
generaties op de planken | De oude Monk danst. Terwijl zijn band 
stevig de groove te pakken heeft, laat hij de piano voor wat hij is, 
strekt de stramme leden en doet een dansje. Dansen zonder an-
der doel dan dansen, tegelijk vrolijk en eenzaam, zwaarmoedig 
en joyeus. Een beetje zoals het leven zelf dus | 20.15u | € 13/7 
(-26) | Schouwburg Kortrijk | www.schouwburgkortrijk.be

VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS VS TSV VIL-
VOORDE | 17u | Sportcentrum Marke | 056 27 80 35

WOENSDAG 12 FEBRUARI 

PODIUM | DOUBLE BILL: GIULIO D'ANNA & 
SARAH BOSTOEN/COMPAGNIE MONICA |  
i.k.v. Ever~Green, generaties op de planken | Giulio D'Anna: De 
vader is 64 en heeft Parkinson, de zoon is 32 en is danser. Hun 
monden vormen herinneringen aan momenten van geluk en 
verdriet. Op speelse wijze doorbreken ze de taboes. Twee ver-
schillende generaties, twee verschillende levens. Sarah Bostoen: 
Een relatie tussen beeld en dans, een duet tussen alledaagse bewe-
gingen en de dans op de scène | 20.15u | €13/7 (-26) Schouwburg 
Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

DONDERDAG 13 FEBRUARI

MUZIEK | CAFÉ-CHANTANT MET THE JAC-
QUELINES - SWINGJAZZ UIT DE JAREN '60 | 
The Jacquelines haalden de swing-jazz van The Andrew Sisters 
uit grootvaders kast, stoften die af en gingen er met de schaar 
door om er de elementen uit te halen die ze in hun muziek 
wilden verwerken. Het is een swingend jazzy sextet dat au-
thentieke swingjazz brengt maar wel kiest voor eigen materiaal.
De nummers zijn allen van de hand van zangeres/componiste 
Iris Berardocco | 20.15u | gratis | OC De Vonke | 056 24 06 20 |  
www.devonke.be

U I T  I N  K O R T R I J K
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DEBAT | DEBAT: DE EUROPESE VERKIEZIN-
GEN VAN 2014 | Op 25 mei 2014 vindt de 'moeder al-
ler verkiezingen' plaats. Op die dag gaan we stemmen voor het 
Vlaamse, federale en Europese Parlement. Maar wat is nu het 
belang van die Europese verkiezingen? Waarvoor stemmen we 
eigenlijk? En wat moeten de prioriteiten van het Europees Parle-
ment zijn voor de komende 5 jaar? Hendrik Vos (Centrum voor EU 
studies UGent) geeft tekst en uitleg | 19u | K.U. Leuven campus 
Kortrijk | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be
MUZIEK | SENNE GUNS ‘CD-VOORSTELLING’ | 
Senne Guns brengt Nederlandstalige indiepop met een verdraaid 
kantje en geloofwaardige teksten | 20.15u | € 7 | Muziekcafé 
Track* | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | THE VOID OF EXPANSION (TOMAS 
JÄRMYR & DIRK SERRIES) | 20u | Cinépalace | 
www.facebook.com/cinepalace
MUZIEK | THE PERFECT TOOL + TOXICITY | 20u | 
De Kreun | www.dekreun.be

VRIJDAG 14 FEBRUARI

CURSUS | WEETJES EN VERHALEN OVER BO-
MEN EN STRUIKEN I.S.M. NATUURPUNT 
EDUCATIE | De problematiek van de opwarming van de 
aarde leidt vandaag de dag tot het besef dat bomen en struiken 
binnen ecosystemen een hoofdrol spelen. Niet alleen Grieken, 
Romeinen, Germanen en Kelten, maar ook de middeleeuwse 
mens keek vol ontzag naar bomen en struiken en kende er 
magische krachten aan toe. Dit volksgeloof heeft erg veel 
sporen nagelaten | 19.30u | bezoekerscentrum Hof te Coucx |  
www.plantenwerkgroep.be

FILMVERTONING:  
BRUGES-LA-MORTE
Met een inleiding van Michaël Vandebril

‘Bruges-la-morte’ is een poëziefilm gebaseerd op 
Georges Rodenbachs meesterwerk uit de Vlaamse 
literatuur. Aan de hand van audiovisuele opnames in 
het nachtelijke Brugge wordt het poëtisch oeuvre op 
symbolistische wijze geëvoceerd. Op zijn nachtelijke 

dooltochten wordt Hugues Viane, hoofdpersonage 
uit Bruges-la-morte, geconfronteerd met een visi-
oen dat hem herinnert aan een vervlogen verleden. 
Geplaagd door droombeelden en bevreemdende 
herinneringen kent zijn verhaal uiteindelijk een dra-
matische en onverwachte uitkomst. Michaël Vande-
bril, directeur van Antwerpen Boekenstad, verzorgt 
de inleiding.

 R  Budascoop, Kapucijnenstraat 10, Kortrijk |  
20u | € 6 | m.m.v. vzw Samo Pravo, 
Argenta, Provincie West-Vlaanderen en 
Het Penhuis | Info & tickets: 056 27 75 00 | 
 www.kortrijk.be/bibliotheek

PODIUM | DROOM | Een kostelijke komedie,  waarin ieder-
een wel een droom heeft. Wie weet zijn dromen geen bedrog. 
Door leerlingen van 5 aso uit Spes Nostra in Heule | 20u | ook 
op za 15/02, vrij 21/02, za 22/02 | OC De Vonke | 056 35 39 53 
MUZIEK | FRANS BAUER IN CONCERT IX | Frans 
Bauer Live in Concert IX wordt net als zijn voorgangers een on-
derhoudend avondvullend programma met natuurlijk een lach, 
een traan, gezelligheid, maar bovenal veel feest | 20u | Kortrijk 
Xpo | www.sherpa.be
FILM | MUCH ADO ABOUT NOTHING | Een bij-
zonder Shakespeare-adaptatie: fris, modern, hilarisch en hart-
verscheurend. Als het om passie gaat, wie kan je dan vertrou-
wen? | €8 /6,5 (-26/65+) /5 (-12/ eyca-kaart) | Budascoop |  
www.budakortrijk.be 

ZATERDAG 15 FEBRUARI

VOORDRACHT | DIGIDOKTER: SLIMMER EN EF-
FICIËNTER ZOEKEN OP HET WEB | Recht op het 
doel af is niet altijd de beste strategie in een voetbalspel. Maar 
bij het surfen op internet merken we dat een kleine zijbeweging 
bijna automatisch uitmondt in oeverloos gedobber. In deze le-
zing zie je hoe je Google naar je hand kunt zetten om zo snel 
mogelijk te vinden wat je zoekt - recht op het doel af | 10u | 
Bibliotheek Kortrijk | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be
HANDBAL | APOLLOON HEREN - SUPER LIGA 
VS HKW WAASMUNSTER | S.C. Lange Munte | 0498 
54 24 71 | www.apolloon.be 
BASKETBAL | KORTRIJKSPORT CB VS RA-
PID LANGEMARK | 18.15u | Jan Carreerhal |  
www.kortrijksportcb.be
PODIUM | DE GROTE OORLOG - HOTEL MO-
DERN/ARTHUR SAUER | Bij ‘De grote oorlog’ neem 
je weliswaar plaats in een theaterzaal, maar waan je je 
eigenlijk in een miniatuurfilmset. Je ziet hoe de landschap-
pen van het westelijk front in het klein worden nagebouwd 
met zaagsel, roestige spijkers en zelfs peterselie. Het regent 
uit een plantenspuit en bombardeert uit een gasbrander. 
De beelden worden gefilmd en levensgroot geprojecteerd | 
20.15u | € 17/7(-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | BLUEGRASS & HUMOR | Dit kwartet, van 3 
Belgen en 1 Ier strak in het pak, drijft op bluegrass met een twist |  
20.15u | Ontmoetingscentrum Aalbeke | www.aalbeke.be

ZONDAG 16 FEBRUARI

VOORDRACHT | HET PENHUIS MET JEAN-PAUL 
VAN BENDEGEM & GASTHEER PHILIPPE 
LEPERS | Jean-Paul Van Bendegem (°1953) is wiskun-
dige, filosoof en als hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie 
verbonden aan de VUB. Philippe Lepers (°1959), de gastheer, 
is doctor in de wijsbegeerte. Hij promoveert aan de Radboud 
Universiteit Leiden. Zijn publicaties gaan vooral over Baudril-
lard, Nietzsche en Borges, en over zingevingsproblematiek |  
10.30u | € 7 | Boekhandel Theoria Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be
VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS VS MENDO 
BOOISCHOOT A | 17u | Sportcentrum Marke |  
056 27 80 352
WANDELING | OP ZOEK NAAR BOUWSTENEN 
VOOR EEN DUURZAAM KORTRIJK | 14.30u | 
gratis | start aan tribune midden op het Plein | 056 20 05 10 | 
natuurpuntkortrijk@telenet.be
KARATE | WESTVLAAMS KARATEKAMPI-
OENSCHAP | Sportcentrum Wembley | 0477 67 41 96

MAANDAG 17 FEBRUARI

VOORDRACHT | BOTERHAMMEN IN DE BIB - 
GREET KAYAERT: 'HET NEUROLOGISCH 
COMPLOT' | Hoe komt het toch dat een geur zo op je 
herinnering kan werken? En neemt ons eigen lichaam ons in 
de maling als we het water in de mond krijgen bij de gedachte 
aan een oververse pizza? En waarom associëren we warmte met 
genegenheid en liefde | 12.15u | € 5 | Bibliotheek Kortrijk | 056 
26 06 00 | www.vormingplusmzw.be
WORKSHOP | POP UP: 4-DELIGE LESSEN-
REEKS ‘ABLETON LIVE’ | Voor wie nog niet bekend 
was met Ableton Live krijgt tijdens deze 4-delige cursus (ma 
17/02 – 24/02 – 10/03 – 17/03) de kans om het muziek-
programma uitgebreid te leren kennen | 19u – 22u | € 100 
(+ € 1 reservatiekost) | Muziekcentrum Track* | 056 23 98 55 |  
www.muziekcentrumtrack.be

WEEK VAN 
DE FRANSE FILM
Eén maal per jaar kan je in de Budascoop terecht voor 
de Week van de Franse Film, met een fijne selectie uit 
het aanbod van hedendaagse Franse Films. 
Elke dag presenteren we een pareltje die je op  het 
grote scherm gezien moet hebben:

 R Ma 17/02: Du vent dans mes mollets 
(komedie, Carine Tardieu)

 R di 18/02: De Rouille et D’os  
(Drama, Jacques Audiard, met Matthias 
Schoenaerts en Marion Cotillard)

 R wo 19/02: Dans la maison  
(komedie/drama, François Ozon)

 R do 20/02: Thérèse Desqueyroux  
(drama, Claude Miller)

 R vr 21/02: Le Havre  
(Drama/komedie, Aki Kaurismäki)
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DINSDAG 18 FEBRUARI

MUZIEK | DE ROCKABILLIES - OP DE KOFFIE 
MET | De Rockabillies bouwen samen met frontman en ambi-
ancemaker Wim Leys een stevig feestje met een show boordevol 
swingende oldies en dansbare rock'n roll covers. Ze doen het vol-
ledig in eigen taal, het Nederlands! Dansen is toegestaan en ze 
leren het publiek zelfs enkele danspasjes aan. Ze brengen unieke 
Nederlandstalige versies van swingende superhits... drunken 
sailor, happy days, let's twist again | 14.30u | € 8 (koffie en taart 
inbegrepen) | OC De Vonke | 056 24 06 20 | www.devonke.be
MUZIEK | DEREK | Singer-songwriter die vroeger in de 
rockband Derek & the Dirt zat en die samen met Yves Meers-
schaert het duo Derek & Vis had. Vanaf 2002 werkt hij onder 
de naam Derek zowel solo als met verschillende groepsbezet-
tingen aan nieuwe cd's en treedt daarbij ook op in vele verschil-
lende formules | 21u | gratis | Muziekcafé Track* | 056 27 79 00 |  
www.muziekcentrumtrack.be

DONDERDAG 20 FEBRUARI 

MUZIEK | DOUBLE BILL: ROLAND + TINY 
LEGS TIM | (i.k.v. Ever~Green, generaties op de plan-
ken) | Een intergenerationele double bill. Twee doorwin-
terde artiesten, met een passie voor de blues, spelen samen 
op het intieme podium van de Concertstudio een set van 
nummers uit hun beide repertoires, doorspekt met impro-
visaties | 20.15u | € 15/7 (-26) | Concertstudio Kortrijk |  
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
VOORDRACHT | RUDI VRANCKX - HET GE-
ZICHT VAN DE OORLOG | Al jarenlang brengt Rudi 
Vranckx verslag uit van de belangrijke gebeurtenissen die onze 
wereld veranderen. Achter die grote geschiedenis gaan mensen 
en verhalen schuil die het nieuws vaak niet halen. Rudi Vranckx 
vertelt de grote en kleine verhalen die hij tijdens de tienduizen-
den kilometers als oorlogsheld heeft opgetekend | 20u | € 6/4 | 
OC Marke | 056 24 08 20 | www.marke.be

WORKSHOP | POP UP: WORKSHOP ‘DRUM-
TUNING’ | Samen met de experten van Drums & co 
bouw je een drumkit op vanaf nul. Dus van losse ketels zon-
der vellen tot een complete setup. De workshop belicht welke  
mogelijkheden er zijn qua vellen, ketels, hoops & hardware 
| 20u | gratis | Muziekcentrum Track* | 056 27 79 00 | info@ 
muziekcentrumtrack.be

VRIJDAG 21 FEBRUARI

PODIUM | L'HOMME QUI VALAIT 35 MIL-
LIARDS (COLLECTIF MENSUEL & COLLEC-
TIF PI 3.14) | En als we nu eens Lakshmi Mittal ontvoerden? 
Te zot voor woorden, vast wel, en toch vormt dit idee het vertrek-
punt van een spectaculaire voorstelling, gebaseerd op het ge-
lijknamige boek.Een voorstelling in het Frans, met Nederlandse 
boventiteling | 20.15u | ook op za 22/02, woe 26/02 | Theater 
Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be

ZATERDAG 22 FEBRUARI

MUZIEK | BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB | 
20u | De Kreun | www.dekreun.be
VOETBAL | KVK - VS RAEC MONS | Guldensporensta-
dion | 056 37 46 55 | www.kvk.be

ZONDAG 23 FEBRUARI

MUZIEK | MARDI GRAS OP OVERLEIE | Tradi-
tionele New Orleans-jazz door de Superior Dance Band, met 
een snuifje 'Mardi Gras' | 19u | Grote Zaal Mozaïek Kortrijk |  
www.superiordanceband.be

MAANDAG 24 FEBRUARI

MUZIEK | CRYSTAL ANTLERS | 20u | De Kreun |  
www.dekreun.be
WORKSHOP | INGEGNO WORKSHOP 9+ |  
Creatieve en enthousiaste kinderen gaan aan de slag in onze 
superspannende en leerrijke creabotsessies. De kinderen ma-
ken spelenderwijs kennis met basis elektronica en de wetten 
van de fysica en veel meer. Ze knutselen onder begeleiding 
technische projecten in elkaar. Ze kunnen de eigen ontworpen 
werken mee naar huis nemen | 17u | Budafabriek - BUDA::lab |  
pieter@budalab.be | www.budalab.be/program

WOENSDAG 26 FEBRUARI

PODIUM | LENZ - THEATER MALPERTUIS | ‘Lenz’ 
van Georg Büchner is een intens passionele variant op Shake-
speares Hamletfiguur. Ook hij wordt verteerd door vragen, maar 
zet daar – in tegenstelling tot Hamlet – een ongemeen hoge 
daadkracht tegenover. Zijn drang om antwoorden te  vinden put 
hem uit. Zijn wil om er te zijn en van alles te voelen, brandt hem 
– ironisch  genoeg – langzamerhand op | 20.15u | € 13/7 (-26) | 
Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
WORKSHOP | JAMSESSIE | Muziekcentrum Track* 
organiseert samen met Muziekcafé Track* verschillende 
jamsessies | 21u | gratis | Muziekcafé Track* | 056 27 79 00 |  
www.muziekcentrumtrack.be

DONDERDAG 27 FEBRUARI 

UITSTAPPEN | KOPYRIGHT KORTRIJK: DE JU-
WELEN VAN FAMILIE NYS | Van februari tot Sink-
sen14 focust Schouwburg Kortrijk op 'generaties op de planken'. 
Met het project 'Evergreen - Generaties op de Planken' brengt 
het artiesten van heel uiteenlopende leeftijden op de scène. Jong 
en minder jong creëren samen een voorstelling en tonen hoe de 

generatiekloof hen inspireert | 15u | Nys juweliers | 056 26 06 00 |  
www.vormingplusmzw.be
PODIUM | HANS VAN DEN BROECK/COM-
PAGNIE S.O.I.T. - THE LEE ELLROY SHOW |  
Met 'The Lee Ellroy Show' (werktitel 'NMI') creëert Hans Van 
den Broeck voor het eerst een duet, geïnspireerd door de au-
tobiografische roman 'My Dark Places' van James Ellroy. De 
Amerikaanse misdaadschrijver wordt gekweld door het verlies 
van zijn moeder en de onopgeloste omstandigheden waarin zij 
werd vermoord. Hij komt terecht in een razende kolk van extreme 
excessen | 20.15u (inleiding om 19.30u) | € 13 | Budascoop | 056 
23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
PODIUM | MUZIEKTHEATER 'AALBEKE IS VAN 
ONS, EN VAN IEDEREEN! | Drie tijdsreizigers strijken 
neer in Aalbeke. Hun teletijdmachine is defect. Wanneer zij en-
kele plaatselijke (hang-)jongeren leren kennen lijkt alles in een 
stroomversnelling te belanden. Hoewel,. er is het oprukkend be-
ton dat in de wielen dreigt te steken. Samen met alle kinderen en 
jongeren van Aalbeke bedenken de tijdreizigers een plan: zij roe-
pen de vrijstaat Aalbeke uit | 19.30u | OC Aalbeke | 0476 77 80 24 
SPINRAG | HET BREILABYRINT (6-12J)  – LA 
RUSE / BÉRÉNICE LEGRAND (FR) | Een atelier 
waar dans en textiel elkaar ontmoeten. ‘Het Breilabyrint’ daagt 
je uit om, geleid door draad, je eigen bewegingen te verkennen 
| ook op vrij 28/02 | 9u & 13.30u | € 2 | Schouwburg Kortrijk |  
056 23 98 55 | www.spinrag.be

VRIJDAG 28 FEBRUARI 

SPINRAG | KINDERMUZEFESTIVAL | Met de lente 
in zicht weeft Spinrag weer in één week tijd een heerlijk kun-

stenweb doorheen de stad – voor kinderen én hun ouders. Op 
diverse locaties vind je een stuk van de ragfijne draad, die je tel-
kens naar een nieuw niet te missen avontuur leidt | tem  07/03 
| € 7 (bij 3 verschillende Spinragvoorstellingen € 1 korting) |  
Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.spinrag.be
SPINRAG | GEBROKEN DROMEN (8+) – KO-
PERGIETERY & MAMBOCITO MIO | Deze mu-
zikale voorstelling opereert als een hersteldienst voor gebroken 
illusies, onvervulde verlangens en opgeborgen plannen | 16u & 
19u | € 7 (bij 3 verschillende Spinragvoorstellingen € 1 korting) | 
Paardenstallen | 056 23 98 55 | www.spinrag.be
SPINRAG | DANCING IN THE STREET | Spinrag 
gaat van start en daar hoort natuurlijk een feestje bij. Afspraak 
om 18u aan Budascoop voor een artistieke wandeling tot 
aan Schouwburg Kortrijk. Onderweg verschillende verras-
sende dansacts | 18u | gratis | vertrek aan Budascoop Kortrijk |  
www.spinrag.be

U I T  I N  K O R T R I J K



STADSKRANT KORTRIJK | 25

SPINRAG | RADIO OORWOUD (5+) – WWF & 
HANNELORE BEDERT | Hou je vast aan de takken van 
de bomen want 1,2,3,4...  ‘Radio Oorwoud’ is hier! Het bekende 
radioprogramma komt met echte muzikanten en een vrolijk zin-
gende beestenboel naar Spinrag. Verwacht je aan een knotsgek 
concert met feestende bonobo's, rappende nijlpaarden, kwette-
rende kraanvogels en vooral veel knallende beats uit de jungle 
en het Bozebomenbos! | 19u | € 7 (bij 3 verschillende Spinrag-
voorstellingen € 1 korting) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.spinrag.be

ALAIN
Een man spartelt door het leven. Het is Alain. Hij telt 
de dagen. Die maken zich kakelend van hem mees-
ter. Ze hebben hem goed bij zijn nekvel. Met hun 
hamburgers en reclame, hoge verwachtingen, veel 
brugdagen en recht op vakantie. All in.
Alain ziet de mensen lopen, hij hoort ze praten in 
vele talen. Hij eet hun woorden maar krijgt ze niet 
verteerd. Hij is blijven wonen in het nestkastje van 
zijn jeugd. Het is zijn verweer tegen de gruwel van 
routine en de slavernij van vrije tijd. Alain slaat een 
andere weg in. Zijn verzet zet mensen in beweging. 
Dat had hij niet verwacht. Held wou hij niet worden. 
Vijand ook niet. Wat dan wel? Terug naar waar het 
begon, maar dan zonder draadloze verbinding.
Alain wordt een teder pamflet, een streep hoop in 
poëtische reflecties, een muzikale staptocht in volks 
zeer en geluk. Na Godses (2010) staat Geert Six op-
nieuw op de scène, dit keer samen met een aantal 
andere Zorgelozen. Geert tekent ook voor de tekst en 
de regie. Dicky Vanhoegaerden (o.a. De Dolfijntjes) 
staat mee op scène voor de muziek.

 R 20.15u | ook op za 1/03 om 20.15u, zo 
2/03 om 15u, do 6/03 om 20.15u, 7/03 
om 20u15, za 8/03 om 20.15u | in de 
Scala | € 4 | 056 22 04 00 |  
www.uniederzorgelozen.be

EXPO | TUINEXPO | Het evenement voor jouw tuin | € 8/5/
gratis | Kortrijk Xpo | 056 24 11 11 | www.tuinxpo.be 

KROKUSKRIEBELS 
Krokuskriebels is het tweejaarlijkse event van de Gezins-
bond waaraan heel wat musea in Vlaanderen en Brussel 
deelnemen. Uitdaging is gezinnen met jonge kinderen 
een week lang onderdompelen in een cultuurbadje met 
de focus op een leuke museumbeleving! Van 1 tot en 
met  9 maart ontvangen het Broelmuseum en Kortrijk 
1302 families met kinderen tot 12 jaar met open armen. 
Plezier gegarandeerd met de tekenworkshop ‘Zeg eens 
Cheese’ in het Broelmuseum of bij een bezoekje aan de 
Grote Vriendelijke Heks in Kortrijk 1302. 

ZEG EENS CHEESE! 
Zeg eens cheese! en iedereen staat met een vrolijk 
gezicht op de foto! Een foto kan je snel maken maar 
wat als je met papier, potlood en kleurstiften aan de 
slag moet? We dagen (groot)ouders en hun kinderen 
uit om een portret te tekenen naar levend model. 
Probeer als een echte kunstenaar een portret te ma-
ken van mama, papa, oma of opa . Of omgekeerd!

 R Zondag 2 maart, woensdag 5 maart, 
vrijdag 7 maart | telkens van 14u tot 16u, 
met drankje en koekje | wens je deel te 
nemen aan ‘Zeg eens Cheese!’ dan graag 
een seintje vóór maandag 24 februari 
2014 op broelmuseum@kortrijk.be of 056 
27 77 80 | € 6/3 (leden Gezinsbond) / 
gratis (<12 jaar) | www.broelmuseum.be 

GROTE VRIENDELIJKE HEKS
Ken jij de Grote Vriendelijke Heks? Ieder jaar opnieuw 
zorgt zij ervoor dat de lente ontwaakt. Maar ze kan het 
niet alleen en vraagt alle kinderen om haar te helpen! De 
GVH wacht op jou in Kortrijk 1302. Ze houdt van kikkers, 
verhalen en kleuren. Als je de leuke opdrachtjes kunt 
oplossen dan geef je de lente zeker een zetje! Kom dus 
zeker eens langs tijdens  Krokuskriebels in Kortrijk 1302.

 R zaterdag 1 tot en met zondag 9 maart 
telkens van 10u tot 17u, (gesloten op 
maandag) | € 6/ 3 (leden Gezinsbond)/ 
gratis (<12 jaar) | 056 27 78 50 |  
www.kortrijk.be

VOORDRACHT | PERMACULTUUR:EEN MANIER 
VAN LEVEN | Wat is permacultuur? Een manier van voed-
sel produceren? Een voedselbos aanleggen? De natuur z'n 
gang laten gaan? Zelfvoorziening? Of...? Meer en meer mensen 
zien in dat permacultuur gaat om een visie die ingrijpt op elk 
facet van het leven. Esmeralda Borgo brengt haar verhaal, ze 
nam een half jaar de tijd om zich in permacultuur te verdie-
pen | 19.30u | €5 | Vormingplus MZW | Info en inschrijven bij : 
www.transitiestadkortrijk.be

ZATERDAG 1 MAART

KINDERFILM | OTTO IS EEN NEUSHOORN (5+) |  
Een uitbundig en fris verhaal over een tenger jongetje dat 
zichzelf overstijgt, dit keer dankzij een set magische kleurpot-
loden en een koddige kolos | 14u | ook op ma 3/03, di 4/03, 
do 6/03, vr 7/03, za 8/03, zo 9/03 | €6 / €5 (-12) | Budascoop 
| Reserveren aangewezen via Uit in Kortrijk: 056/23 98 55 |  
www.budakortrijk.be 
KINDERFILM | BLAUWHUYS & LOODS 7 (8+) |  
Speciaal voor Spinrag worden de beide dansfilms samen ge-
toond. Anne-Lore Baeckelandt gaat voor en na de films op een 
originele manier in gesprek met het publiek. Een unieke gele-
genheid om een ander soort film te verkennen | 14u | €6/€5 
(-12) | Budascoop | Reserveren aangewezen via uit in Kortrijk, 
056 23 98 55 | www.budakortrijk.be 

ZONDAG 2 MAART

CINEMAATJES  | DE DRIE ROVERS (4+) | Onderweg 
naar het weeshuis wordt Tiffany ontvoerd door drie rovers. Ga 
mee in de doldwaze verzinsels van het weesmeisje…| film om 
10u en 14u | ontbijt om 9u | ook op woe 5/03 om 14u | €8 /6,5 
(-26/65+)/5 (-12/ eyca-kaart) + ontbijt: €5 /2 (-12jr) + vier-
uurtje €3/1,5 (-12)| Budascoop | Reserveren aangewezen: 056 
22 10 01 | www.budakortrijk.be 
CINEMAARTJES  | INUK (10+) | Nadat de 16-jarige Inuk 
het noorden van Groenland wordt gestuurd, maakt hij een reis 
met een norse zeehondenjager, waarbij hij zichzelf leert kennen. | 
 film om 10u en 14u | ontbijt om 9u | ook op woe 5/03 om 14u |  
€6 /5 (-12) + ontbijt: €5 /2 (-12jr) + vieruurtje €3/1,5  
(-12)| Budascoop | 056 22 10 01 |  www.budakortrijk.be

JOUW ACTIVITEIT OOK IN DE NIEUWE UIT IN KORTRIJK ? SLECHTS ÉÉN MANIER !
UiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijds-
kalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in! 
Deadline invoer: editie april: 3 maart, editie mei: 7 april en editie juni: 5 mei.

MEER UIT-TIPS KAN JE VINDEN OP:
www.kortrijk.be
www.uitinregiokortrijk.be
www.uitinvlaanderen.be
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Kortrik 

     Cupido!

Valentijn in Kortrijk

30 JANUARI T.E.M. 5 FEBRUARI   

Poëzie | Week van de poëzie  
met voordrachten, workshops  

en filmvertoningen |  
www.kortrijk.be/poezieweek

8 FEBRUARI 

Pop-Up | Kortrik Cupido tovert leeg-
staande panden om tot ware Pop-

Upstores | K in Kortrijk | 10-19 uur

9 FEBRUARI 

Wandeling | De West-Vlaamse Gid-
senkring Kortrijk neemt je mee 
op een amoureuze wandeltocht 
| Vertrekpunt: Grote Markt onder 

de Belforttoren | 14.30 uur | gratis | 
inschrijven is niet nodig

12 FEBRUARI

Sport| Aerobic ‘Amor-obic’ in het 
teken van Kortrik Cupido | Sport-

campus Lange Munte | 19.30-20 uur 
| gratis | dresscode: rood

13 FEBRUARI

Sport | Aerobic ‘Amor-obic’ in het 
teken van Kortrik Cupido | SC 
Lagae | 19.45-20.45 uur | gratis | 

dresscode: rood

Kortrik Cupido | Huwelijk klaspop-
pen Jules & Jenny | Trouwzaal 

stadhuis | 10.30 uur

14 FEBRUARI

Sport | Kortrik Cupido tovert het 
zwembad om in een ‘Sea of Love’ 
met o.a. onderwaterverlichting | 

Zwembad Mimosa | 20 – 21 uur

Sport | Kortrik Cupido tovert het 
zwembad om in een ‘Sea of Love’| 

Zwembad Magdalena |  
18.15 – 19.15 uur

Concert | Frans Bauer live in con-
cert | Kortrijk Xpo | 20 uur | Info en 

tickets: 070 25 20 20

Brasserie Cupido | Romantische po-
eziemomenten op verschillende 
locaties in de stad | 20 – 20.15 uur 
| locaties op www.kortrijk.be/kor-

trikcupido | gratis

Film | Kortrik Cupido in de Buda-
scoop | Much ado about nothing | 

Budascoop | 20.15 uur

15 FEBRUARI

Film | Kortrik Cupido in de Buda-
scoop | Nymphomaniac (deel 1) | 

Budascoop | 18 uur

Meer info op www.kortrijk.be/kortrikcupido

Film | Kortrik Cupido in de Buda-
scoop | Nymphomaniac (deel 2) | 
Budascoop | 18 uur, ook om 20.15 

uur en 21.45 uur

Animatie in de binnenstad |  
stadscentrum | 14 tot 18 uur

Dans | Kortrik Cupido danst tango 
| K in Kortrijk | 10 tot 19 uur | gratis

Pop-Up | Kortrik Cupido tovert leeg-
staande panden om tot ware Pop-

Upstores | stadscentrum | 10 – 18 uur

Kortrik Cupido |Handelaars zien u 
gern komn | Stadscentrum en K in 

Kortrijk | 10-19 uur

Kortrik Cupido | Makt joen  
romantische selfie | Stadscentrum, 
K in Kortrijk, zwembaden, sc Lange 

Munte, hal trouwzaal stadhuis, 
Grote Kring,… | 14 tot 18 uur | gratis

16 FEBRUARI

Film | Kortrik Cupido in de  
Budascoop | Nymphomaniac  
(deel 1) | Budascoop | 18 uur

Film | Kortrik Cupido in de Buda-
scoop | Nymphomaniac (deel 2) |  

Budascoop | 18 uur, ook  
om 20.15 uur

Kortrijk schiet raak tijdens het 
Valentijnsweekend. Dan wordt de 
binnenstad omgetoverd in een 
gezellige plek om romantisch te 
shoppen, te eten of simpelweg te 
genieten van de valentijnssfeer. 
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Wil jij je instagramfoto’s op deze pa-
gina zien verschijnen? Tag ze dan 
met #igkortrijk. De leukste snapshots 
krijgen een plaatsje in de Stadskrant, 
op de ledwall of in andere publicaties 
van de stad. Instagramers Kortrijk lan-
ceert bovendien elke maand een the-
mawedstrijd. Deze maand kan je een 
leuke prijs winnen als je je foto tagt 
met #igkortrijk_twee.

JOUW FOTO OP DEZE PAGINA? wouterallijns Heule 

nieuwjaart 2014... Als

 always dikke ambiance! 

#Kortrijk

vstk #comeonyoureds 

#kvk

fietskoerierkortrijk Momma 

Said So op 15 jaar Kunst-

bende #igkortrijk #fkkor

lindaroosens Zusjes 
naar de #solden #igkortrijk

bartroge Graven van #igkortrijk

wouterallijns Feest heilige 
Sint-Antonius en wijding 
van tractors te Rollegem! #Kortrijk #Feest

nathfreak Hoera! Meer 

#GraffifiArt in #kortrijk 

#workinprogress #igkortrijk 

stefkedevolder Regio Kortrijk winnaar van de @Vredeseilan-den #Campagne #igkortrijk

_elisesurprise Frustratie in de bib. 

#fokdeblok #igkortrijk 
#ikhebhetdusgehad brunobib Drie Boekenuilen 

#Boekenuil #bibliothecaris 

#bibkortrijk

crokske #igkortrijk #velofollies
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Nieuwjaarsdrink Grote Markt (copyright: Davy De Pauw)


