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• nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Beyaert

Wikipedia is de bekendste internetencyclopedie. Meerdere au-
teurs schrijven de inhoud ervan op vrijwillige basis. Elke maand 
lichten we een Kortrijks thema uit, deze keer Hendrik Beyaert. 
Zijn portret sierde de briefjes van 100 Belgische frank in de peri-
ode 1978-1994. In de buurt van het gerechtsgebouw is ook een 
straat naar hem genoemd.  Hendrik Beyaert was een gerenom-
meerd architect die in 1823 het levenslicht zag in onze stad. Hij 
overleed precies 120 jaar geleden in onze hoofdstad. Architect 
Beyaert ontwierp verschillende indrukwekkende gebouwen, 
voornamelijk in Brussel. Ook in Kortrijk kan je nog een gebouw 
van zijn hand bewonderen, het nummer 22 in de Doorniksewijk.  
Op Wikipedia verneem je dat hij in 1838 de eerste prijs voor te-
kenen haalde in de Kortrijkse Academie en dat hij - dankzij een 
studiebeurs die hij van zijn geboortestad ontving - zijn studies in 
1846 aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Brus-
sel kon beëindigen met de eerste prijs voor bouwkunde.

@OliMaes
#Kortrijk @vzwSportplus doet het goed. Reeds meer dan 1000 inschrij-
vingen voor de vakantiekampen Krokus en Pasen! 

@tlmtkortrijk
3werf chapeau voor professionele en vriendelijke manier waarop 
hulpkorps vannacht onze buurt hielp #herdersstraat #kortrijk #pzvlas

@scemie
5:40u strooidiensten op de baan in #kortrijk. Toch nog een winter-
prikje? Of nog niet goed wakker?

@jeroen_algoet
Tijdens run aan Vlasmuseum gepasseerd. Vind het gebouw mooi passen 
aan de Leieboorden in het centrum. Benieuwd naar de kroon! #Kortrijk

@slk8500
Nachtopvang daklozen in #Kortrijk als vrijwilliger meemaken unieke 
ervaring. Mooi initiatief. Respect voor medewerkers. #lions

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

 Inwoners, straten en wijken
helpen mee !

PROPER
PROPERST
SKWOANE
SKWOANST

Kortrijk op zijn properst

Al sinds 2006 zet Heule alles in het werk 
om het ‘Dorp van de Ronde’ te worden. 
En na drie doortochten is het dit jaar ein-
delijk zo ver. Heule maakt zich klaar voor 
een wielerfeestjaar. p. 4-5

Vanaf 4 maart presenteert Evi Hanssen 
Mijn Pop-uprestaurant! op VTM. Het 
Schouwburgplein in Kortrijk is één van 
de vijf locaties die het decor vormt voor 
het programma. p.3

Kortrijk wil de netste stad van Vlaande-
ren worden. Met het initiatief ‘Kortrijk op 
zijn properst’ bundelt de stad een aantal 
acties vanuit het bestuur en geeft men de 
inwoners de kans om mee in te zetten op 
een nette stad. p.7

Het Rijksarchief Kortrijk viert zijn 50ste 
verjaardag met een unieke tentoonstel-
ling. “Beschadigd België: de regio Kortrijk 
in puin (1940-1945)” geeft een beeld van 
de verwoestingen die de Tweede Wereld-
oorlog in Kortrijk aangericht heeft. p.12

De VSPW organiseert in Kortrijk opleidin-
gen tot ervaringsdeskundigen in armoe-
de en sociale uitsluiting. Dat zijn mensen 
die zelf geruime tijd in armoede leefden, 
en na hun opleiding aan de slag kunnen 
in alle sectoren die met armoede te ma-
ken krijgen. p.15

Bijna elke gemeente in Vlaanderen kreeg 
de voorbije weken een “Je bent van…”-
pagina op Facebook. Ook de groepen 
uit Kortrijk, Overleie en Heule Watermo-
len telden in een mum van tijd meer dan 
4000 leden. p.16
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Voor het eerst in haar geschiedenis 
heeft de Kortrijkse gemeenteraad 
er voor gekozen om ‘op pad’ te gaan. 
Op die manier willen de gemeente-
raadsleden de politiek dichter bij de 
inwoners brengen. 

Als eerste komt de grootste deelge-
meente Heule aan de beurt. De andere 
deelgemeenten volgen later. De zittin-
gen zijn en blijven openbaar. Wil je de 
gemeenteraad eens live meemaken? 
Dan ben je welkom op 10 maart om 19 
uur in OC De Vonke. Lukt het je niet om 
de verplaatsing te maken, dan kan je de 
zitting ook steeds live volgen via www.
kortrijk.be/webcam-gemeenteraad. 

STEL ZELF EEN VRAAG! 
Bovendien voert men ook een nieuwig-
heid in: de inwoners krijgen voortaan 
een half uur spreektijd voorafgaand 
aan de gemeenteraad (vanaf 18.30 uur). 
Concreet kan iedereen vanaf 16 jaar een 
vraag indienen op het adres Grote Markt 
54 in Kortrijk of stadsbestuur@kortrijk.
be  (min. 5 dagen op voorhand). De 
vragen moeten betrekking hebben op 
het algemeen gemeentelijk belang van 
onze stad. De voorzitter van de gemeen-
teraad beslist welke punten effectief 
aan bod komen tijdens de spreekrech-
tronde. Werd je vraag niet geselecteerd 
voor de gemeenteraad, dan kan je zelf 
kiezen of je de vraag verdaagt naar een 
volgende zitting of binnen de 30 dagen 
een schriftelijk antwoord wil. 

 R Het reglement over deze spreekrechtronde 
vind je op www.kortrijk.be/spreekrechtronde

Pop-uprestaurants zijn hot. Wout Bru heeft 
LO, Sofie Dumont opent Sofie, Gert De Man-
geleer zal Yellow gaan runnen: iedere chef 
met naam opent vandaag de dag zijn eigen 
pop-up. Het tijdelijke en exclusieve karakter 
laat de chefs toe om volop te experimente-
ren met voeding en beleving, om creatie-
ver te zijn aan het fornuis. En voor mensen 
die graag uit eten gaan, is het zonder meer 
spannend om op een bijzondere locatie en 
in een uniek kader culinair ‘loos’ te gaan.

5 DUO’S, 5 STEDEN, 5 CONCEPTEN
Mijn Pop-uprestaurant! gaat mee in deze 
trend en bouwt in het voorjaar een pop-up-

KORTRIJK DUIMT VOOR STEFAAN EN BARBRA 

Het Brugse koppel Stefaan Van den Berghe (38 jaar) en Barbra Poucke (24 jaar) baten 
binnenkort het pop-uprestaurant uit op het Schouwburgplein. Zowel hij als zijn vrien-
din kennen het klappen van de zweep. Stefaan komt uit een familie van horecaonder-
nemers. Barbra studeerde aan de hotelschool Spermalie en werkte al in verschillende 
horecazaken. Ze runden tot voor kort samen een stijlvolle bed & breakfast in Brugge. In 
hun pop-uprestaurant zal Stefaan de keuken in goede banen leiden. Barbra zorgt voor 
een professionele en stijlvolle ontvangst. 

restaurant in 5 Vlaamse steden: Antwerpen, 
Gent, Hasselt, Brussel en Kortrijk. Evenveel 
kandidatenduo’s bepalen zelf de inrichting 
en baten het tijdelijk restaurant uit volgens 
hun eigen culinair concept. Naar goede tra-
ditie kan de kijker ter plaatse gaan eten én 
mee bepalen welk pop-uprestaurant het 
beste is. Het kandidatenduo dat als winnaar 
uit de bus komt, ontvangt 100.000 euro om 
zijn eigen horecadroom waar te maken! 

 R Volg alle nieuwtjes over Mijn Pop-uprestaurant!  
via www.vtm.be/mijn-pop-up-restaurant,  
facebook.com\mijnpopuprestaurant  
of #VTMpopup

Gemeenteraad 
op verplaatsing

Vanaf 4 maart presenteert Evi Hanssen Mijn Pop-uprestaurant! op VTM. Dat is 

niet zomaar een nieuw seizoen van Mijn Restaurant!, maar een nieuwe editie 

die inspeelt op de frisse wind die met de pop-uprestaurants waait in de wereld 

van eten en drinken. Het Schouwburgplein in Kortrijk is één van de vijf locaties 

die het decor vormt voor het programma. 

Schouwburgplein vormt decor voor 
Mijn Pop-uprestaurant! 

SPREEKTKORTRIJK
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Het heeft zeven jaar en een dossier van 
54 pagina’s gekost, maar op 6 april 2014 is 
Heule eindelijk het Dorp van de Ronde. Het 
had dan ook heel wat troeven om die titel 
ooit eens binnen te halen. “Allereerst is er 
de opmerkelijk figuur van Gerard Debaets: 
drievoudig winnaar van de Ronde, in 1923 
als amateur, en in 1924 en 1927 bij de pro-
fessionele renners”, leggen Jessica Dobbe-
laere, Erik Desfossez en Ingrid Moulin van 
de vzw Heule, Dorp van de Ronde uit. “Later 
zocht hij zijn heil in Amerika, meer bepaald 
in Detroit, waar nog altijd een Memorial Ge-
rard Debaets plaatsvindt. Hij was een fland-
rien avant la lettre, een warme volksmens, 
maar ook een enfant terrible tegenover de 
wielerbonden.” Bovendien weet Heule wat 
feesten is. De voorbije doortochten van de 
Ronde door het dorp brachten een massa 
volk op de been. “Wij willen het warmste 
dorp van de Ronde ooit zijn, en niet het 
grootste of het spectaculairste”, zeggen 
de organisatoren. “Zo is er ’s middags een 
dorpsmaaltijd in De Vonke en installeren 
we geen VIP-dorp maar een HIP-dorp aan 
het Kasteel van Heule: een culinair dorp 
met champagne, bier, wijn en kaas voor 
álle Heulenaars en bezoekers. We voorzien 
bovendien zones voor doelgroepen, zodat 
ook mensen met een beperking de Ronde 
kunnen volgen. De verbondenheid en het 
zich samen amuseren staan centraal tijdens 
die zondag. Afsluiten doen we met een 
groot slotfeest tot in de vroegste uurtjes.”

Na drie doortochten is Heule dit jaar  
eindelijk Dorp van de Ronde.

Al sinds 2006 zet Heule alles in het werk om het ‘Dorp van de Ronde’ te worden. En na drie doortochten - in 

2006, 2007 en 2011 - is het dit jaar eindelijk zo ver. De vzw Heule, Dorp van de Ronde grijpt die eer aan om 

niet alleen tijdens de 98ste editie van Vlaanderens mooiste het hele dorp in een warme feeststemming onder te 

dompelen, maar om het hele jaar te vieren.

Heule wil warmste 
Dorp van de Ronde zijn
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ANIMATIE
De 98ste Ronde Van Vlaanderen start in 
Brugge, passeert door Heule, en trekt dan 
over de hellingen van de Vlaamse Arden-
nen naar Oudenaarde. Overal langs het par-
cours door Heule wordt animatie voorzien: 
in Sente, op Heule-Watermolen, langs het 
woon- en zorgcentrum Ter Melle, aan Pree-
tjesmolen op het vernieuwd terrein van de 
Warande en – uiteraard - op Heuleplaats. 
Maar de festiviteiten beginnen en eindi-
gen niet op deze zesde april. Zo passeert 
de dag voor Vlaanderens mooiste ook 
Vlaanderens Strafste (voor wielerliefheb-
bers) door Heule, en op vrijdag 4 april 
‘Vlaanderens Warmste’ (voor mensen met 
een beperking).

WIELERFEESTJAAR
“Eigenlijk is 2014 voor ons één groot 
wielerfeestjaar”, benadrukken de organi-
satoren. “Het startschot vond plaats op 
18 januari met ‘Heule Nieuwjaart’, waar 
het programma werd voorgesteld. Op 16 
maart organiseert Heule Rondt de zevende 
Grote Prijs Tineke van Heule, het provinci-
aal kampioenschap voor dames en jeugd, 
en ook na de Ronde blijven we sportief 
bezig, met onder meer een gezamenlijke 
tocht op 24 mei langs de Gerard Debaets-
wandeling van 7 kilometer, waarvan het 
parcours vanaf 1 maart te verkrijgen is in 
De Vonke en de Heulse cafés. Nadien volgt 

"2014 is voor 
ons één groot 
wielerfeestjaar"

nog een grote Gezinsfietstocht op 20 sep-
tember.” Daarnaast zijn er etalage-, kleur-, 
foto- en bloemschikwedstrijden, tentoon-
stellingen, toneel- en comedyvoorstel-
lingen, …. “En niet te vergeten: het derde 
Velobal op 7 maart in het WZC Ter Melle, 
met een aantal speciale gasten uit de wie-
lerwereld, zoals Eric Leman – de peter van 
‘Heule, Dorp van de Ronde’ –, Dirk Demol 
en Nico Eeckhout.”

BLIJVEND WIELERDORP
Kortom, Heule is eigenlijk het hele jaar 
het ‘Dorp van de Ronde’. Deze festiviteiten 
moeten bovendien een stimulans zijn om 
een wielerdorp te blijven en dat elk jaar op-
nieuw in de verf te zetten met feestelijkhe-
den en activiteiten. “Heel wat verenigingen 
hebben zich de voorbije jaren ingezet voor 
Heule Rondt. Er zijn ook mooie samenwer-
kingen tot stand gekomen, onder meer 
met de wielermusea in Oudenaarde en 
Roeselare, en dat moet absoluut blijven be-
staan, lang na ‘Heule, Dorp van de Ronde’,” 
zegt Jessica Dobbelaere.

BIOGRAFIE
Ook de biografie van Gerard Debaets zal 
een blijvende indruk achterlaten. “Die werd 
geschreven door Heulenaar Hannes Catte-
beke, journalist bij onder meer De Morgen 
en Knack”, vertellen Ingrid Moulin en Erik 
Desfossez. “Hij kreeg familiedocumenten 
van de nazaten van Gerard in de VS en ging 
praten met familieleden hier, werkte nauw 
samen met het Wielermuseum in Roeselare 
en kon een beroep doen op de archieven 
van talrijke wielerliefhebbers. De biografie 
toont niet alleen een mooi portret van een 
succesvolle wielrenner en een bijzonder 
mens, maar levert ook een boeiend beeld 
op van het wielrennen tijdens het interbel-
lum.” Het werk is eind maart beschikbaar. 

 R www.heuledorpvanderonde.be

WEETJES

• In voorverkoop kost de biografie van 
Gerard Debaets 22 euro. Wie vooraf 
nog wil intekenen op het boek, kan 
een berichtje sturen naar boek@
heuledorpvanderonde.be. Het boek 
afhalen kan in OC De Vonke.

 • De medewerking van vrijwilligers 
aan ‘Heule, Dorp van de Ronde’ op 6 
april, is onontbeerlijk. De organisato-
ren zijn nog op zoek naar mensen die 
een flink paar handen willen toeste-
ken. Interesse? Meld je aan op vrijwil-
ligers@heuledorpvanderonde.be.

• Het hele programma en alle informa-
tie over het Dorp van de Ronde vind 
je op www.heuledorpvanderonde.be

WIELERMAAND 
IN REGIO KORTRIJK

Zondag 2 maart
KUURNE-BRUSSEL-KUURNE 
VOOR ELITE MET CONTRACT
Doortocht en finale doorheen het 
stadscentrum

Zaterdag 15 maart
BISSEGEM,  
ELITE ZONDER CONTRACT

 R Org.: Wielerclub Kon. Sportclub Bissegem

Zondag 16 maart
HEULE, PROVINCIAAL  
KAMPIOENSCHAP DAMES-JEUGD 

 R Org.: Heule Rondt

Zondag 6 april
HEULE, DOORTOCHT 98STE 
RONDE VAN VLAANDEREN

 R Org.: vzw Heule, Dorp van de Ronde

Donderdag 17 april
BELLEGEM, WITTE DONDERDAG-
PRIJS, ELITE ZONDER CONTRACT

 R Org.: KSV Bellegem
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Het lijkt sterk op een overdekte marktplaats 
waar je aan de verschillende kraampjes je pro-
ducten kunt vinden. Rondom het plein vind 
je balies van identiteitskaarten, andere natio-
naliteiten, de burgerlijke stand, evenementen 
& verenigingen en bouwen-milieu-wonen. De 
verbouwing en verhuis van diensten past in 
een geheel van maatregelen om de service 
en klantvriendelijkheid te verbeteren. 

ONTHAAL- EN MELDPUNT ALS MOTOR
Wat in het oog springt, is dat de centraal 
gelegen info- en snelbalie verplaatst is. Die 
staat nu vlakbij de ingang aan de Leiestraat. 
Uit onderzoek bleek namelijk dat de mees-
te mensen deze ingang gebruiken. Het 
nieuwe Onthaal- en meldpunt  is de motor 
van de gelijkvloerse verdieping. De me-
dewerkers wijzen je graag actief de weg 
in het stadhuis. Je kan er terecht met al je 
vragen, meldingen, klachten en suggesties. 
Je kan er  ook terecht voor het afhalen van 
afgewerkte producten zoals een reispas, 
akten, attesten, … De lange balies in het 
administratief stadhuis zorgen ervoor dat 
medewerkers gemakkelijker kunnen inspe-
len op bepaalde vragen of piekmomenten. 
In vakantieperiodes kan men bijvoorbeeld 
meer balies openen voor het uitreiken van 
reispassen. Het stadhuis blijft via de drie in-
gangen toegankelijk: de Rijselsestraat door 

Maandag 9-10 uur 10-11.30 uur 11.30-12.30 uur 16-19 uur

Dinsdag 9-12.30 uur gesloten

Woensdag 9-10 uur 10-11.30 uur 11.30-14 uur 14-16 uur

Donderdag 9-12.30 uur gesloten

Vrijdag 9-12.30 uur gesloten

Zaterdag 9-10.30 uur 10.30-12.30 uur gesloten

de binnentuin van het historische stadhuis, 
de Leiestraat en de Papenstraat. 

E-LOKET EN 1777
Weet ook dat je voor veel producten niet 
eens het huis uit moet. Van achter je com-
puter kan je immers tal van producten on-
line bekomen via www.kortrijk.be/eloket. 
Meldingen kan je digitaal doorgeven via 
www.kortrijk.be. Telefonisch contact op-
nemen met de stad kan via het gratis tele-
foonnummer 1777 of via mail naar 1777@
kortrijk.be. Een brief richt je aan Stadhuis 
Kortrijk, Grote Markt 54 in Kortrijk.

1. Onthaal- en meldpunt

2.  Identiteitskaarten 
- Aanvraag elektronische identiteitskaart
- Aanvraag reispas
- Aangifte van een verhuis
- Aanvraag rijbewijs

3. Andere Nationaliteiten
- Aanvraag verblijfsdocumenten 
- Aanvraag arbeidskaarten

4. Bouwen-Milieu-Wonen
- Indienen bouwdossier
- Aanvragen premie
- Toelating inname openbaar domein
- Aanvragen milieuvergunning

5. Evenementen en Verenigingen
- Aanvraag subsidies voor verenigingen
- Huur van materiaal
- Vergunning gebruik openbaar domein 

6. Burgerlijke Stand 
- Aangifte Geboorte
- Aangifte Huwelijk
- Aangifte Overlijden
- Nationaliteitsdossiers
- Erkenning
- Naamswijziging

WACHTRIJ VERMIJDEN?

Om de dienstverlening te optimaliseren werden onlangs ook de openingstijden 
aangepast. Wil je een wachtrij vermijden? Dan geven we je graag een handig over-
zicht van de drukke en iets rustigere momenten in het stadhuis. 

Het stadhuis in de Leiestraat in Kortrijk is klantvriendelijker ingericht. 

De balies kregen begin februari een andere schikking. Alles is er nu 

gecentraliseerd rond een middenplein. 

Het stadhuis als
overdekte marktplaats

6 balies
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Om die belofte waar te maken, zet Kortrijk 
nu de campagne ‘Kortrijk op zijn properst’ 
op. Met dit initiatief bundelt de stad een 
aantal acties vanuit het bestuur en geeft 
men de inwoners de kans om mee te ijve-
ren voor een nette stad. 

STAD ONDERNEEMT ACTIE
De stad zet in op een aantal bestaande en 
nieuwe acties:

• De succesvolle actie ‘Geen poep op de 
stoep’ krijgt een vervolg. De stad ziet hier-
bij toe op het correct gebruik van hon-
denpoepzakjes en het opruimen van hon-
dendrollen. Dankzij deze controles is het 
aantal achtergebleven drollen gehalveerd.

•  Een nieuw reglement werd goedgekeurd 
om het winkelwandelgebied netjes te 
houden. Wie publiciteitscampagnes 
(sampling) voert, moet voortaan een re-
tributie betalen. Met die inkomsten kan 
de stad extra veegploegen inzetten tij-
dens het weekend.

In het Plan Nieuw Kortrijk staat te lezen: “Een propere stad is een veilige stad. We brengen alle vuile hoeken 

en andere knelpunten in kaart. We voorzien voldoende (slimme) vuilnisbakken en zetten afvalacties op met 

verenigingen. Tot slot wijzen we elke Kortrijkzaan en bezoeker op zijn verantwoordelijkheid. Zo maken we van 

Kortrijk de netste stad van Vlaanderen.” 

Kortrijk op zijn properst, 
dankzij iedereen !

• Onverwachte controles moeten sluik-
storters op heterdaad betrappen. Deze 
controles vinden plaats op locaties waar 
sluikstort veelvuldig voorkomt.

• Nette schoolroutes krijgen aandacht. 
Via een sensibiliseringsactie probeert 
men scholieren en studenten aan te 
moedigen om hun schoolroute proper 
te houden.

•  Onze parken verdienen een toezichter. De 
stad onderzoekt op welke manier park-
toezichters de netheid kunnen opvolgen.

•  In wijken met veel zwerfvuil of  huisvuil-
zakken die verkeerd buiten staan, wor-
den bewoners gericht aangesproken 
over de regels omtrent afvalophaling. 

INWONERS HELPEN MEE
Om de netste stad van Vlaanderen te wor-
den, rekent de stad ook op haar inwoners. 
Verschillende mensen steken zelf al spon-
taan de handen uit de mouwen om hun 
omgeving proper te houden. Dit wil de stad 
nu aanmoedigen en belonen.

Als inwoner kan je op verschillende niveaus 
een steentje bijdragen:

• Mijn woning op zijn properst:
 Via een raamaffiche geef je aan dat je 

meewerkt aan een nog properder Kor-
trijk. Je engageert je om stoep en greppel 
proper te houden, de huisvuilzak tijdig 
buiten te plaatsen, eventueel zwerfvuil 
voor de deur op te ruimen, ...

• Mijn straat op zijn properst:
 Verschillende bewoners in een straat wer-

ken samen voor een nette straat. De bewo-
ners organiseren een actie tegen honden-
poep, zwerfvuil of ontwikkelen initiatieven 
die het straatbeeld verfraaien, zoals het sa-
men onderhouden van de boomspiegels.

• Mijn wijk op zijn properst:
 Onder impuls van een wijkcomité kan 

je acties op wijkniveau organiseren. Het 
stadsbestuur verleent logistieke onder-
steuning. Dit kan gaan van een grote kuis 
van de wijk tot een Netstrijd tussen de 
straten van de wijk.

Kriebelt het om zelf iets te ondernemen? Dan helpt de stad je graag op weg met 
logistieke ondersteuning. Bovendien maak je kans op een leuke beloning zoals een 
bijenvriendelijk bloemenmengsel, plaatsing van bloembakken of extra bloemscha-
len in je wijk. De meest originele en doeltreffende acties maken zelfs kans op een 
volksbarbecue in de wijk. 

 R Meer info over de actie en de raamaffiches vind je op www.kortrijk.be/opzijnproperst,  
leefmilieu@kortrijk.be of 056 23 98 11.

Dat verdient een beloning! 

 Inwoners, straten en wijken

helpen mee !

PROPER
PROPERST
SKWOANE
SKWOANST

Kortrijk op zijn properst
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STEMMEN IS VERPLICHT! 
In België geldt de stemplicht vanaf 18 jaar. 
Waar je moet stemmen, is afhankelijk van 
je woonplaats. Ben je op 1 maart 2014 in-
geschreven in het bevolkingsregister van 
Kortrijk, dan moet je je stem uitbrengen in 
een stembureau in Kortrijk. De exacte loca-
tie van het stembureau staat vermeld op je 
oproepingsbrief. Deze ontvang je ten laat-
ste 15 dagen vóór de verkiezingen. Vond 
je op donderdag 15 mei nog geen oproe-
pingsbrief in de bus? Dan kan je een dupli-
caat afhalen aan het onthaal- en meldpunt 
in het stadhuis. Ook op 25 mei kan je van 
8.30 uur tot 12 uur een kopie bekomen in 
het stadhuis. 

VOLMACHT 
Kan je niet zelf naar het stembureau? Dan kan 
je in een aantal uitzonderlijke situaties een 

Vanaf woensdag 19 maart zullen, 
naast de foto en de handtekening, 
ook vingerafdrukken opgenomen 
worden in de reispassen voor Bel-
gen en de verblijfskaarten voor 
niet-EU-onderdanen. De maatregel 
geldt voorlopig niet voor gewone 
identiteitskaarten en kids-ID’s. De 
Europese Unie wil hiermee de vei-
ligheid verhogen en vervalsingen of 
identiteitsfraude voorkomen. Laat 
je binnenkort nieuwe pasfoto’s ma-
ken voor een reispas, dan snap je 
meteen waarom de onthaalmede-
werkers streng moeten toezien op 
de kwaliteit van je foto’s. 

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT! 

Ben je tussen 26 en 60 jaar oud en 
wil je op de dag van de verkiezingen 
graag zetelen als voor- of bijzitter in 
een stembureau? Geef dan je gege-
vens door via verkiezingen@kortrijk.
be of meld je aan bij het onthaal-
punt in het stadhuis.

Vingerafdruk 
in je reispas

andere kiezer een volmacht geven zodat hij/
zij in jouw plaats mag stemmen. De redenen 
die hiervoor in aanmerking komen vind je op 
www.kortrijk.be/verkiezingen of kan je na-
vragen in het stadhuis. Je kan een volmacht 
geven aan gelijk welke andere kiezer, maar 
iedere kiezer mag maximum één volmacht 
krijgen. Om met een volmacht te stemmen, 
moet je bovendien een volmachtformulier 
invullen en de nodige bewijsstukken bij-
voegen. Dit formulier en informatie over de 
bewijsstukken vind je op www.kortrijk.be/
verkiezingen of kan je bekomen aan het ont-
haal- en meldpunt in het stadhuis. Op de dag 
van de verkiezingen moet de volmachtdra-
ger met het ingevulde en ondertekende vol-
machtformulier, het bijhorende bewijsstuk, 
zijn eigen identiteits- en oproepingskaart en 
jouw oproepingskaart naar het stembureau 
waar jij moet stemmen. Ben je op vakantie 
in het buitenland op de verkiezingsdag? Dan 
moet je de aanvraag voor volmacht indienen 
bij de burgemeester van jouw woonplaats 
ten laatste op zaterdag 24 mei 2014 (tijdens 
de openingstijden van het stadhuis). 

OEFENSESSIES ELEKTRONISCH STEMMEN 
Bij de vorige verkiezingen maakte Kor-
trijk komaf met de papieren stembiljetten. 
Voortaan kan iedereen stemmen via een 
stemcomputer. Met een paar eenvoudige 
klikken op het computerscherm, kan je je 
stem uitbrengen. Wil je dit graag op voor-
hand eens uitproberen? Dat kan! De eerste 
oefenstemsessie vindt plaats tijdens de 
maandagmarkt van 14 april. Daarna staan 
de oefencomputers nog tot 15 mei opge-
steld op verschillende locaties in de stad. 
Stadsmedewerkers staan jou met raad en 
daad bij. Voor rusthuizen en andere zor-
ginstellingen voorziet men op bepaalde 
momenten een oefencomputer ter plaatse. 
Waar en wanneer je kan oefenen, volgt bin-
nenkort op de website en lees je in een vol-
gende editie van de Stadskrant. 

 R Vragen over de verkiezingen? Je vindt het 
antwoord beslist via www.kortrijk.be/
verkiezingen www.verkiezingen.fgov.be, mail 
naar verkiezingen@kortrijk.be of kom langs bij 
het onthaal- en meldpunt in het stadhuis.

Verkiezingen: ben jij er klaar voor?
Op zondag 25 mei trekken we opnieuw naar de stembus. Dan vinden de Europese, Federale en Vlaamse verkiezingen plaats. 
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Het Preshoekbos is het stadsrandbos van 
Kortrijk. En ‘rand’ kan je letterlijk nemen, 
want het domein ligt niet alleen aan de 
rand van het stedelijk gebied, het ligt ook 
aan de rand van twee autosnelwegen. On-
danks de beperkingen is het bos in volle 
ontwikkeling. De natuur is nog jong maar 
een bezoek loont nu al de moeite. Wande-
len, joggen of fietsen: in het Preshoekbos 
kan het allemaal! 

DYNAMISCHE NATUUR
Eenmaal volwassen zal dit gebied maar 
liefst 250 hectare omvatten. Men plant er 
enkel inheemse bomen zoals zomereik, 
de gewone es, de haagbeuk, …. Rond de 
bossen komen ook struiken zoals Gelderse 

Kortrijk bindt de strijd aan tegen 
elke vorm van discriminatie. Sa-
men met diverse partners bouwt 
de stad haar aanpak verder uit.

Nog al te vaak worden mensen 
omwille van hun leeftijd, seksuele 
geaardheid, vermogen, handicap, 
geloof, huidskleur,… gediscrimi-
neerd. Discriminatie zorgt ervoor dat 
mensen uitgesloten worden en de 
kans niet krijgen om een woning te 
huren, een job te vinden of deel te 
nemen aan een cultuur- of sportac-
tiviteit.  Wie meer informatie wenst 
over dit thema of wie zelf het gevoel 
heeft gediscrimineerd te worden 
kan daarvoor gratis terecht bij een 
deskundige. Je maakt een afspraak 
via het Meldpunt 1777 van de stad.  
De deskundige gaat in samenspraak 
met de melder op zoek naar een pas-
send antwoord. De melder in kwestie 
heeft steeds het laatste woord. Hij/zij 
beslist welke actie men onderneemt. 
De stad doet bovendien een extra 
oproep om discriminatie te melden, 
ook als je getuige was of als je als 
dienstverlener een getuige opvangt. 
Dit kan in het Meldpunt 1777, via 
www.kortrijk.be/meldpuntdiscrimi-
natie of via een brief naar Meldpunt 
Discriminatie, Grote Markt 54 in Kor-
trijk. Tijdens de internationale dag 
ter bestrijding van racisme en discri-
minatie, op vrijdag 21 maart, tonen 
dienstverleners alvast het goede 
voorbeeld. Zij spelden die dag een 
badge op met het opschrift: “Ik be-
handel iedereen gelijkwaardig.”

Kortrijk actief tegen
Discriminatie

roos, meidoorn en hazelaar. Want niet en-
kel bossen zijn goed voor de natuur, ook 
‘jonge’ natuur met struikgewas en open 
plekken is nodig. 

HELP JE MEE?
Op zaterdag 22 maart planten we tussen 10 
en 16 uur maar liefst 20.000 nieuwe boom-
pjes aan op het grondgebied Marke tussen 
de Markebeek en de Cornelusweg. En daar-
bij kunnen we jouw hulp goed gebruiken! 
Kom – als het kan te voet of met de fiets – 
naar de speelweide bij het Markebekepad 
(ingang via het pad aan de Preshoekstraat). 
Daar vind je het onthaal van de plantdag. 
Via een tijdelijk brugje over de beek kom je 
op de akkers die je mag beplanten. 

Boomplantactie 
in Preshoekbos
Help jij op 22 maart mee om 20.000 nieuwe boompjes aan te planten in 

het Preshoekbos? Het Agentschap voor Natuur en Bos legt het terrein klaar, 

maakt plantputten en zorgt voor voldoende boompjes om 8 hectare (!) nieuw 

bos aan te leggen. Het enige wat jij moet doen is je laarzen aantrekken en 

een spade meebrengen. 

Ik
behandel

iedereen
gelijk !

waardig
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Fuiven is dus een belangrijke uitgaansge-
legenheid voor jongeren. Daar waar het 
vroeger volstond om drank en muziek te 
voorzien in een parochiezaal of schuur, is 
dit vandaag de dag niet zo eenvoudig door 
een strengere reglementering. De nieuwe 
geluidsnormen zijn daar een bewijs van.

UITLEENWINKEL
Stad Kortrijk staat de Kortrijkse verenigin-
gen met raad en daad bij. Zo kunnen de jon-
gelui in de Uitleenwinkel gratis materiaal 
ontlenen zoals een werfhekkencontainer 
met 40 werfhekkens, nadars, … . Daaren-
boven beschikt de stad over infrastructuur 
waar jeugdbewegingen tegen een voorde-
lig tarief hun fuif kunnen organiseren. Denk 
hierbij maar aan de ontmoetingscentra, PC 
Bissegem en JC Tranzit.

FUIFCOACH
Behalve deze materiële ondersteuning orga-
niseert JC Tranzit  tweemaal de gratis oplei-
ding fuifbuddie (zie kader). Deze vrijwilligers 
maken de verenigingen sterker in hun orga-
nisatie. Binnen de stad is er ook een perso-
neelslid aangesteld als fuifcoach bij wie de 
organisatoren terecht kunnen voor al hun 
vragen omtrent vergunningen, verzekerin-
gen, promotie en de algemene organisatie 
van een fuif. Om de veiligheid te bevorderen 
ontwikkelde de stad, in samenwerking met 
het software bedrijf ‘syx automations’ het 
label Safe Party Zone. Dit systeem weert ge-
kende amokmakers van de fuiven. Uiteraard 
is de huidige positieve samenwerking met 
de politiezone Vlas ook heel belangrijk.

 R Heb je zelf een vraag? jeugdcentrum@ kortrijk.be

Al meer dan 25 jaar organiseert de 
Academie Kortrijk een modeshow 
waarbij de leerlingen van het atelier 
mode- en theaterkostuums hun col-
lectie showen voor het grote publiek.

De organisatie Acamoda zoekt hier-
voor een twintigtal modellen. Ben je 
minimum 16 jaar en meet je minimum 
1,70 m? Dan ben je welkom op vrijdag 
14 maart om 18.30 uur voor een cas-
ting. Deze vindt plaats in de Academie, 
Houtmarkt 5. Enige ervaring kan nut-
tig zijn maar is niet vereist. De model-
len krijgen hiervoor geen financiële 
vergoeding. Wel worden ze vakkundig 
onder handen genomen door een 
kapper en schminkster. De modeshow 
zelf vindt plaats op zaterdag 14 juni.

 R www.kortrijk.be/academie

Tijdens de opleiding fuifbuddie krij-
gen de deelnemers 9 uur vorming 
waarbij onder andere volgende to-
pics aan bod komen: Organiseren van 
een fuif, EHBO, Conflicthantering,....

Na deze opleiding ontvangen de 
deelnemers het attest “fuifbuddie 
van de Stad Kortrijk”. Zo mogen 35 
nieuwe fuifbuddies op 8 maart hun 
attest in ontvangst nemen. Op 20 
maart gaat een nieuwe opleiding van 
start. Zin om deze interessante vor-
ming te volgen? Je vindt alle info op  
www.kortrijk.be/jeugd/fuifbuddies.

In de stad vinden jaarlijks meer dan 80 fuiven op verschillende locaties 

plaats, voornamelijk georganiseerd door jeugdverenigingen, jeugdhuizen 

en studentenclubs. 

Kortrijk fuifstad
Acamoda zkt. 
modellen

Opleiding fuifbuddie
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BUITENSPEELDAG
Voor 4-tot 15-jarigen is de Buitenspeeldag 
een aanrader. De zevende editie vindt plaats 
op woensdag 2 april, net vóór het begin van 
de paasvakantie.  Dit initiatief van Vlaams 
minister van Jeugd Pascal Smet en de jon-
gerenzenders Ketnet en Nickelodeon spoort 
kinderen aan om de televisie of computer 
uit te schakelen en in plaats daarvan buiten 
te ravotten en sporten. Een gezond even-
wicht tussen voldoende bewegen en meer 
passieve activiteiten is uiteindelijk het streef-
doel. Bedoeling is dat kinderen met leeftijds-
genootjes samenspelen in de eigen buurt. 

Dat zal alvast het geval zijn in Bissegem, de 
Warande en de kinderboerderij Van Clé. De 
overige locaties waren bij het te perse gaan 
van de Stadskrant nog niet bekend. De deel-
name is gratis. 

 R Alle info vind je op www.kortrijk.be/jeugd.

BEST OF THE WEST
Skateliefhebbers houden best 15 en 16 
maart vrij. Dan vindt de finale plaats van 
‘Best of the West’. Deze organisatie reist 
doorheen West-Vlaanderen met een skate-
tornooi voor niet-gesponsorde skaters. Het 
evenement ging van start in Oostende en 
belandde via Roeselare, Brugge en Menen 
uiteindelijk in Kortrijk voor de finale. Plaats 
van het gebeuren is Jeugdcentrum Tran-
zit, aan de Magdalenastraat 48. Best of the 
West bestaat niet alleen uit de wedstrijd 
tussen jonge skatehelden, maar ook uit 
workshops en demonstraties door profes-
sionele skaters. Spektakel is verzekerd. 

 R www.bestofthewest.be

BRUISEND TRANZIT

Het jeugdcentrum Tranzit, aan de 
Magdalenastraat 48, biedt een waai-
er aan activiteiten, workshops en 
events voor kinderen en jongeren.

Zo kunnen de jongelui binnenkort hun 
eigen muziek maken in jeugdcentrum 
Tranzit. De workshopreeks ‘scratch, beat 
matching en mixing hip-hop’ leert je en-
kele handige tips en tricks om je eigen 
beats te maken en er live op te scrat-
chen. Ben je gebeten door de hip-hop 
microbe? Schrijf je dan snel in voor deze 
workshop. Chilo Derieuw - aka Chillow 
– begeleidt de lessen. Meer interesse in 
een cursus ‘rappen’. Ook dat kan! De les-
sen vinden op hetzelfde moment plaats. 
Het laatste kwartiertje volgen de twee 
groepen zelfs gewoon samen les. 

 R van 10 maart t.e.m. 31 maart 
(3 lessen + jamsessie), telkens van  
18.30 tot 19.30 uur, kostprijs: € 45 

In het aanbod vind je de specifieke paaskampen met zoektoch-
ten naar paaseieren, avontuurlijke kampen met kajak en kano, 
paardrijden, zwemmen en inlineskaten en circustechnieken. Op-
vang is optimaal in de creatieve dagkampen, waar de jongeren 
creatief werken met recuperatiemateriaal. Nieuw in het aanbod is 
freerunning. Deze uitdagende sport leert je klim-en jump- en val-
technieken aan bij het nemen van hindernissen. Het danskamp 
Paas-Ei-Land van Passerelle is een aanrader, net als de fietskam-
pen in Heule, het Dorp van de Ronde. De jongeren van het secun-
dair onderwijs kunnen met een dagticket per dag kiezen voor een 
sportsessie fitness of slagsporten. 

 R Inschrijven en betalen kan onmiddellijk via www.kortrijk.be/webshop

Tijdens de paasvakantie heeft het jonge volkje geen kans 
om zich te vervelen. Er is keuze tussen sport, spel en cultuur.

Maart en april kondigen zich als drukke maanden aan voor de jeugd.  

Er is voor elk wat wils.

Spelen en skaten

Ravotten tijdens
de vakantiekampen

©
 D
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Op 26 maart is het 70 jaar geleden dat een 
verwoestende luchtaanval Kortrijk opschrik-
te. Het was een mooie lentedag, die zondag 
in 1944. Heel wat Kortrijkse families vierden 
de Plechtige Communie van hun zoon of 
dochter. ’s Avonds wilden velen de toespraak 

van Winston Churchill horen op de BBC-
radio. Maar kort vóór 9 uur begonnen de 
sirenes van het luchtalarm te loeien. 23 mi-
nuten lang dropten geallieerde vliegtuigen 
hun dodelijke lading boven de stad. Toen de 
verschrikte inwoners uit hun kelders kwa-
men, zagen ze een apocalyptisch schouw-
spel van ruïnes en bomkraters.  De tol van dit 
ene bombardement liep op tot 250 doden 
en 116 gewonden. Nog meer luchtaanvallen 

zouden volgen, waarvan die van 21 juli 1944 
een groot deel van de stad tot puin herleidde. 

SCHADEDOSSIERS
Na de oorlog begon de wederopbouw. De 
Kortrijkzanen die materiële schade hadden 
geleden, dienden een dossier in tot schade-
vergoeding. Deze dossiers zijn bewaard in 
het Rijksarchief in Brussel. Voor heel België 
zijn dat er een 900.000-tal, goed voor bijna 10 
kilometer archief. De dossiers bevatten ad-
ministratieve stukken, maar ook duizenden 
foto’s en plattegronden die beklijven. Hoewel 
zwart-wit en soms vergeeld, geven deze vi-
suele getuigen het oorlogsleed een mense-
lijk gelaat: platgebombardeerde huizen en 
fabrieken, geplunderde winkels, inbeslagna-
mes door zowel geallieerde troepen als door 
de bezetter. De Tweede Wereldoorlog liet 
overal sporen na, in elke familie, in elk hoofd. 

OORLOGSLEED IN WOORD EN BEELD
Een selectie uit de talrijke foto’s, plattegron-
den en andere documenten maken deel uit 
van de tentoonstelling. Beeldfragmenten 
en interviews met enkele van de laatste ge-
tuigen van de bombardementen brengen 
de documenten tot leven. Eerst is er mei 
1940 en de schade aangericht tijdens de 
18-daagse veldtocht, de Leieslag. De meeste 
aandacht gaat naar de bombardementen in 
de periode 1943-1944. De bevrijding en de 
eindoffensieven maken de cirkel rond. Ook 
de oorlogsvoering doorheen de 20ste eeuw 
en de gevolgen ervan voor de burgerbe-
volking, komen aan bod. De tentoonstel-
ling loopt van 1 april tot en met 28 mei in 
het Rijksarchief Kortrijk. De toegang is gratis. 
Rondleidingen voor groepen op afspraak: 
056 21 32 68 - rijksarchief.kortrijk@arch.be.

 R Open van dins- tot vrijdag, van 9  tot 16.30  uur, 
op zaterdag 5 april en 10 mei  van 9 tot 12.30 
uur en van 13 tot 16 uur en op Erfgoeddag 
zondag 27 april 

Het Rijksarchief Kortrijk, aan de Guido Gezellestraat 1, viert zijn 50ste verjaardag met een unieke tentoonstelling. 

Beschadigd België: de regio Kortrijk in puin (1940-1945) geeft een indringend beeld van de verwoestingen die 

de Tweede Wereldoorlog in Kortrijk aangericht heeft.

Kortrijk in puin

D Vernielde woning in de Aalbeeksesteenweg 
 na het bombardement van 4 september 1943.
DD Zicht vanuit de Magdalenastraat na de 

bombardementen van 21 juli 1944. 
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Doelwit was het vormingsstation aan de 
Marksesteenweg, maar de meeste bom-
men misten hun doel en legden een groot 
deel van de stad in puin. Er vielen meer dan 
500 doden te betreuren en enkele honder-
den gewonden. 

De oorlog heeft de aanblik van Kortrijk ver-
anderd: 1.850 gebouwen waren volledig 
verwoest en 3.350 gebouwen zwaar bescha-
digd. Het 19de-eeuwse station, met glazen 
overkapping, en het neogotische postge-
bouw op de Grote Markt verdwenen uit het 
straatbeeld.  Tijdens de dubbele bomaanval 
van 21 juli 1944 werden de historische hallen 
op het Schouwburgplein zwaar getroffen. 

MUSEUM VAN OUDHEDEN
De Hallen dateerden uit 1548 en namen bijna 
het volledige plein in. De eerste verdieping 
herbergde de meubelcollectie van het Mu-
seum van Oudheden, die in de vlammen op-
ging. De rijke verzameling Kortrijkse damast, 
in een brandkoffer geborgen, bleef groten-

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kregen Kortrijk en omgeving het hard te verduren door talrijke bombardementen:  

in 1940, bij de Duitse inval, maar vooral in 1943 en 1944 door de geallieerde luchtmacht.

Bombardementen Hallen

deels gespaard, net zoals de voorwerpen die 
in de kelder van de nabijgelegen schouwburg 
waren ondergebracht. Oorspronkelijk waren 
de Hallen de plaats waar men het laken keur-
de en verkocht. Later had het gebouw ook 
andere functies, zoals een legerkazerne en de 

schouwburg. In 1948 besloot de gemeente-
raad om de resten van het gebouw te slopen. 
Het puin van de Hallen was nog zichtbaar tot 
in 1960, daarna werden er parkeerplaatsen 
ingericht. In 1989-1990 bouwde men er een 
ondergrondse parkeergarage.

Het Davidsfonds organiseert, in samenwerking met het Erfgoedplatform  
Kortrijk, op 25 maart de 12de Nacht van de Geschiedenis.

Omdat het dit jaar 70 jaar geleden is dat Kortrijk zwaar leed onder de bombarde-
menten, wijkt onze stad af van het nationale thema dat het dagelijkse leven tijdens 
de Eerste Wereldoorlog in de kijker zet. Onder de noemer Zeventig jaar na de bom-
men geeft dr. Hendrik Callewier (archivaris-diensthoofd Rijksarchief Kortrijk) toelich-
ting over de bombardementen op Kortrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Michaël 
Janart (Radio 1) voert nadien een gesprek met ooggetuigen van de luchtaanvallen.

 R Afspraak op 25 maart om 20 uur  in Budascoop, Kapucijnenstraat 10  in Kortrijk.

Zeventig jaar na de bommen
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“We zijn er altijd in geslaagd om, behalve 
de gevestigde waarden, veel kleine, artisa-
nale fabrikanten voor te stellen die men op 
de wereldbeurzen in Frankrijk en Duitsland 
niet terugvindt. Daardoor kunnen fabri-
kanten en invoerders aan hún klanten ex-
clusieve producten aanbieden”, zegt Saskia 
Soete De Boosere, algemeen directeur van 
Xpo Kortrijk. “Alle fabrikanten stellen hier 
trouwens graag hun productinnovaties 
voor, om te zien hoe aankopers en dus de 
markt erop reageren. We leven in een Bour-
gondisch land, waarin eten meer is dan een 
basisbehoefte en ook een sterk emotionele 
link heeft. Dit soort fijne voeding valt hier 
erg in de smaak, en bovendien vertegen-
woordigt het een sterke economische ac-
tiviteit.” Want veel mensen beseffen niet 
dat er, zeker ook in de ruime regio Kortrijk, 
nogal wat fabrikanten van fijne voeding 
en delicatessen werken, die tot ver over de 
landsgrenzen furore maken. “Thierry Van-
dererfven uit Marke bijvoorbeeld zit met 
zijn artisanale marmelade tot in Japan. En 
zo zijn er veel voorbeelden.”

EVOLUTIES IN ETEN
Dat de sector en ook de beurs zo’n belang 
hebben gekregen, heeft eveneens te maken 
met de smaak en keuzes van de consumen-
ten. “Met Tavola hebben we sinds 1982 de 
hele maatschappelijke evolutie in voedsel-
beleving gezien, van kant-en-klaar tot func-
tionele voeding, bijvoorbeeld. En vandaag 
zien we dat mensen, ondanks alle economi-
sche onheilsberichten, toch graag eens iets 
meer uitgeven aan quality food: ambach-
telijk geproduceerd, vers en veilig met een 
beperkte bewaartijd, biovoeding ook. Dat is 
men allemaal belangrijk gaan vinden, in die 
mate dat we van een blijvende trend kunnen 
spreken”, stelt Saskia Soete De Boosere vast. 
“Veel producten uit het hier tentoongestelde 
gamma zijn gebaseerd op groenten en lich-
te, gezonde ingrediënten. De biologische en 
gezondheidsaspecten zitten inmiddels ver-
werkt in de standaardproducten, terwijl zij 
pakweg vijftien jaar geleden een categorie 
op zich waren. Zo organiseren we op maan-
dag, in samenwerking met FEVIA, de fede-
ratie van de Vlaamse voedingsindustrie, en 

Bioforum Vlaanderen een exportseminarie 
voor fabrikanten van biologische producten.”

ETHNISCH VOEDSEL  
EN STREEKPRODUCTEN
Ook de aandacht en smaak voor fijne et-
nische voedingsproducten zijn in de loop 
der jaren toegenomen. Mensen die op reis 
een gerecht ontdekken, vinden het vaak 
prettig om dat ook thuis te kunnen eten en 
klaar te maken. “Blijkbaar zet de globalise-
ring mensen aan om sneller innovaties in 
de voeding te omarmen”, zegt Saskia Soete 
De Boosere. “En eigenlijk versterkt dat ook 
de streekproducten, die door de confron-
tatie met etnische voeding nog meer naar 
waarde worden geschat. Belgian Fine Food 
is ook in het buitenland een begrip gewor-
den, en door de krachten te bundelen, sla-
gen de fabrikanten – ook zij uit onze streek 
– erin om sterk te exporteren.”

 R ‘Tavola’ vindt plaats van 16 tot en met 18 maart 
2014 in Kortrijk Xpo en is voorbehouden voor 
vakbezoekers. Meer op www.tavola-xpo.be.

Tavola – het Italiaanse woord voor ‘tafel’ – vindt al sinds 1982 tweejaarlijks plaats en is een vakbeurs voor fijne, verse 

voeding en delicatessen. 360 fabrikanten en invoerders stellen er hun – vaak innovatieve – producten tentoon. Een 

smalle niche, maar wel één die de verbeelding en de smaakpapillen prikkelt, veel weerklank krijgt en de jongste 

jaren aan een grote evolutie onderhevig was.

"Mensen geven graag 
iets meer uit aan kwaliteit"
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“In 1999 startte vzw De Link met zulke op-
leidingen en inmiddels vinden die in elke 
Vlaamse provincie en Brussel plaats”, legt 
Lieve De Keyser, opleidingscoördinator van 
de VSPW, uit. “De opleiding vertrekt van-
uit de kracht die ook mensen in armoede 
hebben. Zij kunnen, vanuit hun eigen er-
varingen, een erg waardevolle brugfiguur 
zijn naar organisaties en het beleid.” Een 

opleiding tot ervaringsdeskundige duurt 
vier jaar, waarvan het leeuwendeel wordt 
ingenomen door onderzoek van de eigen 
ervaring en deze van anderen. “Er zijn geen 
diploma’s vereist, maar deelnemers moeten 
wel bereid zijn tot zelfreflectie en een per-
soonlijk verwerkingsproces willen doorma-
ken. Hier in het VSPW werkt elke docent in 
tandem met een afgestudeerde ervarings-

deskundige”, zegt Lieve De Keyser. “Ik ben 
er overigens steeds meer van overtuigd dat 
armoedebestrijding in het algemeen alleen 
maar zin heeft, als je er de armen zelf bij 
betrekt.” 

ZESDE ZINTUIG
In 2003 was Sandra Carlier één van de eerste 
afgestudeerden. Zij werkt intussen al vijf jaar 
als procesbegeleider bij het VSPW, en was 
daarvoor tien jaar aan de slag als gezinson-
dersteuner bij Kind & Gezin. “Ik kom uit een 
gezin van zeven en ben als kind in een instel-
ling geplaatst. Ik mag gerust zeggen dat ik 
veel meegemaakt heb. Eigenlijk had ik geen 
zin om de opleiding te volgen, maar eens ik 
erin gestapt was, zag ik er snel de meerwaar-
de van in. Voor mij werkte het hele traject be-
vrijdend. Zo legde ik de schuld voor mijn situ-
atie niet langer bij mezelf. Het was het beste 
dat mij kon overkomen.” Sandra merkt dat zij 
als ervaringsdeskundige in haar job snel het 
vertrouwen wint van cursisten. “Het is een 
soort zesde zintuig, ontwikkeld door mijn 
eigen ervaringen met armoede en sociale 
uitsluiting. Het is voor hen ook niet evident, 
want vaak kampen ze tijdens de opleiding 
thuis nog met grote problemen, en niet ie-
dereen houdt het vol. Maar zelfs voor wie de 
eindstreep niet haalt, betekent de opleiding 
veel. Vaak geeft ze een andere richting aan 
hun leven, en de meeste cursisten herwinnen 
hun zelfrespect. Ook dat is erg belangrijk.”  

Wil je meer weten over de opleiding tot er-
varingsdeskundige in armoede en sociale 
uitsluiting, of over de mogelijkheden om een 
ervaringsdeskundige tewerk te stellen of uit 
te nodigen voor een workshop of lezing?

 R www.de-link.net | 02 204 06 90 
els.vandenberghe@de-link.be

 R www.vspw-vorming.be | 056 37 26 27 
www.tao-armoede.be

De VSPW (Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk) organiseert in Kortrijk opleidingen tot ervaringsdeskundigen 

in armoede en sociale uitsluiting. Dat zijn mensen die zelf geruime tijd in armoede leefden, en na hun opleiding aan de slag 

kunnen in alle sectoren die met de armoedeproblematiek te maken krijgen.

“Ervaringsdeskundigen 
winnen sneller vertrouwen”

Lieve De Keyser (links) en Sandra Carlier 
vertalen hun eigen ervaringen in een opleiding. 
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Bo Bouttens
aje nog zonder freins van den universiteitsberg 
geracet hebt met u veloke

Yohan Volcke
aje nog in de klitteputten goan mwusken é

Kevin Elmo Vansteenkiste
Oaje Klakoars kent!

Jurgen Vantomme
ajje met uw moedr moest meegaan naar de za-
ligverklaring van broeder Isidoor ip de veekaa.

Stefan Verhoye
oa je, bist de fwoire, van de markt noa de leie 
ging langs de poapestroate, vo noa de vulle 
prentjes te kikn!

Gwenn Dewulf
aj nog n'fjistje gebouw è onder t'stadhus id 
raadskelder 

Siegfried Desmet 
Oje wit dat er in de Dwornikstaote een over-
weug wa mé slagboam'. 

Delphine Vantomme
Kedul u lievelingseten es... Mmmm

Chip Verco
Oa we ip skole nog zoeng van zig ke zagge 
zigke zagge ei ei ei 

Gwendoline Remmerie
ojje vwur de deure midn ip stroate een koe zie 
lwupn die weggelwupn is van de koeiemart

Stijn Tyteca
je dat geluid kent als je met je fiets de brug over 
de Leie in de Beheerstraat naar beneden rijdt

Bart Debo
Aje van u moedere nie noa de stovebuzze 
mochte goan, en alik ging!

Helene Gheysens
O je den openen kent

Mario De Wit
oje nog ip komissie gewist zit no de Priba in de 
Leiestroate, den Bon Marché, den Grand Bazar 
en den Innovation in de Doornikstroate...

 

David Manhaeve
Je in 1984 op school zat in het centrum en 
constant ambulances hoorde maar niet wist 
wat er gaande was… Toen bleek dat er een 
deel van ’t Fort was ingestort. Drama in 
Kortrijk… 

Rik Vlieghe
nog iets erinnerd van die gwrotte omplof-
finge (dieje tot verre in 't roonde voelde) in de 
Kortikstraete

Delbaere Christof
oje kunt zaajen no de zak, van toeten noh 
blazen wit, oje ol dan nie nen nagel et voe 
an je gat te skarten, en oje van eskentens 
den nof zonder mee de poepers te zitn in een 
hagelstjeenvloage durft lopen zonder peijzen 
en ol die steens ip junne timber kriegt

Tom Bauwens
oaje koste kiezen tussen ne film in De Royal, de 
Capitole... Groeninge.. Ons Huis ..of de Palace...

Ludwig Leenaert
moe je zeker in de farcewinkel zin gewist 
achter bommekes

Hilde Chiers
ot toetoet jaja is en jokkendoe banint is

Je bent van Kortrijk als je op het einde van elke zin wè zegt. Bijna elke gemeente in Vlaanderen kreeg de voorbije weken 
een Je bent van…-pagina op Facebook. Deze keer zorgt niet de jongere, maar wel de oudere generatie voor een nieuwe 
hype op de sociale netwerksite. Ook de groepen uit Kortrijk, Overleie en Heule Watermolen telden in een mum van tijd 
meer dan 4000 leden. De Stadskrant bundelde de mooiste en meest nostalgische uitspraken op deze bladzijde. 

Je bent van Kortrijk als… 

DEEL JOUW 
HERINNERINGEN! 

In de facebookgroep zijn heel wat 
oude foto’s te vinden uit persoonlijke 
fotoalbums. Heb je zelf nog oude 
foto’s of documenten die je wil de-
len met het stadsarchief? Bezorg dan 
een goede scan en een beschrijving 
of commentaar via erfgoedcel@kor-
trijk.be of stadsarchief@kortrijk.be. 
Alle beelden krijgen een plaatsje op 
beeldbank.kortrijk.be. 

Heb je zelf een persoonlijke collectie 
uitgebouwd met archiefstukken die iets 
vertellen over de geschiedenis van Kor-
trijk? Zie je dit niet graag verloren gaan 
en wil je het in optimale omstandighe-
den laten bewaren? Dan kan het stads-
archief een oplossing bieden. Neem 
contact op via stadsarchief@kortrijk.be. 
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JAREN 70

De diensten bevolking en burgerlijke stand 
waren in de jaren zeventig ondergebracht 
in het historisch stadhuis. Volgens plannen 
uit 1950 huisvestte het oud stadhuis ver-
schillende stedelijke diensten. De eerste in-
richting van de kantoren dateert van begin 
de jaren 50 waarop in de beginjaren 80 een 
renovatie gebeurde tot de toestand die nu 
min of meer te herkennen is.

2014

De stad Kortrijk kocht in 2000 het oude 
KBC-kantoor, aan de Leiestraat. Kort daarop 
startte het stadsbestuur het volledige traject 
op om diensten die verspreid zaten in het 
centrum van de stad samen te brengen in 
een vernieuwd stadhuis. De aanstelling van 
het architectenbureau noA.architecten uit 
Brussel vormde de concrete start. De stad 
doorliep het volledige parcours van reor-

ganisatie van diensten wat tot een voorstel 
voor de nieuwe inrichting leidde. De werken 
daarvoor gingen van start in oktober 2002 
en tegen eind 2003 waren de werkzaam-
heden afgerond. De eerste diensten namen 
hun intrek in november 2003. Het vernieuw-
de stadhuis opende zijn deuren voor het 
publiek op zaterdag 4 januari 2003. Anno 
2014 zijn er opnieuw een aantal wijzigingen 
doorgevoerd. Je verneemt er meer over op 
pagina 6 van deze Stadskrant.

Vroeger en nu: Stadhuis
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VZW DESOM WERFT 
VRIJWILLIGERS

Een brief vertalen, een formulier invullen, 
samen op zoek gaan naar informatie, hel-
pen met huiswerk, voorlezen voor kinde-
ren. Heel wat mensen zetten zich in om 
anderstaligen de kans te geven hun Neder-
lands te oefenen.
deSOM vzw biedt nieuwkomers in onze 
stad een inburgeringstraject aan. Taal is een 
belangrijk onderdeel van dit traject en pre-
cies voor dit luik gaat deSOM vzw op zoek 
naar vrijwilligers.
Ben jij graag met taal én mensen bezig? 
Help je al eens iemand met de Nederlandse 
taal? Maak jij deel uit van een vereniging of 
organisatie die zich bezighoudt met taal?
Neem dan contact op met Hilde Bekaert 
van deSOMvzw.

 R deSOM vzw: Hilde Bekaert, 0494 31 74 98  
of hilde.bekaert@desom.be.

BEZOEKERSCENTRUM 
BEGIJNHOF ZOEKT 
VRIJWILLIGERS

Eind juni opent het nieuwe belevingscen-
trum van het Begijnhof zijn deuren. Dat 
belevingscentrum wil de figuur van de 
begijnen als sterke vrouwen belichten, dit 
in tegenstelling tot de gangbare gedachte 
van de begijn als kwezel. Er komt ook een 
nieuw bezoekerscentrum op de hoek van 
Begijnhofstraat, net naast de hoofdingang 
van het Begijnhof. Daarvoor is het OCMW 
op zoek naar vrijwilligers met een passie 
voor erfgoed, en voor het Begijnhof in het 

bijzonder. De vrijwilligers zouden mee in-
staan voor het onthaal van bezoekers en 
het toezicht op de voor het publiek toegan-
kelijke plaatsen in het Begijnhof.

Interesse? Dien je kandidatuur in en help 
mee aan de promotie van dit stukje werel-
derfgoed in Kortrijk.

 R Info: OCMW Kortrijk, Budastraat 27,  
056 24 48 38 of vrijwilligers@ocmwkortrijk.be

DOE MEE AAN  
MAY FAIR TRADE

Voor het tweede jaar op rij zet Kortrijk in 
mei Fair Trade in de kijker. Doe mee met 
jouw organisatie, vereniging, school of be-
drijf. Samen maken we van Kortrijk dé Fair 
Trade stad van het land. Fair Trade geeft 
boeren in het Zuiden de kans om een 
menswaardig leven op te bouwen voor hen 
en hun familie. 
Je kan meedoen door te kiezen voor pro-
ducten van eerlijke handel en duurzame 
landbouw. Zet deze producten in de kijker, 
drink eerlijke koffie met de collega’s, schenk 
een glaasje Fair Trade sap of wijn op een 
feest of kook een maaltijd met eerlijke en 
duurzame ingrediënten. Registreer snel je 
actie en verdien je plaats in de programma-
brochure. Meer info en registreren op www.
kortrijk.be/mayfairtrade

 R May Fair Trade is een organisatie van de 
trekkersgroep Fair Trade Gemeente, Stad 
Kortrijk, Oxfam Wereldwinkel en de Noord-
Zuid raad.

 R Info: Stijn Van Dierdonck, 056 27 72 80, 
stijn.vandierdonck@kortrijk.be

WIJZIGING ZITUREN 
HUURDERSBOND KORTRIJK

De Huurdersbond Kortrijk geeft juridisch 
huuradvies aan alle private en sociale 
huurders. Wil jij een beroep doen op deze 
dienst? Hou dan rekening met de gewij-
zigde zituren sinds 1 februari. In het Sociaal 
Huis, Budastraat 27, ben je voortaan elke 
dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 uur welkom, 
zonder voorafgaande afspraak.

 R Info: www.huurdersbond.be

HOU REKENING  
MET DE PADDENTREK

In de loop van februari ontwaken amfibie-
en uit hun winterslaap en trekken ze mas-
saal naar beken en poelen om zich voort te 

planten. Tijdens hun tocht moeten ze vaak 
een straat of een weg oversteken. Daarbij 
lopen deze dieren een groot risico om over-
reden te worden. De stad en Natuurpunt 
Kortrijk plaatsen op verschillende locaties, 
waar de trek plaats vindt, spandoeken om 
aandacht te vragen voor de trek van de am-
fibieën. Merk je tijdens jouw rit een derge-
lijk spandoek op? Milder dan jouw snelheid 
en kijk uit!

NIEUWE OPENINGSTIJDEN 
VOOR HET BROELMUSEUM

Vanaf 21 maart kan je in het Broelmuseum 
terecht van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 
12 uur en van 14 tot 18 uur. Op zaterdag, 
zon- en feestdagen van 11 tot 18 uur. 

 R www.kortrijk.be/broelmuseum

KORTRIJK WINT  
GREEN LABEL MET UNIEK 
VERLICHTINGSPROJECT

Kortrijk won onlangs een Europese prijs 
voor innovatie met een uniek verlichtings-
project. Het Green Light-certificaat dat het 
stadsbestuur van de Europese Commissie 
ontving, is dan ook de kers op de taart voor 
de geleverde inspanningen.
In de zomer van 2013 paste Eandis het 
brandregime van de monumentverlichting 
in onze stad aan.
De monumentverlichting die ontstak bij 
zonsondergang en brandde tot zonsop-
gang, net als bij de straatverlichting, werd 
omgebouwd tot het brandregime waarbij 
de verlichting dooft om middernacht. Het 
jaarlijks aantal branduren dat vroeger 4041 
uur bedroeg, werd hierdoor verminderd tot 
1354 uur.
Het kostenplaatje voor de aanpassingen 
bedroeg € 29.000. Maar als je weet dat de 
besparing op de energiefactuur elk jaar op-



STADSKRANT KORTRIJK | 19

K O R T R I J K  K O R T

loopt tot € 30.000, dan besef je dat dit een 
uiterst slimme ingreep was.
Een actie die loont in het stadsbudget en 
bijdraagt tot een lagere CO-uitstoot!

ZET HET OP EEN LOOPJE!

De sportdienst zet het op een lopen en jij 
mag mee. Op vier verschillende locaties 
kan je vanaf maart de basis van het lopen 
aanleren, dit onder deskundige begelei-
ding van ervaren lopers. Je leert stap voor 
stap een programma opbouwen, je hart-
slag onder controle houden en de steeds 
groter wordende afstand verteren. In een 
aantal weken slaag je er zowaar in om 5 
km te lopen. Meteen mag je dromen van 
een debuut in Kortrijk Loopt op maandag 
9 juni. Dat target halen is de bekroning van 
enkele maanden volgehouden inspanning. 
Gelukkig maar, je staat er niet alleen voor 
want samen staan we sterk en stuwen we 
elkaar naar deze prestatie. Inschrijven kan 
nu al via www.kortrijk.be/webshop.

OVERSTAPPEN VAN 
ENERGIELEVERANCIER?

Op 6 februari vond de veiling plaats voor 
de groepsaankoop 100% groene stroom 
en aardgas van de Provincie West-Vlaande-
ren. Bijna 40.000 deelnemers krijgen vanaf 
26 februari een persoonlijk voorstel dat 
gemiddeld 16,7 % goedkoper is dan een 
doorsnee contract (groene stroom en aard-
gas). De uiteindelijke besparing zal voor 
iedereen anders zijn. Vooral wie nog nooit 
van energieleverancier veranderde, kan zijn 
energiekosten gevoelig doen dalen. Over-
stappen kan nog tot 23 april 2014.
Twijfel bij de overstap? Of wil je extra uitleg 
bij jouw persoonlijk voorstel? Maak een af-
spraak bij Bouwen.Milieu.Wonen@kortrijk.
be of 056 27 84 33.

 R www.samengaanwegroener.be

Om een gemakkelijke en snelle ophaling te garanderen, bundel je papier en karton netjes 
samen en zet je het de avond voordien buiten. Gebruik hiervoor natuurtouw en geen 
plastic om een volledig zuivere fractie te garanderen. Uiteraard kan je ook opteren om 
alles in een gesloten kartonnen doos aan te bieden, zonder gebruik te maken van plastic 
tape. Zorg er wel voor dat de ophaler in één zwaai de dozen kan optillen. Beperk daarom 
het gewicht tot max. 15 kg per pak in zo weinig mogelijk pakken. Haal kranten, tijdschrif-
ten en folders ook uit hun plastic verpakking en bied het papier zeker niet aan in plas-
tic bakken of zakken. Ringmappen, behangpapier, isomo, piepschuim, vuil of vet papier, 
cellofaanpapier, aluminiumfolie of plastic folie van kranten en tijdschriften ban je uit de 
Papier & Kartonfractie. Ze bevatten stoffen zoals cellofaan en lijm die het recycleren be-
moeilijken. Met je papier en karton kan je uiteraard ook op het recuperatiepark terecht.

POST JE KARTON (CFR. “DE SLEUF”) 
Op het recuperatiepark hebben de grote open containers bij de kartonfracties plaats 
geruimd voor nieuwe modellen met sleuven. Is alle aangeboden karton netjes platge-
drukt, dan kan in de nieuwe containers een maximum aan karton worden ingezameld 
en een minimum aan lucht of regenwater.
Zorg er ook voor dat karton en papier apart worden gesorteerd op het recuperatiepark. 
Deze voorsortering helpt voor een vlotte verdere verwerking in het recyclageproces. 

STICKER
Belanden die hopen reclame toch rechtstreeks bij het oud papier? Kleef dan een sticker 
op je brievenbus om regionale bladen en/of reclamedrukwerk te weren. Die kan je gra-
tis bekomen in het stadhuis bij het onthaal- en meldpunt of bij Imog. 
Verder kan je ook je adresgegevens laten registeren op de Robinsonlijst: zo ontvang je 
geen geadresseerd reclamedrukwerk meer. Je kan hiervoor terecht op het gratis num-
mer 0800 91 886 of op www.robinsonlijst.be.

Stapels reclamebladen, vaktijdschriften of kranten doorworsteld? Dan halen 

de IMOG-medewerkers ze trouw tweewekelijks op aan jouw deur. Hou je wel 

rekening met de draagkracht van de ophalers? Die hebben geen supermanallures.

Weg met papier en karton
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ROEL DE MEULEMEESTER 

Maar liefst 1,2 miljoen Vlamingen horen elke 
dag zijn song. Jij misschien ook, als je de 
populaire Eén-reeks ‘Thuis’ volgt. De 25-ja-
rige Kortrijkzaan schreef de nieuwe generiek 
voor de soap. “Behalve mijn job als regent, 
werk ik ook in de studio’s van Patrick Ha-
milton als technicus en songwriter. Hij ver-
telde me over de wedstrijd voor de nieuwe 
titelsong. Geen eenvoudige klus, want zo’n 
generiek moet aan heel wat voorwaarden 

voldoen. Het moet kernwoorden bevatten, 
vrolijk klinken en je moet automatisch de 
drang hebben om in je zetel voor tv te gaan 
zitten als je het nummer hoort. Een soort 
Pavlov-effect dus”, glimlacht Roel. Zijn song 
had het blijkbaar allemaal! Hij schreef het 
nummer ‘Je bent Thuis’ samen met Guy Bal-
baert. Stefanie De Meulemeester en Sonny 
Vande Putte zongen alles in. “Toen we het 
nummer voor de eerste keer op tv hoorden, 
zaten we samen voor de buis. En wees ge-
rust, we hebben een flesje gekraakt!”

LEVI VAN ZELE

Ontwikkel een Kortrijkse applicatie voor 
smartphone of tablet op basis van gegevens 
die al te vinden zijn op het internet en op de 
site van de stad (Open data). Deze opdracht 
kregen meer dan twintig creatieve It’ers 
mee tijdens de wedstrijd Apps4Kortrijk. Op 
30 en 31 januari gingen ze 24 uur lang aan 
de slag om hun applicatie uit te werken en 
voor te stellen aan een deskundige jury. 
“Appreciate”, een jong bedrijf uit Waregem, 
ontwikkelde de winnende app: UitinKortrijk. 
Kortrijkzaan Levi Van Zele greep net naast de 
eerste prijs maar kan toch terugblikken op 

een meer dan geslaagde eerste deelname 
aan Apps4Kortrijk. “Met mijn app KortOm – 
een samenvoegsel van Kortrijk en omstreek 
– wil ik het voor de actieve Kortrijkzaan 
eenvoudiger maken om deel te nemen aan 
stadsevenementen of activiteiten. Aan de 
hand van persoonlijke voorkeuren krijg je 
bepaalde evenementen, nieuwsberichten of 
culturele uitstapjes te zien. Bovendien kan 
je een uitdaging aangaan om bijvoorbeeld 
alle musea te bezoeken. Zo win je cadeau-
bonnen of bekom je een korting”, aldus 
een trotse Levi. De stad plant een vervolg-
traject voor Apps4Kortrijk samen met en-
kele studenten.

BRUNO STAELENS

Kortrijkzaan Bruno Staelens publiceerde 
onlangs een ‘dubbel’ boek over de Kortrijk-
se postgeschiedenis. Het boek draagt de 
titel ‘De postgeschiedenis van Kortrijk – De 
post in onze gewesten tijdens de prefilate-
listische periode’. “De verzamelwoede zit in 
mijn genen”, lacht Bruno. “Toen ik amper 6 
jaar oud was, verzamelde ik al postzegels. Ik 
ben ondertussen meer dan 57 jaar bezig en 
beleef er nog steeds plezier aan. Toen ik be-
zig was met opzoekingswerk voor het eer-
ste deel, maakte ik de bedenking dat ik ei-
genlijk ook aandacht moest schenken aan 
hoe het er in deze gewesten aan toe ging 
vóór de postzegel werd ingevoerd. Daarom 
maakte ik een apart deel over de prefilate-
listische periode. Mijn boek bevat dus twee 
grote delen en heeft twee covers. Als je het 
ene deel gelezen hebt, draai je het boek om 
en kun je het andere deel lezen.” Het boek 
is momenteel niet te koop in de boekhan-
del, maar staat wel in de bibliotheek van de 
prins van Monaco. “Ik had gehoopt om hem 
het boek persoonlijk te kunnen afgeven tij-
dens de wereldtentoonstelling MonacoPhil 
2013, maar toen was de prins jammer ge-
noeg ziek. Ik heb het boek per post opge-
stuurd en kreeg een aantal dagen later een 
koninklijke bedankingskaart in de bus.”

©
 Fo

to
 JV

G
K

©
 Fo

to
 W

ill
y B

au
w

en
s

©
 H

an
s V

er
sc

he
ur

e



STADSKRANT KORTRIJK | 21

M A A R T  2 0 1 4

WINKen jouw stad!
Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 maart een kaartje naar: 
Stadskrant, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be.
Tien stadskrantlezers maken kans op een klimplant (1m tot 1.5m hoog). 

Interieur gaat al 
terug tot 1968 
en het is net die 
geschiedenis en 
verbondenheid 
met de roots die 
Joseph Grima 
a a n g e s p o o r d 
hebben om zijn 
uitdaging als 
curator van het 
culturele pro-
gramma aan te 

gaan. De Britse architect, auteur en resear-
cher zal onderzoek voeren naar het belang 
van de wooninrichting als plaats van ont-
moeting tussen design en het dagelijks le-
ven. Zijn werk zal resulteren in een tentoon-
stelling over verschillende locaties - zowel 
in Kortrijk Xpo als in de stad - een filmpro-
gramma, een lezingen- en panelreeks en 
een boek.

De eerste selectieronde voor de merken op 
Kortrijk Xpo is achter de rug. Behalve inter-
nationale designkleppers en buitenlandse 
pareltjes zullen ook gerespecteerde Belgi-
sche merken, waaronder een selectie sterke 
regionale en Kortrijkse designmerken, aan-
wezig zijn. Samen met culturele installaties 
door internationale designers, merken en 
opiniemakers en vijf speciaal ontworpen 
Interieurbars zal Kortrijk Xpo omgetoverd 
worden tot een designbelevening van for-
maat. Ook Interieur Extra is terug voor een 
tweede editie. Naast het officiële stadspro-
gramma op en rond het Buda-eiland, pro-
moot Interieur lokale culturele initiatieven 
in het centrum van Kortrijk. Heb jij een 
voorstel voor een tentoonstelling of een 
event op een mooie locatie in het stadscen-
trum van Kortrijk? Schrijf je in en wie weet 
maak jij deel uit van het Interieur Extra par-
cours. De deelnamevoorwaarden vind je 
op www.interieur.be/extra.

Van 17 tot 26 oktober vindt de 24ste editie van de Biënnale Interieur plaats. Binnen het uitgebreide aanbod van 

designevenementen blijft de tiendaagse in Kortrijk zijn plaats opeisen tussen de grote beurzen in Milaan en Parijs. 

Biënnale Interieur 2014
in de startblokken

De winnaars van vorige maand
Slechts een tiental Stadskrantlezers herkenden 
het waterzuiveringsstation in de Luignestraat 
in Aalbeke. Tien gelukkigen mogen een pakket 
met milieuvriendelijke schoonmaakproducten 
ophalen bij het team Communicatie, Grote 
Markt 54 in Kortrijk: Martine Vanhuffel, 
Paulette Detavernier, Lynn Carrein, Angeline 
Vanhoucke, Brigitte Vermeulen, Etienne 
Lachat, Yves van Wayenberg, René Naessens, 
David Carrein en André Desmet. 
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UiT IN KORTRIJK
AGENDA VAN 5 TEM 31 MAART 2014

VAN 1 TOT 9 MAART
WIENERCIRCUS
Het oudste circus van België komt voor de eerste naar 
de Grote Markt met een nieuw internationaal top-
programma.

 R Dagelijks behalve op maandag | Zat: 15 
& 19 uur, zon: 11 & 15 uur, andere dagen: 
15 & 18 uur |Grote Markt | € 10 / 20 
|www.wienercircus.com

WOENSDAG 5 MAART 

CINEMAATJES | DE DRIE ROVERS (4+) | Tiffany 
wordt ontvoerd door drie rovers. Ze beweert dat haar vader een 
rijke maharadja is die veel losgeld voor haar zal betalen. Want 
ze is liever bij de rovers dan in het weeshuis. Een vertederende, 
doldwaze en mooi getekende animatiefilm.| 14u | € 6 /5 (-12) | 
Budascoop | www.budakortrijk.be
CINEMAATJES | INUK (10+) | De thuissituatie van Inuk 
loopt uit de hand en hij wordt naar het noorden van Groenland 
gestuurd. Hij gaat  op pad met de norse zeehondenjager Ikuma. 
De tocht met de hondenslee wordt een reis naar zijn roots, een 
reis die hem dwingt in zijn eigen ziel te kijken. | 14u | € 6 /5 (-12) | 
Budascoop | www.budakortrijk.be
SPINRAG | COMPAGNIE FRIEDA – LAMPE (6+)  | 
Voor ‘Lampe’ gaat Compagnie Frieda met hun bekende eigen-
zinnige, maar vooral dynamische drive verder aan de slag. Het 
resultaat? Een poëtische voorstelling waarin poppenspel, video 
en decor naadloos op elkaar inspelen| 15u | € 7 (vanaf 3 ver-
schillende voorstellingen krijg je €1 korting per voorstelling) |  
Arenatheater DKS | 056 23 98 55 | www.spinrag.be
SPINRAG | CIE DAVID ROLLAND - LES LEC-
TEURS COMPLICES, CHORÉGRAPHIES FA-
MILIALES (5+) | Op scène: 2 dansers en jijzelf, samen met 
het andere publiek, groot en klein. Iedereen krijgt een boekje 

waarin instructies staan. Het ene moment ben je danser, even 
later toeschouwer. En zo groeit een voorstelling, stap voor stap, 
een hele bijzondere. Eentje waar je zelf deel van uitmaakt, met 
een unieke wisselwerking tussen alle deelnemers | 14u en 17u |  
€ 7 (vanaf 3 verschillende voorstellingen krijg je €1 kor-
ting per voorstelling) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.spinrag.be 
SPINRAG | HAYO FREITAG – DE DRIE ROVERS 
(4+) | Een vertederende, doldwaze en machtig mooi geteken-
de animatiefilm, naar een prentenboek van Tomi Ungerer | 14u | 
€ 6/5(-12) | Budascoop | www.spinrag.be
SPINRAG | BOLWERK - VRIJ BREI-ATELIER | 
Samen breien en haken! Kinderen, ouders,grootouders, familie, 
vrienden. We nodigen iedereen uit om samen met ons te breien 
en te haken aan een heel bijzonder stuk: een groot danstapijt dat 
later het decor zal vormen van een nieuwe voorstelling. ‘Textuur’ 
wil dans en textiel aan elkaar koppelen | 14u | gratis | Schouw-
burg Kortrijk | www.spinrag.be

DONDERDAG 6 MAART 

SPINRAG | LOD - DE EENZAAMHEID VAN DE 
EGEL (10+) | Met ‘De eenzaamheid van de egel’ gaat LOD 
opnieuw aan de slag met het fascinerende werk van Toon Tel-
legen. Het is meteen ook een blij weerzien met componist 
Dick van der Harst (‘Het Huis der verborgen muziekjes’) | 19u |  
€ 7 (vanaf 3 verschillende voorstellingen krijg je €1 kor-
ting per voorstelling) | 056 23 98 55 | Schouwburg Kortrijk |  
www.spinrag.be
MUZIEK | CAFÉ-CHANTANT MET TANGO02 -  
HOY COMO AYER | Schemer, netkousen, stiletto's, bor-
salino's,... Verdriet waarop je kan dansen. Passie uit een grote 
stad... Zoveel woorden en evenveel clichés verbonden met de 
traditie van de Argentijnse tango zowel vroeger als vandaag | 
gratis | 20.15u | OC De Vonke
SPINRAG | FABULEUS  & BUSY ROCKS - 3 OP 
3 (6+) | In ‘3 op 3’ ravotten drie dansers met een ideaal. Ze on-
dernemen drie pogingen om de pure beweging te belichamen. 
Onvermoeibaar, speels en toegewijd. Ze galopperen en vliegen 
als dieren. Ze tikken en rollen tegen elkaar als dominosteentjes 
of balletjes. Ze duiken weg in een kartonnen doos… Maar hoe 
beweegt een doos | 14u | € 7 (vanaf 3 verschillende voorstel-
lingen krijg je €1 korting per voorstelling) | Arenatheater DKS | 
056 23 98 55 | www.spinrag.be
EVER~GREEN | POP UP: ON STAGE WITH... KA-
MAGURKA & KROOST, GENERATIES OP DE 
PLANKEN | Kamagurka, Sarah Yu Zeebroek (Hong Kong Dong) 
en Boris Zeebroek (Hong Kong Dong / The Germans) - op het Kreun- 
podium voor een intieme en 'up close and personal' vertelsessie. Ka-
magurka moeten we alvast niet meer voorstellen | 20u | De Kreun |  
pop-up@dekreun.be | www.muziekcentrumtrack.be

VRIJDAG 7 MAART

SPINRAG | PLUK DE MAAN (3+) | ‘Pluk de maan’ is 
een kortfilm over een klein ventje dat op een ladder klimt om 
de maan te plukken. En dan valt de maan ...Daarna volgen nog 
7 andere fijne animatiefilmpjes | 14u | € 8/5 (-12) | Budascoop | 
www.spinrag.be | www.budakortrijk.be
SPINRAG | OLIVIER LEROY & PIERRE-YVES PRO-
THAIS - PLUK DE MAAN | ‘Pluk de maan’ is een kortfilm over 
een klein ventje dat op een ladder klimt om de maan te plukken. En dan 
valt de maan. Daarna volgen nog 7 andere fijne animatiefilmpjes. Wat 
speelt zich af in de snoepafdeling van het warenhuis, of over een ambiti-
euze mama die een trui breit voor de maan | 14u | € 8/5 (-12) | Budascoop |  
www.spinrag.be 
SPINRAG| FUIFJESFUIF | Ben jij ook zo’n fan van een 
goed feest? Ga je ook graag uit de bol op de dansvloer? Hou 
je van verrassingen? Noteer dan alvast de ‘Fuifjesfuif ’! Niet 
één feestje, geen twee, maar een heleboel.Trek je beste dans-
schoenen aan en dans met je eigen schaduw, doe een duet 
met een bezemsteel of ontmoet de zotste DJ van Vlaanderen |  
Schouwburgplein | 17u | € 1 | www.spinrag.be
FILM | STIP EN VLEK EN KOMANEKO | Kijk, daar 
heb je Stip & Vlek. Stipt is gestipt en Vlek is gevlekt. In grootvaders 
charmante huisje op de top van de groene heuvel krijgt het katje 
Koma nooit de kans om zich te vervelen. 2 animatiefilmpjes voor de 
allerjongsten | 14u | € 4/3 (lid gezinsbond) | OC Aalbeke | 056 40 18 92 

T.E.M. VRIJDAG 7 MAART

SPINRAG | BOOM TEVREDEN | Op het Schouwburg-
plein groeit een boom. Een boom waarin verdwaald speelgoed, 
spechtentrommels, oude voetstappen op parket en een prinselijk 
stokpaardje hun verhalen vertellen. Rond de boom staan kleine 
boomstammetjes met elk hun verhaal. Kom zitten, zie, luister 
en verzin. ‘Boom tevreden’ is een luisterinstallatie vol  verha-
len en muzikale poëzie | Schouwburgplein | 056 23 98 55 |  
www.spinrag.be 

ZATERDAG 8 MAART

MUZIEK | OMER JAZZ BELLEGEM | 19.30u: The 
Scaldish N.O. Jazz Messengers  20.30u: The Crooktown Jazz Band 
( Lendelede)  21.45u: MayDay Jazz Band | 19.30u | € 10/8 | OC 
De Wervel | 0473 65 26 84 | piet.defever@telenet.be
BASKETBAL | KORTRIJKSPORT CB VS BC ASSE-
TERNAT | 18u15 | Jan Carreerhal | www.kortrijksportcb.be
SOCIAAL | GEEFPLEIN | wie iets inlevert, kan tussen de 
andere spullen rondsnuffelen om te zien of er iets is dat/zij kan 
gebruiken | Vandaleplein | 13 tot 17 uur | www.facebook.com/
geefpleinkortrijk
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TEM ZONDAG 9 MAART

SPINRAG | OTTO IS EEN NEUSHOORN (5+) | 
Toppers vakantie belooft een saaie boel te worden, tot hij op 
een dag een magisch potlood vindt. Daarnet tekende hij nog 
een prachtige neushoorn op de muur, maar nu is de tekening 
verdwenen en staat Topper oog in oog met een briesend beest 
dat aan de gordijnen knabbelt | za, ma, di, do, za, zo om 14u |  
€ 6/5 | Budascoop | 056 23 98 55 | www.spinrag.be |  
www.budakortrijk.be
SPINRAG | CHRISTIAN LO - DE SUPERHELD (+7) 
| De elfjarige Modulf vindt zichzelf een held. Een superheld zelfs! 
Want terwijl hij weer eens met z’n hoofd in de schooltoiletten 
wordt geduwd, zorgt hij er tenminste voor dat de andere leerlingen 
niet gepest worden. Tot er op een dag een nieuw meisje  op school 
komt, de ultieme superhelden-nachtmerrie! Ze praat gek, ziet er 
gek uit en gedraagt zich gek | zo, ma, di, do, vrij, za om 14u (woe 
gesloten) | € 6/5 | Budascoop | 056 23 98 55 | www.spinrag.be

ZONDAG 9 MAART 

MUZIEK | DEERHOOF +  VIN BLANC / WHITE 
WINE (USA) | 20u | € 17/14/11 | De Kreun | www.dekreun.be

MAANDAG 10 MAART 

CURSUS | ALS JE NIET MEER WEET DAT JE 
VERGEET | Wat is dementie? Bij wie of waar vind ik bege-
leiding en ondersteuning? Deze cursus wil partners, familieleden 
of naastbetrokkenen van personen met dementie in de thuiszorg 
samenbrengen en ondersteunen | ook op ma 24/03, ma 31/03 
om 14u | € 4 | Expertisecentrum Sophia Kortrijk | 051 26 53 66 | 
mantelzorg.zzwv@cm.be

WOENSDAG 12 MAART 

PODIUM | LAISSE TOMBER - HET KIP | Twee vrou-
wen, door omstandigheden tot elkaar veroordeeld. Verbitterd en 
doorgedraaid dachten ze de wereld te kunnen verbeteren met 
barmhartigheid. Maar  ze zingen dit en doen dat, ze hebben er 
zelf de bommen onder gelegd. Met de blik op  oneindig begin-
nen ze aan een tragische tirade. Zonder te weten of het beter 
is om overdag of 's nachts een antwoord te zoeken op de vra-
gen | 20.15u | € 11/7 (-26) | Arenatheater DKS | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be

DONDERDAG 13 MAART 

EVER~GREEN | ZON & SCHADUW VAN DE 
DERDE LEVENSFASE, GENERATIES OP DE 
PLANKEN | Doorheen drie avonden belicht de Universiteit 
Derde Leeftijd vooral de zonnige zijde van het ouder worden. 
Deze generatie heeft immers een bijzondere kracht en gaat vast-
beraden op zoek naar zingeving en geluk | K.U. Leven Kulak  | 
19.30u | puc.kuleuven-kulak.be
PODIUM | ARMANDUS DE ZOVEELSTE | Arman-
dus de Zoveelste is een verhaal over een koning die met zijn zoon 
en dochter op pad gaat om zijn slapende vrouw te redden. Het 
wordt een tocht vol elfen, kabouters, draken, ridders en meer 
mysterieuze wezens. Dankzij de vele woordspellingen een voor-

stelling voor jong én oud! | 20u | ook op vrij 14/03 om 20u, za 
15/03 om 20u, zo 16/03 om 15u | € 6 | OC De Vonke | 0499 74 08 
65 | theaterdewissel@gmail.com
MUZIEK | RENÉE & EEFJE DE VISSER | Renée doet 
een greep uit haar nieuwe album en grijpt je meteen verras-
send bij de keel. Eefje De Visser speelt het voorprogramma en 
verstomt je met haar spitsvondige Nederlandstalige teksten en 
kloeke stem | 20.15u | € 15/7 (-26) | Concertstudio | 056 23 98 
55 | www.schouwburgkortrijk.be
PODIUM | BEKDICHTZITSTIL | Vanuit de vurige wens 
om ‘jonge mensen weer goesting te geven om het bos in te gaan 
en in een boom te klimmen’ brengt Raven Ruëll een ode aan het 
wild spelende kind | 20.15u | ook op vrij 14/03 om 20.15u, za 
15/03 om 20.15u, zo 16/03 om 15u | € 11 | Theater Antigone | 
056 24 08 87 | www.antigone.be

VRIJDAG 14 MAART

PODIUM | DAVID GALLE | De GO! Comedytour komt naar 
onze school met een voorstelling van David Galle, Koen Rijsbrack 
en Ralf Jennes. Kaarten te verkrijgen via de leerlingenraad of via 
de schooltelefoon | 19u | € 10 | KTA Drie Hofsteden | 056 22 34 
81 | www.ktakortrijk.be
PODIUM | DE B.O.M. | Een aartsconservatieve dochter en 
haar slappe echtgenoot, een zoon die wel pastoor is maar moei-
lijk van de fles kan blijven, en een andere dochter die het niet 
zo nauw neemt met de regels van het fatsoen, meer heb je als 
moeder niet nodig om vroegtijdig dement te worden. Of doet 
ze maar alsof? Tijdens de rouwplechtigheid voor haar overleden 
echtgenoot, doet ze behoorlijk raar | 20u | ook op za 15/03 om 
20u, zo 16/03 om 15u, vrij 21/03 om 15u, za 22/03 om 15u |  
€ 8/7 | OC Aalbeke |  de.planktrekkers@telenet.be

ZATERDAG 15 MAART 

HANDBAL | APOLLOON HEREN - SUPER LIGA 
VS HV ARENA | 0498 54 24 71 | www.apolloon.be
VOETBAL | KVK - 1E KLASSE VS KRC GENK | 20u |  
056 37 46 55 | www.kvk.be
MUZIEK | NOISEFEST V | 17u | € 15/12/9 | www.dekreun.be
SPORT | BEST OF THE WEST | Best Of The West is een 
skate- tournooi voor 'unsponsored skaters' met voorrondes in 
Oostende, Roeselare, Brugge en Menen. De finale vindt plaats in 
het vernieuwde skatepark in de 'loods' aan JC Tranzit - Kortrijk. 
Geniet van workshops, demo's en de contest van ‘local heroes’ uit 
de regio | ook op zondag 16/03 | www.bestofthewest.be
VOORDRACHT | BESPAAR OP JE TELECOMFAC-
TUUR | We staan er niet altijd bij stil, maar het bedrag dat we 
betalen voor onze telecomdiensten loopt soms aardig op. Tele-
combedrijven spelen op deze situatie in door de consument te 
lokken of aan zich te binden met ‘shakes' of ‘packs'. Je moet je ook 
steeds de vraag stellen of je wel nood hebt aan al deze diensten, 
en of er niet simpelweg geschrapt kan worden. We overlopen di-
verse aanbieders en geven duiding bij enkele begrippen, zodat je 
een passende en financieel interessante keuze kan maken | 10u |  
€3 | Openbare bibliotheek | www.kortrijk.be/digidokter

ZONDAG 16 MAART 

WORKSHOP | INGEGNO ZONDAG ATELIERS |  
Wil je ook de ‘fun’ van wetenschap en techniek ervaren en je 

fantasie en vindingsrijkheid verkennen? Kom dan met je ouders 
proeven van van het Ingegno concept bij één van onze zondags 
ateliers in Kortrijk | 13.30u | € 15 (materiaal + btw inbegrepen) |  
budafabriek | pieter@budalab.be | www.budalab.be/program
HET PENHUIS | CHARLES DUCAL & GAST-
VROUW ANNELEEN DE COUX | Charles Ducal 
(°1952) maakt met zijn poëziebundel ‘Het huwelijk’ in 1987 
een opmerkelijk debuut. Datzelfde jaar wordt een aantal van 
zijn gedichten opgenomen in de geruchtmakende bloemlezing 
‘Twist met ons’, met poëzie van Dirk Van Bastelaere, Erik Spinoy 
en Bernard Dewulf | 10.30u | € 7 | Orangerie Broelmuseum | 056 
23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
EVENEMENT | DAG VAN DE ZORG 2014 | Op zon-
dag 16 maart 2014 gooit MPI De Kindervriend zijn deuren open. 
Breng een bezoek aan een klas, een leefgroep, de snoezelruimte, 
de zorghoeve,... en leer De Kindervriend beter kennen | 9u | MPI 
De Kindervriend | 056 24 57 87 | www.dekindervriend.be
EVENEMENT | KUNSTBENDE 15: VOORRONDE 
KORTRIJK | Dit platform voor jong talent in allerlei catego-
rieën is intussen een vaste  waarde in het seizoensprogramma. Heel 
wat gevestigde artiesten van nu waren ooit  de jonge broekjes op 
een voorronde van de Kunstbende die hier plaatsvond | 13u | € 3 | 
Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
WANDELING | KLIMAATWANDELING | Kunnen we 
in Stadsgroen Marionetten  zien dat het klimaat aan het veran-
deren is | 9.30u | BC Hof te Coucx (achter AZ Groeninge; met de 
auto enkel via Cannaertstraat | www.natuurpuntkortrijk.be
MUZIEK | CORRIOSIOIN OF CONFORMITY + 
COWBOYS & ALIENS + YOUR HIGHNESS | 
20u | € 22/19/16 | www.dekreun.be
VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS VS VC ZOER-
SEL A | 17u | Sportcentrum Marke | www.marke-webis.be 

MAANDAG 17 MAART 

BOTERHAMMEN IN DE BIB
HANS VANDEWEGHE: 
DOPING IN DE SPORT
Sinds de jaren negentig schijnt doping in de wieler-
sport eerder regel dan uitzondering te zijn, met de 
affaire Armstrong als triest dieptepunt. Maar ook tal 
van andere sporten gaan niet vrijuit. Hoe moet het 
verder? Hans Vandeweghe was sportjournalist en 
is sinds 2011 directeur van de Wielerbond Vlaande-
ren. Hij schreef 'Wie gelooft die coureurs nog?' over 
doping in het wielrennen en andere sporten. Hans 
Vandeweghe heeft het over de druk op sportlui om 
steeds beter te presteren, de hoge verwachtingen 
van sportwereld en media, de roep van het publiek 
en de hypocrisie in het dopingdebat.

 R 12.15u -13.15u | Openbare Bibliotheek |  
€ 5/2,5 (European Youth Card) | Inschrijven is 
aangewezen, Vormingplus MZW, Wandelweg 
11, Kortrijk – www.vormingplusmzw.be, 
056 26 06 00 of in de Openbare Bibliotheek, 
Leiestraat 30, Kortrijk | 056 27 75 00 | 
bibliotheek@kortrijk.be
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PODIUM | DELIRIUM II - JAVIER GUZMAN | 
Javier Guzman is van de kook. Waar hij met Delirium al geen 
spaander heel laat van  zijn alcoholverslaving, maakt hij in 
Delirium II zijn seks-, wiet-, medicijnen- en cocaïneversla-
vingen met de grond gelijk | 20.15u | € 15 | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be
PODIUM | DIEDERIK PEETERS: HULK | Genoemd 
naar de groene strip- en filmfiguur wiens fysieke kracht recht 
evenredig met zijn woede de hoogte inschiet, is theatermaker 
Diederik Peeters voor zijn voorstelling van plan eens ferm uit 
zijn krammen te schieten. Een briljant en hilarisch spel tussen 
echt en vals, theater en film. | 20:15 | €14/€12 (-26,65+)/€10 
(eyca) | Budascoop | 056 22 10 01 | info@budakortrijk.be | www.
budakortrijk.be
MUZIEK | LENTECONCERT | Een organisatie van DAAV 
voor de baksteenkinderen in New Delhi via Don Bosco | 19.30u | 
€ 15/10 | Max, Stationsplein in Kortrijk | 0478 31 66 79

ZATERDAG 22 MAART 

MUZIEK | MARBLE SOUNDS + WOLVES AND 
MOONS | Een plaat die zijn eigen leven leidt over de grenzen 
heen, een waslijst van lovende recensies, en twee songs (‘The 
Time To Sleep’ en ‘Good Occasions’) die samen de kaap van de 
vier miljoen hits op YouTube bereiken. In al zijn bescheidenheid 
ontpopte Marble Sounds, het geesteskind van Pieter Van Dessel, 
zich drie jaar geleden tot de ruwe parel van de Belpop | 20u |  
€ 16/13/10 | www.dekreun.be
PODIUM | MARIA JEREZ: BA-DEEDLY-DEED-
LY-DEEDLY-DUM | Een gouden team van 6 artiesten 
neemt je met hun stem op sleeptouw langs individuele en col-
lectieve verbeeldingen. Een voorstelling zonder kabels, camera’s 
of microfoons, maar vol van ruimte, stem en lichaam | 20:15 | 
€14/€12 (-26,65+)/€10 (eyca) (dagticket) | Budascoop | 056 22 
10 01 | info@budakortrijk.be | www.budakortrijk.be
KWIS | JUBILEUM QUIZ | Algemene kennis Quiz naar 
aanleiding van 120 jaar Kon. muziekmaatschappij St.Cecilia 
Heule | 19.30u | € 16 | quizconcertband@gmail.com 

ZONDAG 23 MAART

PODIUM | KEIK - 4HOOG | Een poëtische ontdekkings-
reis doorheen de 4 seizoenen in een mix van film, animatie en 
woordeloos spel, op het podium en op het witte doek. Acteurs 
stappen in en uit hun eigen film. Live pianomuziek vult de zaal 
en zet de toon. Een streling voor oog en oor | 15u | € 7 | 056 23 
98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
EXPO | STOFFENSPEKTAKEL | Organisatie die stoffen 
- evenementen en/of markten organiseren. Met soms meer dan 
100 deelnemende stoffenhandelaren, ieder met hun eigen stijl 
in stoffen | 10u | Kortrijk Xpo | www.stoffenspektakel.nl
DAG VAN DE AMBACHTEN | EXPOSITIE | Gespecialiseerd 
in technieken zoals marmerimitatie, houtimitatie, trompe-l’oeil, 
restauratie, enz… , tevens het (her)bekleden van zitmeubelen, 
rietvlechtwerk van stoelen, stofferen van muren,  Ook het restau-
reren van schilderijen behoort tot zijn vakgebied. Schilderwerken 
en decoratieve technieken | 10u | www.curdvercruysse.be
PODIUM | NACHT IN VENETIË | Prachtige klassieke 
operette van Johann Strauss | 14:45u | ook op zo 30/03/14 om 
14.45u, zo 06/04 om 14.45u | € 20 (15% korting voor studenten 
en leden gezindsbond) | Schouwburg Kortrijk | uit@kortrijk.be 

WOENSDAG 19 MAART 

MUZIEK | LEAN LEFT + SUPPORT TBC | 20u |  
€ 15/12/9 | www.dekreun.be

DONDERDAG 20 MAART 

BUDA VISTA
BUDA VISTA bundelt een paar keer per jaar werk van 
artiesten die bij kunstencentrum BUDA aan de slag 
(geweest) zijn. Sommige projecten hebben al een 
hele tournee achter de rug, anderen zijn kraakverse 
creaties. In deze vierde editie van BUDA VISTA pre-
senteren we podiumproducties die zo dicht aanleu-
nen bij andere media of disciplines dat we soms niet 
meer zeker weten wàt we zien: een voorstelling, dat 
is zeker, maar misschien is het tegelijk ook een film, 
soundtrack, tentoonstelling, concert of een hoogst 
zintuiglijke of fysieke ervaring. Niets is écht wat het 
lijkt tijdens deze onvoorspelbare ‘BUDA VISTA-trip'. 
Dus: open je ogen, oren en hart, gordels om en neem 
plaats in een spectaculaire roetsjbaan! Aaaaaarrrrgggh!

 R  Donderdag 20 t.e.m. zaterdag 22 maart |  
056 22 10 01 | info@budakortrijk.be | 
www.budakortrijk.be 

EVER~GREEN | BIJNA VOLWASSEN - RAY-
MOND VAN HET GROENEWOUD | Raymond 
is als jonge zestiger geworden wat hij al altijd was: bijna vol-
wassen! Uiteraard kan hij nu rijp en aangrijpend zingen over dit 
bestaan, maar liefst van al leeft de zanger zich uit, gaat hij er 
flink tegenaan, bijgestaan door topmuzikanten– drummer Cesar 
Janssens, bassist Mich Verbelen, organist en accordeonist Pieter 

Van Bogaert, en niet te vergeten zijn zoon Leander Van het Groe-
newoud | 20.15u | € 21/19/16 | Schouwburg | 056 23 98 55 | 
www.schouwburgkortrijk.be

FILM | VAN DEHLI VIA DHARAMSALA NAAR 
TIBET | Digitale voordracht met reisverhaal | 14.30u | freddy.
nolf@skynet.be

VRIJDAG 21 MAART

SOPHIA
Sophia is een indie band die vooral rond Robin Proper 
Sheppard draait.
Toen deze band in 1996 het levenslicht zag, was de 
radiozender StuBru onder meer katalysator voor de 
verspreiding en promotie van het eerste Sophia al-
bum 'Fixed Water' in ons land.

Nu, zeventien jaar en vijf albums later, is hun muziek 
nog altijd zeer introvert, triest bijna. 
Met songs die voornamelijk over eenzaamheid en 
verdriet lijken te gaan sleept Sophia je toch mee in 
een wonderlijk lichte wereld waar de traagheid van 
hun songs en de herkenbare, bijna breekbare stem 
van Sheppard de weg leidt.

 R Vrijdag 21 maart | 20u | € 22/19/16 | 
De Kreun | www.dekreun.be
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MAANDAG 24 MAART 

MUZIEK | REGARDS TO BROADWAY | Bang-Up! 
Opera, een internationaal gezelschap bestaande uit studenten van de 
Vlaamse Operastudio in Gent, brengt hoogstaande opera en musical. |  
14.30u | € 8 (koffie en taart inbegrepen) | OC Aalbeke | 056 23 98 55 

DINSDAG 25 MAART

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS | 70 JAAR NA DE 
BOMMEN | De bombardementen op Kortrijk in 1944 (W.O. II) 
en de gevolgen voor de bevolking.Toelichting door Hendrik Calle-
wier (Rijksarchief Kortrijk) en gesprek met ooggetuigen, gemode-
reerd door  Michaël Janart (Radio 2). | org. Davidsfonds & erfgoed-
platform | 20.00u | gratis | Budascoop | erfgoedcel@kortrijk.be

WOENSDAG 26 MAART

EVER~GREEN | VICTOR - JAN MARTENS & PE-
TER SEYNAEVE / CAMPO, GENERATIES OP 
DE PLANKEN. | De jonge choreograaf Jan Martens en 
theatermaker Peter Seynaeve maakten een subtiel duet voor een 
man en een kind. In ‘Victor’ zijn de lijven aan het woord in een 
sensueel spel van spieren | 20.15u | € 11 | Schouwburg Kortrijk | 
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | THE IMAGINARY SUITCASE | Think of 
Suzanne Vega and Rowland S. Howard having a son | 20u | ciné-
Palace | www.cinepalace.be 
MUZIEK | JAMSESSIE | Muziekcentrum Track* organiseert 
samen met Muziekcafé Track* verschillende jamsessies. De na-
druk ligt meestal op het brede gamma van muziekstijlen; zowel 
rock, pop, soul, blues komen aan bod! | 21u | 056 27 79 00 | 
www.muziekcentrumtrack.be

DONDERDAG 27 MAART

MUZIEK | FLIP KOWLIER | Vooral bekend als spraakwa-
ter bij ’t Hof van Commerce, wist Flip Kowlier in 2001 vriend en 

vijand te verbazen met zijn solodebuut ‘Ocharme ik’. Vanaf dan 
blijft hij opzien baren – o.a. als producer, schrijver van kinderver-
haaltjes en bassist bij Admiral Freebee | 20.15u | € 21/19 | 056 
23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
PODIUM | RAM (DE MAAN) | In RAM gaan Jan Sobrie 
en Peter Monsaert op hun bekende wijze aan de slag met sociale 
netwerken en virtuele werelden. Veel humor. Veel fantasie. En 
dat alles voorzien van een behoorlijk scherp randje | 20.15u | ook 
op vrij 28/03 | € 11 | 056 24 08 87 | www.antigone.be
VOORDRACHT | SENIOREN IN HET VERKEER | De 
voorbije jaren is het beeld over ouderen ingrijpend veranderd. 
Senioren leven steeds langer, voelen zich lichamelijk en gees-
telijk beter dan vroeger en zijn alsmaar actiever en mobieler. En 
hoewel je maar zo oud bent als je voelt, mag je niet uit het oog 
verliezen dat er met het ouder worden toch beperkingen optre-
den waarmee je best rekening houdt, vooral dan op de openbare 
weg | 14.30u | freddy.nolf@skynet.be

VRIJDAG 28 MAART 

EEN AVOND IN TEKEN VAN 
SOULMUSIC

30 jaar geleden overleed Marvin Gaye na een bewo-
gen carrière die hem overal ter wereld succes bracht.  
Sandrine, Sofie, Stef Caers en Mo Harcum brengen 
een tribute aan zijn persoon en doen dit op een 
prachtige manier.  Reacties zijn lovend en om in de 
sfeer te blijven, wordt de foyer omgetoverd tot een 
plaats voor een heuse afterparty!    

 R 20.15u | €18 | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be

ZATERDAG 29 MAART 

CIRCUSTHEATER | NEANDER THEATER  - BLAM! 
(BELGISCHE PREMIÈRE) | Vier keurige ambtenaren 
keken iets te veel naar actiefilms en voeren op de saaie werk-
plaats een onverbiddelijk vechtdrama op. Een mix van fysiek the-
ater, circus en idiote waaghalzerij, absoluut verboden om thuis 
uit te proberen | 20.15u | € 25/23/20 | Schouwburg | 056 23 98 
55 | www.schouwburgkortrijk.be
PODIUM | BUS VOL LEUGENS | Michiel Van 
Cauwelaert tovert een bus om tot een walvis. De kinderen 
komen terecht in de zachte, warme en veilige buik van de 
walvis waar ze al dobberend het hoofdpersonage Mark ont-
moeten. Mark is de bangste bangerik van de hele wereld. Hij 
is voor alles bang, maar vooral voor zwemmen | 13.30u, 15u, 
17.30u | www.aalbeke.be
HANDBAL | APOLLOON HEREN - SUPER LIGA 
VS HCU TONGEREN | Sportcampus Lange Munte | 
20u30 | 0498 54 24 71 |  www.apolloon.be
BASKETBAL | KORTRIJKSPORT CB VS BC OP-
WIJK | 18u15 | Jan Carreerhal | www.kortrijksportcb.be

ZONDAG 30 MAART 

MUZIEK | LAMENTATIONES II | Lamentationes 
II is het boeiende vervolg op het concert Lamentationes dat 
Ensemble Respiro vorig jaar uitvoerde. In Lamentationes II 
speelt Ensemble Respiro de klaagliederen van Goede Vrijdag 
van de Kortrijkse kapelmeester Goblet. Deze barokke muziek 
wordt afgewisseld met de traditionele gregoriaanse gezan-
gen en met een hedendaagse compositie van Susan Clynes |  
16u en 19u | € 10/8/6/gratis | 0474/01 34 23 | www.ensem-
blerespiro.be
MUZIEK | MARIA DOLORES ESPERANZA | 
Schitterende en innemende muziektheatervoorstelling, gebracht 
door 2 acteurs, een concertharmonie, kinderorkest en kinderkoor.  
De perfecte uitstap voor de hele familie. Maria Dolores Esperanza 
(naar het gelijknamige jeugboek van Paul Van Oevelen) vertelt 
het knotsgekke verhaal van Boer en zijn Zuid-Amerikaanse kip 
Maria Dolores Esperanza, die tomaten legt | 18u | € 9/8/gratis 
(-12 jr) | www.concertharmoniecrescendo.be
MUZIEK | FRANSE AVOND MET DE SUPE-
RIOR DANCE BAND ! | In haar reeks maandelijkse 
jazzconcerten presenteert de Superior Dance Band deze 
maand een jazzavond met speciale aandacht voor de Franse 
jazz.  Je hebt het al begrepen: Sidney Bechet en vrienden zal 
alom present zijn. En om alles af te ronden in de Franse stijl 
is er ook kans om in te tekenen op een Frans kaas- en wijnar-
rangement | 19u | € 5/gratis voor leden Superior Jazzclub | 
www.superiordanceband.be
PLATENBEURS | PLATENBEURS / METAL 
MARKT IN KORTRIJK | De zaal zal afgeladen zijn met 
CDs, platen, shirts en merchandise in het muziek genre hard-
rock/metal | 12u | € 2 | JC Tranzit Kortrijk | www.facebook.com/ 
metalmarkt
VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS VS VT OP-
TIMA LENDELEDE | 17u | Sportcentrum Marke |  
www.marke-webis.be
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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 mei: 7 april, editie juni: 5 mei, editie juli/aug.: 2 juni.

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

EXPO
VRIJDAG 14 MAART  
TEM VRIJDAG 9 MEI 
EXPO | ZENUWENOORLOG | Honderd jaar na het 
begin van WOI vragen Hogeschool Vives ism. Museum Dr. 
Guislain aandacht voor de enorme inpakt die oorlog heeft op 
de mensen die erbij betrokken zijn. De tentoonstelling Zenu-
wenoorlog gaat in op de geschiedenis van conflict en verdriet 
aan de hand van kunstwerken en documentair materiaal. | 
open woe, vrij van 14u tot 18u, do van 17u tot 20u | 056 26 
41 50 | linda.lacombe@vives.be

ZATERDAG 15 MAART  
TEM DONDERDAG 17 APRIL
EXPO | COLLAGES IN DE BIB | In deze collages zijn ma-
terialen gebruikt die een eigen karakter en sporen van een verleden 
hebben. Er zijn collages waarbij boeken en teksten belangrijke ele-
menten zijn en ook collages die bestaan uit materialen verzameld 
in Italië | open ma, di, woe, do, vrij van 10u tot 18.30u, za van 10u 
tot 16u | jdo@edpnet.be | www.kortrijk.be/bibliotheek

WWW.SHOP-IN-KORTRIJK.BE

▲▲▲

Een shoppingfeest voor de hele familie!

ZATERDAG
 8 MAART 2014
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ZATERDAG 15 MAART  
TEM ZONDAG 23 MAART
EXPO | KUNSTWERKEN VAN REZA HATA-
MIAN | beeldhouwwerken, keramiek, brons, vrije
EXPO | GRAFIEK(ETSEN-LITHO'S-ZEEFDRUK), 
GLASWERK | 14u | gratis | Erfgoedhuis | 056 21 20 47

VRIJDAG 21 MAART 
 TEM ZONDAG 20 APRIL
EXPO | DE ANDERE VERBEELD / VERBEELD 
GEVAAR | De tentoonstelling DE ANDERE VERBEELD / VERBEELD 
GEVAAR belicht de beeldvorming over 'zwarten', 'joden', 'Turken', 
'ketters' en 'katholieken'. Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden 
uit de Vlaamse en Nederlandse religieuze kunst van ca. 1450 - 1750. | 
ma, di, woe, do, vrij, za van 9u tot 18u (zo gesloten) 

VRIJDAG 21 MAART 
TEM ZONDAG 27 APRIL
SARAH&CHARLES   
PROPS FOR DRAMA
Sarah & Charles zijn jonge kunstenaars die geresideerd 

hebben in Kunstencentrum BUDA. Ze tonen in deze 
solotentoonstelling recente sculpturen, prints en twee 
kortfilms waar van één tijdens hun verblijf in Kortrijk is 
gemaakt. De werken maken deel uit van de serie ‘Props 
for Drama’, waar de kunstenaars al verschillende jaren 
aan werken.‘Props for Drama’ is een disciplineoverschrij-
dend project, met als centraal thema het ontstaanspro-
ces van een verhaal. Elk onderdeel vertrekt uit de fasci-
natie van Sarah & Charles voor de ‘vertelcodes’ die eigen 
zijn aan film, theater en beeldende kunst.

 R Paardenstallen Broelmuseum | dinsdag 
tem vrijdag van 14u tot 18u, weekends en 
feestdagen van 11u tot 18u | Nocturnes 
tijdens BUDA VISTA #4 op 20, 21 en 22 
maart tot 23u | gratis



STADSKRANT KORTRIJK | 27

M A A R T  2 0 1 4

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_leie.

JOUW FOTO OP DEZE PAGINA? timvddriessche - Evy Hanssens voor Mijn Popup restaurant in #Kortrijk #igkortrijk

sir_christoph_bittner - What a 

magnificent artist! Great concert 

by some great artists lead by a 

musical genius #Daan #concert 

#kortrijk #schouwburg

evabelgium - #igkortrijk 
#igkortrijk_twee 

#igersbelgium

flanger83#korcupido

ankedvs - Spelen spelen! 
#ScoutsSaeftinghe #Lie-

vekindjes #igkortrijk

small_time_hero - Peter 
Rigole over de transitie-beweging in #kortrijk #boterhammenindebib 

#bibkortrijk #igkortrijk

ikbenmartijn - De VK heeft toch een van de mooiste supportersclubs van het land! #Kortrijk

sarahv_buda - De Budascoop werd weer omgetoverd in een kinderparadijs #cinemaatjes #igkortrijk

ambrasjes - Wat zit er vandaag 

in de #kortrijkcupido broodzak! 
#igkortrijk bartbrowaeys - #igkortrijk 

#btkortrijk #kampioenen-

teaminwording #basketbal 

#microbenu10

carmenryheul - Kortrijk mag terecht trots zijn op FIK! Wat een enthousiasme en know how. Dit belooft #fik #igkortrijk
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Kortrik Cupido (copyright: Davy De Pauw) 


