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• http://nl.wikipedia.org/wiki/Walle_%28Kortrijk%29 

Wikipedia is de bekendste internetencyclopedie. Meerdere 
auteurs schrijven de inhoud ervan op vrijwillige basis. Elke 
maand lichten we een Kortrijks thema uit, deze keer houden 
we halt bij informatie over de stadswijk Walle. Op de Wiki-
pediapagina over Walle lees je dat die buurt vroeger één 
van de heerlijkheden was aan de rand van de ommuurde 
stad.  Het gebied was groter dan nu en reikte tot en met de 
buurt rond de Wolvendreef. Daar vind je trouwens nu nog 
het Kasteel van Walle, een buitenverblijf en jachtpaviljoen 
uit 1760. Jozef De Coene, van de Kortrijkse Kunstwerkstede 
Gebroeders De Coene, woonde er in de 20ste eeuw.  Hugo 
Claus, de vaak bekroonde Vlaamse auteur die in 2008 over-
leed, groeide op in de wijk Walle. Heb jij nog meer gegevens 
over deze stadswijk en vind je de huidige info op Wikipedia 
maar magertjes? Waag je dan met jouw schrijftalent aan een 
boeiende aanvulling van informatie via Wikipedia. Zo werkt 
die internetencyclopedie nu eenmaal.

@_3s_ 
Voor prijs van arbeidershuisje id rand v #Gent koop je in #Kortrijk he-
renhuis met tuin. En dat deden we. #stadsvlucht 

@shary_vc
Zon! Koers! Sfeer! Pintjes! ‘t Is op de Veemarkt te doen, van 14 tot 18 
uur! #kortrijk #sfeer #kbk

@AnneliesFeys
Binnenkort zomerconcerten on tour, nu reeds gemeenteraad. Leuk! 

@Maartendevos
Onze #samentuin op de Warande zal de eerste educatieve permacul-
tuurtuin zijn in #kortrijk 

@Monzie_The_king
Mijn vriendin heeft vandaag de eerste prijs gewonnen in #Fotografie 
#kunstbende #kortrijk. Een super dikke proficiat!

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

De coöperatieve Stadsboerderij wil zo 
veel mogelijk mensen warm maken om 
financieel te participeren, maar ook zelf 
de handen uit de mouwen te steken. Ook 
de Grenshoeve in Bellegem werkt vol-
gens deze gedachte. p.9

Het populaire VTM-programma Mijn 
Pop-uprestaurant strijkt neer op het 
Schouwburgplein in Kortrijk. De Stads-
krant polste bij het Brugse duo Stefaan 
en Barbra hoe onze stad hen bevalt. 
p.4-5

Met het project @llemaal digitaal neemt 
de stad alle burgers mee in de digitale 
wereld.  Dit doet Kortrijk met een aan-
bod van toegankelijke computer- en in-
ternetlessen, publiekskiosken, hotspots, 
de uitbouw van een e-loket en digitale 
dienstverlening. p.10

De 9-jarige Kortrijkzaan Kozimo begon 
op donderdag 6 februari met een ruilac-
tie voor het goede doel. Gedurende 100 
dagen wil hij om de vijf dagen iets inwis-
selen.  p.13

De Erfgoeddag op 27 april focust op het 
onderwerp Grenzeloos, een begrip dat je 
ruim kan invullen. Ook toerisme, jumela-
ges, circus- en kermiserfgoed komen met 
dit thema in het daglicht te staan. p.15

Maandag:  9-12.30 uur
 16-19 uur 
Dinsdag:  9 – 12.30 uur 
Woensdag:  9-16 uur 

Donderdag:  9- 12.30 uur
Vrijdag:  9-12.30 uur
Zaterdag:  9-12.30 uur 

• Premies > 3
• Piek 2-project > 6
• Openluchtbad > 7
• Volkstuinen > 8
• Stuwkracht > 11
• Knuffelbed > 12
• Website Toerisme > 14

• Sinksen > 16
• Vroeger en nu > 17
• Kortrijk Kort > 18-19
• De Mensen > 20
• Ken je stad > 21
• Uit in Kortrijk > 22-26
• Stadskiekjes > 27

en verder:

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis thuis bezorgd 
Foto cover:  Davy De Pauw | Foto backcover: Davy De Pauw | Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042, 8500 
Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 39.500 exemplaren | Klachten over de bezorging? Neem 
contact op met het Team Communicatie, 056 27 87 96 | Heb je zelf nieuws? Neem dan contact op met de redactie via stadskrant@kortrijk.be. 
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OPENINGSTIJDEN STADHUIS (GROTE MARKT 54) 

Wikipedia: Walle

Tweets van de maand
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Kortrijk is de meest betaalbare centrumstad. 
De stad wil dat graag zo houden en de kwa-
liteit van de bestaande woningen verhogen. 
Een ambitieus premiestelsel is een belang-
rijk middel om dat doel te bereiken. Maar er 
is meer: Kortrijk kiest voor een totaalpakket 
met gratis renovatiebegeleiding aan huis! 

RENOVATIEBEGELEIDING AAN HUIS
Alle inwoners met renovatieplannen kun-
nen terecht bij de renovatiebegeleiders Jan 
Gryspeerdt, Luc Despiegelaere en Lieven 
Vandevyver. Zij komen graag bij je langs om 
je wegwijs te maken in de nieuwe premies. 
Ze helpen jou bijvoorbeeld bij de opmaak 
van een budgetplan, bekijken of het nodig 
is om een architect in te zetten, controle-
ren welke vergunningen er nodig zijn en 

Op 31 maart lanceerde de stad de woon-
campagne “Alles in huis”. Daarmee willen 
we zowel de inwoners van de stad als 
de ruimere regio wijzen op het feit dat 
we als stad heel wat te bieden hebben. 
Zowel letterlijk als figuurlijk hebben we 
alles in huis om jou een aangename 
woonomgeving te bezorgen. Je kan kie-
zen voor een landelijk en rustige woonst 
in Kooigem, gezellige drukte in Heule of 
het echte stadsleven in het centrum van 
Kortrijk. Ook de nieuwe premies en gra-
tis renovatiebegeleiding tonen dat we 
van alle markten thuis zijn om jou zoveel 
mogelijk woonkwaliteit te bieden. 

 R www.kortrijk.be/allesinhuis of 056 27 84 00

gaan na op welke premies je recht hebt. “De 
begeleiding is niet verplicht, maar wie wil 
kan op ons rekenen. We hebben de indruk 
dat heel wat mensen premies of een tege-
moetkoming mislopen, omdat ze niet goed 
weten waar ze recht op hebben. Wij helpen 
hen bij het verwerven van de premies. Niet 
alleen deze van de stad, maar ook bijvoor-
beeld van netbeheerders of Vlaanderen”, 
begint Jan Gryspeerdt.  “Als de nodige inves-
teringen in energiebesparing financieel toch 
moeilijk haalbaar blijken, begeleiden we in-
woners naar de goedkope energielening. 
En we gaan samen met de verhuurders na 
of ze in aanmerking komen voor het sociaal 
dakisolatieproject. Wie namelijk tegen een 
bescheiden prijs verhuurt, kan rekenen op 
een extra interessante premie.”

PREMIES 
Tot 2018 voorziet de stad 1, 25 miljoen euro 
per jaar voor renovatiepremies. Een over-
zicht van de beschikbare premies vind je 
in het kaderstuk. Wie een aanvraag indient 
en een goedkeuring krijgt, kan sowieso re-
kenen op de beloofde premies. Bovendien 
denkt de stad na over een goedkopere taks 
voor het plaatsen van een container. Wie 
verbouwt, heeft onvermijdelijk een puin-
container nodig die voor langere tijd een 
stuk van de straat inpalmt. Dit kon al snel 
tot 180 euro per week kosten. Dit regle-
ment wordt pas verwacht in het najaar. 

Renoveren, verbouwen of energiezuinige aanpassingswerken uitvoeren? 

Wie er mee bezig is of verbouwingen achter de rug heeft, weet dat dit niet 

altijd vanzelfsprekend is. Het kan handen vol geld kosten en zorgt vaak 

voor kopzorgen bij het zoeken naar aannemers, premies en financiering. 

De stad reikt daarom vanaf 31 maart nieuwe premies uit. Bovendien kan 

je gratis een beroep doen op renovatiebegeleiding aan huis. 

Nieuwe premies en gratis 
renovatiebegeleiding

ALLES
IN

HUIS

KORTRIJK

NIEUWE RENOVATIEPREMIES! 

- Scheiden van afval- en regenwater: 
premie tot 1000 euro

- Dakisolatie: premie tot 600 euro
- Groendak: premie tot 500 euro
- Plaatsen regenput vanaf 5.000 liter: 

500 euro
- CO: max. 500 euro
- Nu –of nooit premie: premie tot 5.000 

euro (momenteel enkel op Overleie)
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Het populaire VTM-programma Mijn Pop-uprestaurant vormt hét gespreksonderwerp op de terrasjes, in de 

winkels, op de werkvloer of aan de schoolpoort. Net als vijf jaar geleden (toen onze stad met Dell’Anno de finale 

won, n.v.d.r.) stelt Kortrijk alles in het werk om de kandidaten een hart onder de riem te steken. 

“Kortrijk is een warm nest”
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Het Schouwburgplein waar het restaurant 
Storm gevestigd is, oefent alvast een on-
weerstaanbare aantrekkingskracht uit op 
passanten, toeristen en VTM-kijkers. Ieder-
een hoopt er een glimp op te vangen van 
het West-Vlaamse koppel. Dat kon de repor-
ter van de Stadskrant aan den lijve ondervin-
den toen ze op een zonnige donderdagmid-
dag een afspraak had met de sympathieke 
Stefaan Van den Berghe en Barbra Poucke. 
Het duo ruilde hun thuisbasis Brugge voor 
een tijdelijk verblijf in Kortrijk. En dat bevalt 
hen duidelijk beter dan verwacht!

De Kortrijkzaan kon jullie al enkele af-
leveringen volgen, maar jullie zijn uiter-
aard al veel langer bezig met het pro-
gramma. Hoe ervaar je de deelname aan 
Mijn Pop-Uprestaurant? 

Stefaan: “We hadden eerlijk gezegd niet ver-
wacht dat de impact zo groot zou zijn. In het 
begin hadden we de tijd niet om na te den-
ken. We holden van hot naar her zonder stil te 
staan bij dit avontuur. Nu pas beginnen we er 
echt van te genieten. Het wordt zonder twij-
fel een levenservaring om nooit te vergeten!”
Barbra: “Die allereerste opdrachten lagen 
ons niet en ook de onwennigheid met de ca-
mera speelde ons parten. Daardoor kreeg de 
kijker wellicht een vertekend beeld van ons. 
Maar we beloven dat het beter wordt! Nu de 
units er staan, kan het echte werk beginnen. 
Ons concept staat er. Het is nu enkel de kunst 
om het beste erin naar boven te halen.”

Waren jullie meteen in de wolken toen jullie 
het pand op het Schouwburgplein zagen? 

Stefaan: “Nog vóór het pand er stond, voel-
den we ons al aangetrokken tot het plein. 
De ligging is perfect! We staan op een zon-
overgoten plek, de Schouwburg zorgt voor 
een prachtig decor en – niet onbelangrijk 
– er is veel passage. Zowel jongelui uit de 
uitgaansbuurt, pendelaars, toeristen en in-
woners van de stad dwarsen het plein om 
het stadscentrum te bereiken.”

Waren jullie even enthousiast over Kortrijk?

Stefaan: “Toen ik vertegenwoordiger was, 
kwam ik wel vaker in Kortrijk. Maar dit is 
natuurlijk iets helemaal anders. We verblij-
ven hier permanent op hotel, dus eigenlijk 
zijn we tijdelijk inwoner van de stad. En dat 
bevalt ons wel. We hadden nog niet de tijd 
om Kortrijk te ontdekken, maar we probe-
ren ons wel zo goed mogelijk te integreren. 
Je kan gerust stellen dat we al een echt 
Kortrijk-gevoel hebben! De tekst van Vis in 
de Leie kennen we bijvoorbeeld al helemaal 
uit het hoofd!” (lacht)
Barbra: “We werden hier bovendien heel 
vriendelijk onthaald. Die gastvrijheid is on-
gezien in de andere deelnemende steden. 
Zij kijken ons met grote ogen aan als we 
vertellen hoe behulpzaam de Kortrijkzaan 
is. Iedereen spreekt ons aan, doet voorstel-
len of wil een handje toesteken. Ons res-
taurant staat in de kleinste deelnemende 
stad, maar dat is in onze ogen zeker geen 
nadeel. Kortrijk is gewoon een heel warm 
nest. Een broedplaats van talent waar we 
graag gebruik van maken. Het lijkt ons 
heel leuk om samen te werken met enkele 
lokale spelers.” 

Jullie hebben heel wat ervaring als uitba-
ters van een B&B, maar een restaurant 
runnen lijkt me toch iets helemaal anders? 

Barbra: “De opstartfase is in grote lij-
nen hetzelfde als bij een B&B. Je moet de 
boekhouding in orde brengen, personeel 
opleiden, zorgen dat de interieurwerken 
vlot vooruit gaan, … Zodra we over eten 
spreken, is het natuurlijk een totaal ander 
verhaal. Tot voor kort volstond het om een 
uitgebreid ontbijtbuffet met vers fruitsap 
en een gekookt eitje te voorzien, maar nu 
wordt er natuurlijk veel meer van ons ver-
wacht. We kregen twee weken om zes con-
tainers om te bouwen tot een horecazaak. 
Een huzarenstukje waarbij een strikte plan-
ning en opvolging onontbeerlijk is. Geluk-
kig is Stefaan daar een krak in!”

Presentatrice Evi Hanssen omschreef 
Stefaan als een rustig vaderfiguur, ter-
wijl Barbra onmiddellijk aan de slag kan 
bij Sergio als perfecte gastvrouw. Klopt 
dit beeld? 

Stefaan: “Dat Barbra een uitstekende gast-
vrouw is, kan ik enkel beamen. Ze heeft een 
aangeboren spontaniteit waarmee ze een 
glimlach tovert op ieders gezicht. Ikzelf heb 
graag de touwtjes in handen en wil over alles 
controle hebben. Anders functioneer ik niet.”  

Barbra:  “Net als de andere kandidaten ben 
ik nog heel jong. Daardoor durf ik nogal 
snel dromen en zweven. In dat opzicht 
klopt het dus wel dat Stefaan een vaderfi-
guur is die mij terug op de grond brengt. 
We vullen elkaar uitstekend aan. “

Stel dat jullie winnen, wat dan? Blijf je in 
Kortrijk? 

Stefaan: “We hadden sowieso plannen om 
een nieuwe zaak te beginnen, dus als we 
winnen komt het geld zeker van pas. Of we 
die zaak in Kortrijk uitbouwen, hangt van 
veel factoren af: de kostprijs, de ligging, de 
uitstraling van het pand, … Kortrijk spreekt 
ons aan, dus de kans bestaat zeker dat we 
hier blijven!”

 R www.vtm.be/mijn-pop-up-restaurant 

 R Het volledige interview kan je bekijken op  
www.youtube.com/stadkortrijk 

Wie de lotgevallen van Stefaan en 
Barbra op de voet wil volgen, stemt 
elke dinsdag- en donderdagavond om 
20.35 uur af op VTM. Jouw reacties kan 
je kwijt op www.facebook.com/mijn-
popuprestaurant of via twitter met 
#vtmpopup. Je vindt er ook allerhan-
de weetjes en filmpjes over het pro-
gramma. Uiteraad kan je ook vrienden 
worden met het Kortrijkse duo op hun 
eigen facebookpagina Mijn Pop-up-
restaurant: Stefaan en Barbra, Kortrijk.  
Binnenkort kan je de kandidaten een 
ronde verder stemmen. Hopelijk kun-
nen Stefaan en Barbra ook op jouw 
steun rekenen! 

Reserveer je tafeltje! 
Een tafeltje reserveren kan enkel online 
via www.vtm.be/visbar-storm. Daar 
vind je ook de openingstijden van het 
Kortrijkse Pop-Uprestaurant. Hou er 
rekening mee dat Stefaan en Barbra op 
woensdag even uitrusten.  

Volg Stefaan 
en Barbra! 

"De Kortrijkse 
gastvrijheid is 
ongezien in de 
andere steden."
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Dit kan via technische ingrepen aan vracht-
wagens, aanpassingen aan het laad- en los-
materiaal en de opleiding van chauffeurs 
en personeel. Vijf grote distributiebedrijven 
in 58 gemeenten en steden waaronder Kor-
trijk, nemen deel aan het project. Om de 
geluidsimpact van de leveringen objectief 
vast te leggen, gaan de bevoorradingen ge-
paard met geluidsmetingen. Stillere voer-
tuigen en geluidsarm laad- en losmaterieel 
staan in voor de leveringen. PIEK 2 is een 
verderzetting van het PIEK-pilootproject 
waarbij men dezelfde werkwijze al op klei-
nere schaal testte. Kortrijk was toen één van 
de deelnemende steden. 

GUNSTIGE BALANS
De balans was gunstig. De verkeersveilig-
heid verhoogde omdat er minder gemengd 
verkeer was van zwakke weggebruikers en 
klanten. De omwonenden apprecieerden de 
inspanningen om stil te leveren. De bevoor-
radingen verliepen efficiënter en met een 

betere spreiding. Er was een daling van het 
brandstofverbruik. De uitstoot van schade-
lijke stoffen verminderde. Het bedrijfsimago 
verbeterde dankzij het duurzame karakter 
van het project. PIEK 2 pakt het grootser aan 
dan het pilootproject. Behalve Colruyt en 
Delhaize stappen nu ook Albert Heijn, Car-
refour en Lidl in het PIEK 2-verhaal. Samen 
vertegenwoordigen zij bijna 80 % van de 

voedingsmarkt in Vlaanderen. De vestigin-
gen van Delhaize in de Loofstraat, de Colruyt 
in de Sint-Sebastiaanslaan en Albert Heijn in 
het Ring Shopping Noord kunnen in de loop 
van volgende maanden rekenen op stille le-
veringen.  Daarvóór ontvangen de buurtbe-
woners nog een brief met alle info.

 R www.piek-techum.be

De Vlaamse supermarkten krijgen dagelijks hun voorraad voedingswaren en goederen. Duizenden 

vrachtwagens rijden steden en gemeenten uit en kunnen daarbij voor geluidshinder zorgen. Met het PIEK 

2-project onderzoekt de Vlaamse overheid hoe het goederenvervoer van en naar supermarkten efficiënter 

en duurzamer kan verlopen door laden en lossen toe te laten buiten de spitsuren.

Op dinsdag 15 april vindt om 18 uur 
in het Dakcafé van het stadhuis (in-
gang Papenstraat) een infoavond 
plaats over Cambio autodelen.

Cambio autodelen is een eenvoudige 
formule waarbij op vaste standplaatsen 
in de stad auto’s ter beschikking staan. 
Je kan de wagens 24 op 24 uur en 7 da-
gen op 7 reserveren en gebruiken. Om 
dit milieuvriendelijk initiatief te stimule-
ren, pakt Cambio met een proefaanbod 
uit: gratis instap + 4 maanden gratis 
abonnement + gratis kennismakingsrit. 
Je verneemt er meer over op 15 april.

 R www.cambio.be

PIEK 2 uit de startblokken

Renovatie fietspad Infoavond Cambio autodelen
Het dolomiet gedeelte van het dubbel-
richtingsfietspad in de Graaf de Smet 
de Naeyerlaan had een grondige onder-
houdsbeurt nodig. Dit pad verbindt de 
Kortrijksestraat en de Izegemsestraat en 
is zo een gesmaakt alternatief voor de 
drukke Meensestraat.

Het pad was overgroeid met gras zodat de 
bruikbare breedte met 20 % verminderd 
was. De waterplassen en de riooldeksels 
die tot 2 cm boven het dolomiet uitstaken, 
verminderden het comfort en leidden tot 
onveilige situaties. De stad voorzag een 
grondige renovatie . Nu de werken afge-
rond zijn, kunnen de fietsers opnieuw op-
timaal gebruik maken van hun geliefd pad.
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Tijdens de drukke maanden juli en augus-
tus is het openluchtzwembad toegankelijk 
van 12 uur tot 19.15 uur. De cijfers van de 
afgelopen jaren tonen aan dat men vooral 
tijdens de zomervakantie hogere bezoe-
kersaantallen noteerde. De aanpassing 
van de openingstijden maakt de uitbating 
realistischer en speelt in op het verwachte 
bezoekersaantal. Voor wat betreft het aan-
bod wil het stadsbestuur inzetten op meer 
animatie op de ligweide aan het bad.

ANIMATIE TROEF
Behalve de baantjeszwemmers en jonge-
ren moeten ook gezinnen  met kleintjes er 
zich thuis voelen. Het luik animatie is dan 
ook specifiek gericht op het gezin. Het aan-
bod is heel divers. Bij de bib kan je een lees 
-of vertelboek ontlenen. Met de sport - en/
of spelkoffer gaan gezinnen zelf aan de slag 
om zich te amuseren op de speelweide.  Fa-
milies met heel jonge kinderen kunnen een 
beroep doen op de professionele anima-
tor/animatrice die ter plaatse de kleintjes 

Verada-Follens Classic, één van 
de grootschalige organisaties 
voor wielertoeristen, strijkt op 
zaterdag 3 mei in Kortrijk neer.

Sportcampus Lange Munte is de 
start en aankomst van deze klas-
sieker die zowat 4.000 fietsers lokt. 
De deelnemers hebben de keuze 
uit 4 verschillende parcours in de 
Leie- en Scheldestreek (55, 80, 110 
en 150 km). De nieuwe gezinstocht 
loodst de fietsers langs de mooiste 
bezienswaardigheden van de bin-
nenstad en dit in een sportief kader.

 R Vooraf inschrijven kan tot 14 april op 
www.verada-follens-classic.be

Vanaf maandag 7 april tot eind okto-
ber kan je opnieuw outdoor tennis-
sen op de stedelijke tennisterreinen. 
Van ’s morgens vroeg tot zonsonder-
gang kan je een partijtje spelen op 
één van de stedelijke tennisterreinen.

RESERVATIEMOGELIJKHEDEN
• Ter Biezen (056 27 81 40)  

1 tennisterrein
• Sc Wembley  (056 27 81 20)  

4 tennisterreinen
• SC De Weimeersen (056 27 80 36)  

3 tennisterreinen

Minstens 1 speler moet in het bezit zijn 
van een gepersonaliseerde Sportkaart. 
Je reserveert door vooraf tijdens de ope-
ningstijden telefonisch contact op te ne-
men met de sportdienst: 056 27 80 00. 
Wil je de dag zelf nog spelen dan moet 
je dat telefonisch regelen met het sport-
centrum van jouw keuze.

Kortrijk huisvest 
fietsklassieker

TENNISSEN IN OPENLUCHT
op sleeptouw neemt. Op geregelde tijd-
stippen staat er aquafitness voor volwasse-
nen op het programma. Een ideale manier 
om de bezoeker in beweging te brengen en 
zo de totaalbeleving intenser te maken. Op 
specifieke data kunnen ouders en kinde-
ren samen sporten, een beproefde formule 
waar vooral het quality time-aspect tussen 
ouders en kinderen centraal staat.  Met dit 
aanbod wil het stadsbestuur het vakantie-
gevoel van de bezoekers nog versterken.

RITME VAN DE NATUUR
Het stadsbestuur heeft ademruimte om te 
improviseren. Zo is het best mogelijk dat 
bij een hittegolf het open bad langer open 
blijft. Zelfs een midnightswim hoort tot de 
mogelijkheden. De zon zal zonder twijfel 
de meest gegeerde gast zijn op het terrein 
waar het elke dag vakantie is. Zwembad 
Abdijkaai heeft met het nieuwe aanbod 
voldoende troeven om één van de leukste 
plekjes van Kortrijk te zijn waar het aange-
naam toeven is.

Zwembad Abdijkaai 
nog aantrekkelijker 
voor jonge gezinnen

Het nuttige aan het aangename koppelen: dat heeft het stadsbestuur 

voor ogen met de nieuwe openingstijden van het zwembad Abdijkaai. De 

veranderde openingstijden richten zich zoveel mogelijk op jonge gezinnen 

en houden rekening met ecologische en economische factoren.
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“Het idee van een nomadentuin hebben we 
gepikt uit Berlijn. Vijf jaar geleden hebben ze 
daar de Prinzessinnengarten aangelegd, op 
een stuk grond dat er in volle stadscentrum 
braak bijlag, net als hier”, zegt Frank Petit-
Jean van Velt. “Wij claimen deze locatie niet, 
maar zijn blij dat we er tijdelijk onze gang 
kunnen op gaan en de meerwaarde ervan 
kunnen tonen. En als deze plek binnen en-
kele jaren voor iets anders gaat dienen, zijn 
er nog voldoende braakliggende stukken 
in de stad. Onze nomadentuin vervult heel 
wat functies. Er mag om te beginnen gerust 
wat meer openbaar groen in het stadscen-
trum zijn. Maar Leilekkerland heeft ook een 
sociale waarde. De tuin, met 35 individuele 
perceeltjes en een gemeenschappelijk stuk, 
wordt onderhouden door een vijftigtal men-
sen. Om de veertien dagen werken we hier 
samen. Mensen uit de omgeving, maar ook 
van elders. En zo is deze plek hier beginnen 
leven. Op die manier betrek je de mensen 
ook actief bij een leefbare stad. Leilekker-
land draait dus niet alleen rond ecologisch 

tuinieren. Bij Velt noemen we dit een samen-
tuin. In Vlaanderen beginnen veel vrijwil-
ligers met dergelijke tuintjes. Het zijn geen 
volkstuintjes, omdat daar de nadruk ligt op 
het tuinieren zelf, en bovendien is niet elke 
volkstuin ecologisch. Maar volkstuinen zijn 
op zich natuurlijk ook al een mooie aanwinst 
voor de stad. Leilekkerland is een combina-
tie van een moestuin en een stuk natuur, vol 
biodiversiteit.”

TAL VAN TUINPROJECTEN
Sowieso zijn er in Kortrijk een flink aantal sa-
men- en/of volkstuinen. “Kortrijk leeft heel 
sterk op dat vlak en is zich in West-Vlaanderen 
echt aan het onderscheiden. Ik heb zelf een 
perceel van 200 m² in de volkstuin van de stad 
in de wijk Venning”, zegt Frank Petit-Jean. “Er 
zijn er ook nog onder meer in de kinderboer-
derij van Marke, de Warande in Heule, op Over-
leie,…. Men is bovendien aan het broeden op 
een buurtproject in de Sint-Denijsstraat. En 
dan heb ik het nog niet over tal van tuinpro-
jecten bij scholen en woon- en zorgcentra.” 

Alle beetjes helpen als Kortrijk zijn ambitie om 
Klimaatstad te zijn, wil waarmaken.

INTERESSE BIJ JONGEREN
“We zijn blij dat er, zeker wat Leilekkerland 
betreft, er zo veel interesse van jonge men-
sen is”, zegt Frank Petit-Jean tot slot. “Steeds 
meer jongeren willen leren tuinieren, maar 
voelen zich niet altijd thuis in een klassieke 
volkstuin, met grotere percelen, die in de 
meeste gevallen door een wat ouder publiek 
wordt onderhouden. Volkstuinen zijn meer 
geschikt voor ervaren tuiniers. In een noma-
dentuin als deze leren de mensen van elkaar, 
en doen we veel dingen samen, zoals koken 
met de verse groenten. We verbouwen er 
erwten, sluimererwten, snijbiet, de vergeten 
groente warmoes, sla, ajuin, aardappelen, 
noem maar op. Daar is hier allemaal erg goe-
de grond voor. Droge grond ook, zodat we er 
vroeg in het jaar mee kunnen beginnen.”

 R Meer info: www.velt.be/eetbaarkortrijk  
of www.leilekkerland.org

Nomaden- en volkstuinen 
maken een stad leefbaarder
De Velt-werkgroep Eetbaar Kortrijk krijgt sinds 2012 een jaarlijkse vergunning van Waterwegen en Zeekanaal 

om op de westelijke tip van het Buda-eiland, een nomadentuin te onderhouden. Een tijdelijke tuin die de naam 

Leilekkerland meekreeg. En er zijn in Kortrijk nog heel wat meer openbare tuinen. 
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Frank Petit-Jean (midden), en een aantal vrijwilligers die 
tweewekelijks op Leilekkerland aan de slag gaan.
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Vanya Verschoore en Geert De Vuyst sleute-
len al vijftien maanden aan het project. Het 
idee om een coöperatieve Stadsboerderij 
op te starten, beantwoordt aan heel wat be-
hoeften. “We brengen de biologische land-
bouwers en consumenten dichter bij elkaar 
en spelen in op de toenemende vraag naar 
duurzame, gezonde voeding. De landbou-
wer krijgt een eerlijke vergoeding en de con-
sument kan mede-eigenaar worden.”

BIOLOGISCHE LANDBOUWERS  
EEN GEZICHT GEVEN
De cvba Stadsboerderij heeft de ambitie 
om de komende maanden 800 aandelen 
te verkopen via verschillende formules. De 
eventuele winst wordt voor het grootste 
deel opnieuw in de boerderij geïnvesteerd. 
“Hoewel we nog geen fysieke boerderij 
hebben en voorlopig gehuisvest zijn in een 
voormalige autogarage in Kortrijk, kunnen 
mensen al vanaf begin april groenten bij ons 

Beschik jij over een stukje grond, 
maar heb je weinig tijd om er zelf mee 
aan de slag te gaan? Wil je die grond 
graag ter beschikking stellen van een 
gemotiveerde moestuinier? Of ben je 
zelf op zoek naar een geschikt stukje 
grond om groenten te kweken? Dan 
helpen we jou graag op weg om een 
moestuinbank op te starten.
 

 R Neem contact op via: 056 27 82 42 of 
liesbeth.vanderschaeve@kortrijk.be

Tuinier zoekt tuin, 
tuin zoekt tuinier

kopen”, zeggen de initiatiefnemers. “Ze kun-
nen een groentenabonnement nemen, een 
pakket met recepten kopen (waarin alle no-
dige ingrediënten steken), of losse groenten 
aanschaffen. We mikken op een twintigtal 
basisproducten die wij graag in elke keuken 
zouden zien: groenten, maar ook andere ge-
zonde voedingsmiddelen.” Om het gamma 
samen te stellen, werkt de Stadsboerderij 
samen met voedingsconsulenten en biolo-
gische landbouwers uit de ruime regio. 

NAAR LEEGSTAANDE HOEVE
Het is de bedoeling dat de Stadsboerderij 
in 2016 of 2017 naar een bestaande, leeg-
staande hoeve aan de rand van de stad kan 
verhuizen. “Dan kunnen we mensen nog 
gemakkelijker sensibiliseren voor gezonde 
en duurzame voeding, bijvoorbeeld door 
ervaringsgerichte activiteiten voor scholen 
en verenigingen, mensen die in het week-
end willen komen helpen, ….”

LANDBOUW GEDRAGEN  
DOOR GEMEENSCHAP 
De Stadsboerderij is niet het enige initiatief 
dat lokaal geteelde groeten en fruit pro-
moot. De Grenshoeve in de Beerbosstraat 
in Bellegem werkt al enige tijd volgens de 
CSA-formule: community supported agri-
culture, ofwel landbouw gedragen door de 
gemeenschap. Luc en An Goemaere vorm-
den het voormalige gemengde varkens- en 
akkerbouwbedrijf om tot een bioboerderij 
met groenten en kleinfruit en kunnen daar 
nu letterlijk de vruchten van plukken. Ieder-
een kan CSA-lid worden van de boerderij. 
Het lidmaatschap, via een oogstaandeel, 
geeft je het recht om gedurende het pluk-
seizoen zelf op het veld van De Grenshoeve 
te komen oogsten. Maar je kan ook een 
veldkaart aanschaffen, een soort miniversie 
van CSA, voor een bepaalde geldwaarde. 

 R Interesse in de Stadsboerderij?  
056 49 05 12 of www.stadsboerderij.coop

 R Deelnemen aan de CSA-formule  
van de Grenshoeve? 0472 30 60 72  
of www.degrenshoeve.be

“Stadsboerderij brengt producent 
en consument dichter bij elkaar”
De coöperatieve Stadsboerderij wil zo veel mogelijk mensen warm maken om financieel te participeren, maar ook 

zelf de handen uit de mouwen te steken. Ook de Grenshoeve in Bellegem werkt volgens deze gedachte. 
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Karel Aerts, Vanya Verschoore en Geert De Vuyst 
van de Stadsboerderij Kortrijk
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DIGIDOKTER
De digidokter is een initiatief van de Kor-
trijkse bibliotheek en Vormingplus vzw. 
Elke maand doet de bib dienst als compu-
terhulp. Een sessie begint met een korte 
uiteenzetting over een bepaald onderwerp. 
Na de lezing volgt een spreekuur waarin je 
allerhande vragen kunt stellen. Neem hier-
voor gerust je eigen laptop of tabletcom-
puter mee. 

 R Elke derde zaterdag van de maand van 10 tot 
12 uur in de Oranje Zaal van de Kortrijkse 
bibliotheek. Inschrijven is verplicht en kan via 
056 26 06 00 of www.vormingplusvzw.be

LESSEN EN DOE-SESSIES 
VOOR BEGINNERS
In kleine groepjes ga je samen met een 
lesgever aan de slag om de basis onder 
de knie te krijgen.  Je leert vlot de muis en 
het toetsenbord gebruiken, baant je een 
weg in bestanden en mappen en maakt 
kennis met het internet. Hoe kan je veilig 
surfen en e-mails versturen? Hoe maak je 
een account aan op facebook? Ervaren 
lesgevers helpen je graag op weg. Heb je 
specifieke vragen over internetbankieren, 
sociale media of wil je leren werken met 

een tablet? Dan kan je één of meerdere 
doe-sessies voor starters volgen. 

 R Alle lessen beginnen vanaf september 2014. 
Inschrijven tegen toegankelijke prijzen kan vanaf 
1 mei. Je leest meer in de volgende Stadskrant.

DIGITALE DIENSTVERLENING EN E-LOKET
Voor de aanvraag van heel wat documenten 
en attesten hoef je geen verplaatsing te ma-
ken naar het stadhuis. Dit kan eenvoudig van 
thuis uit. Bovendien is er sinds kort ook één 
digitaal aanspreekpunt voor de ingebruikna-
me van het openbaar domein of de aanvraag 
voor ondersteuning van een evenement. 

 R www.kortrijk.be/e-loket of bel 1777

PUBLIEKSKIOSKEN EN HOTSPOTS
In de deelgemeenten en het stadscentrum 
staan heel wat (gratis) internetkiosken opge-
steld. Ook in de bibliotheken en ontmoetings-
centra vind je heel wat publiekscomputers die 
vrij ter beschikking staan. Voor een volledig 
overzicht met adressen en openingstijden 
kan je terecht op www.kortrijk.be/allemaal-
digitaal. Blinden en slechtzienden kunnen 
gebruik maken van een speciaal uitgeruste 
publiekscomputer in de centrale bibliotheek. 

Voel jij je aangesproken om anderen 
op weg te helpen bij allerlei compu-
tervragen? Je bent geen specialist, 
maar hebt wel wat praktische com-
puterkennis en –ervaring die je graag 
met anderen deelt? Dan ben jij de 
geknipte persoon om de lesgevers te 
ondersteunen tijdens de lessen voor 
beginners of doe-sessies. 

 R Neem contact op met Ann Andries,  
056 27 86 64 of mail naar  
@llemaaldigitaal@kortrijk.be. 

Van 19 april t.e.m. 27 april vindt de di-
gitale week 2014 plaats in Vlaanderen. 
Het gebruik van computer, internet, 
gsm en multimedia lijkt evident maar 
dat is het niet voor iedereen. Tijdens 
de Digitale week kan je daarom deel-
nemen aan allerhande workshops, le-
zingen, mulitmedia-activiteiten,… . De 
activiteiten richten zich zowel op de 
beginner als gebruiker  met meer erva-
ring en zijn steeds gratis of zeer goed-
koop. Voor het zesde jaar op rij slaan 
ook de Kortrijkse bibliotheek, OCMW 
Kortrijk, Vormingplus, CVO-VIVO en 
Mentor vzw de handen in elkaar. 

 R Het volledige programma kan je nalezen  
op www.kortrijk.be/digitaleweek. 

Met het project @llemaal digitaal neemt de stad alle burgers mee in de digitale wereld.  

Dit doet Kortrijk met een aanbod van toegankelijke computer- en internetlessen, 

publiekskiosken, hotspots, de uitbouw van een e-loket en digitale dienstverlening. 

Vrijwilligers gezocht! 

Digitale Week 

In Kortrijk gaan we
@llemaal digitaal
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Sinds juni vorig jaar huist de vzw Jongeren-
atelier in de voormalige Pontforthoeve in 
Kortrijk, nadat ze jarenlang gehuisvest was 
in het Jeugdontmoetingscentrum in de Fi-
lip van den Elzaslaan. De hoeve wordt nog 
volop gerenoveerd, onder meer door de jon-
geren die de vzw begeleidt. Voor het brug-
project Stuwkracht  sloegen vzw Jongere-
natelier en Oranjehuis de handen in elkaar. 
“Gedurende maximaal 800 uur, tijdens één 
schooljaar, krijgen de deelnemende jonge-
ren, die les volgen in het deeltijds onderwijs, 
een opleiding op maat”, legt Ronny Declercq, 
coördinator van vzw Jongerenatelier uit. “De 
opleiding is erop gericht hen arbeidsrijper te 
maken, zo veel mogelijk arbeidsremmende 
factoren weg te werken en ze de tools in 
handen te geven om vlotter werk te vinden.” 

INTENSIEVE BEGELEIDING
Stuwkracht is aan zijn tweede schooljaar be-
zig en heeft inmiddels zowat 130 jongeren 
begeleid. “Bijna allemaal konden ze al een 
eerste werkervaring opdoen”, zegt Ronny 

Declercq. “Stuwkracht kan men realiseren 
met middelen van het Europees Sociaal 
Fonds en steunt op vier pijlers. Voor anders-
talige jongeren zijn er intensieve taalpak-
ketten. Indien wenselijk en nodig kunnen 
de jongeren een procesbegeleiding op 
maat krijgen. Tijdens die procesbegeleiding 
werken we de mogelijke arbeidsbelemme-
rende factoren weg. Ten derde zoeken we, 
samen met hen, gericht naar een job die be-
antwoordt aan hun talenten en wensen, en 
bereiden we ze grondig voor op het sollici-
teren.” Bijzonder aan Stuwkracht is dat, eens 
de jongeren aan het werk zijn, ze ook verder 
begeleid worden op de werkvloer, in nauwe 
samenwerking met de werkgever.

LEREN EN WERKEN 
BETER BEKENDMAKEN
Stuwkracht helpt bovendien om het sys-
teem van leren en werken bij werkgevers 
beter bekend te maken en eventuele voor-
oordelen over jongeren die uit het deeltijds 
onderwijs komen, weg te nemen. Ronny De-

clercq: “Onze jongeren wíllen werken en zijn 
meestal erg gemotiveerd. De vaardigheden 
die zij in het deeltijds onderwijs meekrijgen, 
zijn ook erg gegeerd op de arbeidsmarkt. 
Jongeren die werk vinden, zijn in de meeste 
gevallen twee jaar later nog aan de slag. Wie 
echter op zijn 18de werkloos is, is dat vaak op 
zijn 25ste ook nog.” Het ESF-project loopt in 
principe slechts voor twee jaar, maar vzw 
Jongerenatelier en het Oranjehuis bekij-
ken, samen met andere partners, hoe ze 
Stuwkracht ook zonder die extra middelen 
kunnen verderzetten. Ronny Declercq: “De 
VDAB is alleszins geïnteresseerd. Zij is voor 
de toekomst dan ook onze logische partner. 
Wij hebben bovendien een dossier inge-
diend bij de provincie om Stuwkracht ook te 
kunnen organiseren in andere West-Vlaam-
se centrumsteden. Jongerenwerkloosheid 
staat momenteel hoog op de agenda en alle 
initiatieven om dat probleem tegen te gaan, 
verdienen ondersteuning.”

 R www.stuwkracht.net of 056 96 01 50

Vzw Jongerenatelier en Oranjehuis uit Kortrijk zetten voor het tweede schooljaar op rij hun schouders onder Stuwkracht. 

Zij hebben elk al een brugproject lopen voor jongeren uit het deeltijds onderwijs, met als doel hen arbeidsrijper te 

maken. In Stuwkracht werken ze samen, onder meer om de overgang naar vast werk vlotter te laten verlopen. 

Stuwkracht maakt 
jongeren arbeidsrijper
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Aalbeke is dementie-
vriendelijke gemeente

Koppels die in een wooncentrum belanden, 
slapen doorgaans in bedden die je uit elkaar 
kan schuiven Dat is nodig om de zorg opti-
maal te garanderen, maar niet echt aange-
naam voor de echtparen.

EXAMENOPDRACHT
Docente Annabel Deneckere: “Het Zorghotel 
Heilig Hart stelde ons expliciet de vraag om 
hulpstukken te ontwerpen zodat de bewo-
ners het gevoel hebben dat ze in één bed 
liggen. De vraag was een examenopdracht 
voor eerstejaarsstudenten ergotherapie die 
de minor adapation en design volgen.”
“De studenten moesten rekening houden 
met de volgende criteria. Het hoofd- en voet-
einde van de bedden moeten verstelbaar 

zijn. Je moet de bedden opnieuw vlug uit 
elkaar kunnen halen en het gevoel van sa-
men te liggen is het belangrijkste.”, vervolgt 
de docente.

“PONT D’AMOUR”
De oplossing is een combinatie van een 
aantal ontwerpen. De studenten bedachten 
een tussenkussen (de zogenaamde “pont 
d’amour”) met een insnede in het midden 
aan het hoofd en voeteinde zodat dit mee 
beweegt wanneer men het bed verstelt. 
Daarover komt een dubbel overtrek met 
waterafstotende textiel in het midden. Aan 
hoofd- en voeteinde is er extra stof voorzien, 
zodat als je één bed verstelt, nog steeds het 
gevoel van één groot bed behouden blijft.

Het aantal personen met dementie 
groeit door de toenemende ver-
grijzing. Het is een hele uitdaging 
voor de maatschappij om met deze 
ziekte beter te leren omgaan.

De Koning Boudewijnstichting lan-
ceerde, in samenwerking met de 
Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten, de campagne “demen-
tievriendelijke gemeenten”. Doel is 
om initiatieven te ontwikkelen waar-
bij dementerenden uit hun isolement 
breken en inwoners minder onwen-
nig tegenover hun zieke medemens 
staan. Een hulpmiddel daarbij is remi-
niscentie, die het ophalen van herin-
neringen centraal stelt.

Aan het woon- en zorgcentrum De 
Weister, aan de Lijster/Westerstraat, 
starten wandel- en rolstoelwandelin-
gen die het geheugen van de demen-
terenden en de andere wandelaars 
prikkelen. Herkenbare signalisatie-
borden met het opschrift “Levend ge-
heugen” loodsen de deelnemers door 
Aalbeke. Het afstappen van de wan-
delingen draagt bij tot een positieve 
beeldvorming van dementie.

De moeilijkheidsgraad van de wan-
delingen verschilt lichtjes door de 
variatie in het Aalbeekse reliëf. Niet-
temin zijn alle routes geschikt voor 
jonge gezinnen met buggy’s en rol-
stoelgebruikers. Tijdens of na de wan-
deling kunnen de wandelaars in de 
plaatselijke horecazaken terecht voor 
een drankje of versnapering.

Steeds meer oudere echtparen zetten samen de stap naar een woon- 

en zorgcentrum omdat ze door hun hoge leeftijd hulpbehoevend zijn. 

Een minpuntje daarbij is dat ze niet altijd samen kunnen slapen en 

daardoor veel knuffelmomenten missen. Studenten van het eerste jaar 

ergotherapie van de hogeschool Howest bedachten een oplossing.

Studenten bedenken 
knuffelbed voor ouderen
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Kozimo kwam helemaal zelf met het idee 
op de proppen. Toen kinderen aanbelden 
om stiftjes voor de Damiaanactie te verko-
pen, was hij zo ontroerd dat hij een eigen 
actie wou opstarten tegen het onrecht in de 
wereld. De ruiltocht begon met een mooie 
zelfgemaakte tekening. Al snel waren er 
een heleboel mensen die met hem wilden 
ruilen. De eerste persoon stelde voor om te 
wisselen voor een doosje zelfgemaakte ge-
lukssterretjes die geschonken worden aan 
kankerpatiëntjes. Zo kwam haar gelukwens 
terecht bij iemand die het echt verdient. 

RUILACTIES
Papa Krist besloot zijn zoon te helpen en 
ontwierp een website voor de actie. “Via 
de ruiltocht ontmoeten we veel mensen 
met een verhaal. Al die verhalen krijgen 
een plaats op de website www.kozimoruilt.
be. Ik ben ongelooflijk trots op mijn zoon. 

Hoewel hij amper 9 jaar is, is hij altijd erg 
bekommerd geweest om anderen die het 
minder goed hebben. Dat heeft hij onge-
twijfeld van zijn mama, die jammer genoeg  
twee jaar geleden overleed. Hij is sinds 
haar dood zo mogelijk nog gevoeliger ge-
worden en trekt zich het leed van anderen 
nog meer aan”, vertel Krist nog. Na honderd 
dagen wordt het laatste artikel geveild. “Ik 
hoop natuurlijk dat het veel centjes op-
brengt, maar ik heb geen doel voor ogen. 
Het maakt me niet zoveel uit met wat ik 
eindig. Ik ben al blij als ik 1 euro aan het 
goede doel kan geven. Eigenlijk doe ik het 
ook een beetje voor mijn mama. Zij is mijn 
grote voorbeeld. Ze hielp ook veel met de 
mensen die het moeilijk hebben en dat wil 
ik voortzetten”, besluit Kozimo. 

 R Wie iets wil ruilen met Kozimo, kan surfen naar 
www.kozimoruilt.be

Heb jij ook een groot hart en wil 
je bruikbare spullen zelfs gewoon 
wegschenken? Dan hoort het OCMW 
het graag op www.facebook.com/
stoparmoedeinkortrijk. 

Regelmatig krijgt het OCMW vragen 
van inwoners die goederen of diensten 
willen schenken of aanbieden aan men-
sen die het moeilijk hebben. Daarnaast 
krijgen ze vaak bezoek van organisaties 
die op zoek zijn naar materiaal of hulp 
voor mensen in nood. Met de facebook-
pagina brengen ze vraag en aanbod 
nu met elkaar in contact. Het concept 
is simpel: zoek je iets, dan plaats je een 
bericht met als titel ik zoek. Heb je zaken 
liggen die je niet meer nodig hebt, dan 
plaats je een bericht met ik bied aan. 
Hou er wel rekening mee dat dit fo-
rum vooral bedoeld is voor mensen die 
het echt nodig hebben. Bijvoorbeeld: 
een organisatie begeleidt een gezin 
dat dringend nood heeft aan babykle-
dij. Ze posten een bericht met ik zoek. 
Een gezin dat babyspullen heeft die te 
klein geworden zijn, ziet het bericht en 
plaatst een reactie. Verdere praktische 
afspraken regel je via een privébericht, 
zodat je geen adres –of telefoongege-
vens online moet plaatsen. 

 R Meer info: surplus@ocmwkortrijk.be

De 9-jarige Kortrijkzaan Kozimo Emre Joshua Vanmarcke - of kortweg Kozimo - 

begon op donderdag 6 februari met een ruilactie voor het goede doel. Gedurende 

100 dagen wil hij om de vijf dagen iets inwisselen.  Met de opbrengst steunt hij 

een project dat zich inzet tegen hongersnood in Afrika. 

Kozimo gaat honderd 
dagen op ruiltocht

Wie zoekt, die 
vindt het op 
Facebook! 
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Na de frietcultuur en Aalst carnaval wil ook 
de kermis een plaats bemachtigen op de 
lijst van Inventaris Vlaanderen voor Imma-
terieel Cultureel Erfgoed. De kermis heeft 
een eeuwenoude traditie en speelde altijd 
een belangrijke rol in het maatschappelijk 
leven. In een tijd toen er nog geen inter-
net, televisie of betaald verlof was, bood de 
kermis een venster op de wereld. Exotische 
fenomenen, wetenschappelijke snufjes en 
wereldwonderen kregen veel bekijks in 
freakshows. Uitvinders, ontdekkingsreizi-
gers, acrobaten,… kwamen van heinde en 
verre hun kunstjes vertonen en het publiek 
verbazen. 

ALLEZ ALLLEZ
Samen met het Kermiserfgoed comité en 
het Landelijk Expertisecentrum voor Cul-
tuur van Alledag (LECA) stelde de Erfgoed-
cel Kortrijk het programma Allez Allez sa-
men. Een gids neemt je mee op wandel op 
de Paasfoor. Tijdens deze tocht krijg je de 
leukste kermisanekdotes te horen en ver-
neem je alles over de rijke geschiedenis van 

Vijf Stadskrantlezers maken kans op 
een pakketje met gratis tickets voor 
paasfoorattracties. Mail het antwoord 
op volgende vraag vóór 15 april naar 
stadskrant@kortrijk.be. Welke Kortrijk-
se kermisfamilie is de rode 
draad tijdens het wandel-
parcours op 27 april? De 
Stadskrant brengt de 
winnaars op de hoogte.

1 mei is ongetwijfeld een topdag 
voor de Kortrijkzanen en de bezoe-
kers van de Guldensporenstad.

De Paasfoor draait op volle toeren en 
op het Schouwburgplein kan je een 
kijkje nemen of misschien tafelen in het 
Pop-Uprestaurant van Stefaan Van den 
Berghe en Barbra Poucke. De muzie-
kliefhebbers komen aan hun trekken 
op de 22ste editie van het gratis 1 mei- 
muziekfestival in het Begijnhofpark. 
Het programma vermeldt vanaf 14 uur 
het Ed Sullivan Quartet, Mintzkov, Lady 
Linn, Kraantje Pappie en DJ Lotto. De 
jongste bezoekers van het festival kun-
nen terecht in het kinderdorp. De meer 
sportieve medemens kan tussen 7 en 
11 uur inschrijven voor de derde MTB 
Classic, een mountainbike toertocht 
van 30 en 50 km met start en aankomst 
in het Begijnhofpark.

de Kortrijkse kermis. Afspraak op 27 april 
om 10 uur op de Grote Markt. Rode draad 
in het parcours is de familie Semay, een 
circusfamilie met Kortrijkse roots. Heel wat 
foorreizigers die nu op de kermis staan zijn 
rechtstreekse of onrechtstreekse afstam-
melingen van deze familie.

FOORKRANT
Wie op Erfgoeddag niet met de gids op 
verkenning gaat, kan de geschiedenis van 
de kermis ontdekken in de gratis Foorkrant. 
Behalve interviews met foorreizigers, bevat 
de krant talrijke feiten en weetjes. Je vindt 
er ook een plattegrond met alle info over 
de foorwandelroute. Je kan de krant op de 
kop tikken in het Erfgoedhuis, de Uitwinkel 
en deelnemende foorkramen of downloa-
den via www.geheugenvankortrijk.be en 
www.lecavzw.be. Tot slot is er een pop-up 
tentoonstelling die je meetroont naar de 
kermis van toen. Deze tijdelijke tentoon-
stelling is opgesteld aan de westzijde van 
de Grote Markt ter hoogte van Hotel Da-
mier en Brasserie Royale.

De Erfgoeddag op 27 april focust op het onderwerp Grenzeloos, een 

begrip dat je ruim kan invullen. Ook toerisme, jumelages, circus- en 

kermiserfgoed, … komen met dit thema in het daglicht te staan.

Gratis naar 
de Paasfoor!

1 mei is topdagErfgoeddag plaatst 
Paasfoor in de kijker

WIN
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De foorkramen zijn open op maandag, 
dinsdag en donderdag van 15 tot 23 uur, op 
woensdag van 14 tot 23 uur en op vrijdag 
van 15 tot 1 uur (Goede Vrijdag vanaf 16.30 
uur). Op zaterdag kan je er terecht van 14 
tot 1 uur en op zondag van 14 tot 24 uur.
Bijkomende uitzonderingen zijn Witte Don-
derdag (van 15 tot 1 uur), Paasmaandag 
(van 9 tot 24 uur) en 30 april, 1 en 2 mei (van 
14 tot 1 uur).

OPENBARE TOILETTEN
Je vindt openbare toiletten in het historisch 
stadhuis, te bereiken via het binnenplein en 
in de dienst Toerisme in het Begijnhofpark.

TOEGANKELIJKHEID
Personen met een fysieke beperking par-
keren gratis op elke reglementaire par-
keerplaats. Er zijn ook voorbehouden par-
keerplaatsen voor mensen met een fysieke 
beperking aan de Reepkaai en de Sint-Jo-
risstraat. Leg steeds jouw parkeerkaart dui-
delijk aan de voorruit van de wagen.

PARKEREN
Via het parkeergeleidingssysteem (grote 
borden langs de invalswegen) vind je pro-
bleemloos de weg naar de vrije parkings. 

Ondergronds parkeren kan in P Schouw-
burg en P Veemarkt. Daar is plaats voor een 
duizendtal wagens. Wil je gratis parkeren? 
Dan biedt P Appel aan de Magdalenastraat 
een uitkomst. Deze parking bevindt zich 
op wandelafstand van het stadscentrum. 
Op de P+R parking op Hoog Kortrijk par-
keer je zonder moeite. Een bus van De Lijn 
brengt je gratis naar de Paasfoor en terug. 
Kom je met de fiets? Bevestig je stalen ros 
dan na het sluiten ook aan een vast object. 
Zo ben je, samen met de gemeenschaps-
wachten die een oogje in het zeil houden, 
eventuele fietsdieven te slim af.

PARKEREN VOOR BEWONERS
Tijdens de Paasfoor heb je als bewoner vol-
gende mogelijkheden:
• Koop een bewonersabonnement voor P 

Veemarkt of P Schouwburg of P Broelto-
rens voor de Paasfoorperiode

• Geniet van de voorbehouden parkeer-
plaatsen voor bewoners

• Maak gebruik van het parkeren in een 
aangrenzende parkeerzone

Verneem hierover alles op www.parko.be

 R www.kortrijk.be/paasfoor

Toerisme Kortrijk lanceerde eind 
vorige maand de nieuwe website 
www.toerismekortrijk.be. De vori-
ge website heeft er vijf jaar trouwe 
dienst op zitten, een eeuwigheid in 
de digitale wereld. Hoog tijd dus 
voor vernieuwing! 

Op de oude website was het niet altijd 
even makkelijk om iedereen wegwijs te 
maken. De toeristische pagina’s zaten 
vervat in de algemene website van de 
stad en misten vaak een wervende en 
inspirerende invalshoek. Ondanks het 
feit dat jaarlijks meer dan 60.000 surfers 
de pagina’s bekeken, was het hoog tijd 
om het aanbod aan toeristische pro-
ducten te herbekijken. Met de nieuwe 
website is dat euvel verleden tijd, want 
op de startpagina staan nu nog slechts 
vijf keuzemenu’s: zien en doen, over-
nachten, eten en drinken, bereiken en 
mijn favorieten.  Kortom, enkel wat echt 
relevant is voor de bezoekers van onze 
stad overleefde de screening. 

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Dat maakt de site een uiterst gebruiks-
vriendelijk werkinstrument voor wie 
het toeristisch aanbod en de troeven 
van de stad wil ontdekken. Ook voor 
wie met een smartphone op stap gaat, 
biedt de website soelaas. De webloca-
tie past zich zeer efficiënt aan en biedt 
praktische en bondige informatie. Bo-
vendien is de inhoud opgesteld in vier 
talen. Nagelnieuw zijn de rubrieken 
fijne adresjes op vlak van mode, home 
en interieur, lifestyle en de selectie to-
prestaurants en aanraders op vlak van 
bistro’s en restaurants. Een jury van foo-
dies ging hiervoor op pad en maakte 
een selectie van toffe en typisch Kor-
trijkse zaken. Meteen een slaapplaats 
boeken? Ook dat kan! Met een simpele 
klik boek je eenvoudigweg een over-
nachting in een hotel of B&B.
 

 R www.toerismekortrijk.be 

De Paasfoor palmt Kortrijk in van 17 april tot en met 4 mei. 
Plan je een bezoek? Dan vind je hier alvast wat praktische informatie. 

Wist-je-datjes van de Paasfoor
Nieuwe 
toeristische 
website
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Naar jaarlijkse gewoonte pakken Muziek-
centrum Track*, De Kreun en Muziekcafé 
Track* tijdens Sinksen uit met heel wat 
muzikale activiteit op de muzieksite op het 
Conservatoriumplein. Dit jaar willen ze op 
zondag 8 juni het grootste Feest in Kortrijk- 
koor en orkest vormen en op die manier 
zoveel mogelijk bezoekers gedurende één 
muziekstuk in contact laten komen met 
klassieke muziek. 

Om alles in goede banen te leiden doen we 
een beroep op Vonder vzw. Deze Kortrijk-
se vzw maakt jaarlijks een aantal klassieke 
muziekproducties ter promotie van eigen 
regionaal talent. Een aantal jaar terug werd 
KANS gecreëerd en uitgevoerd op de Grote 

Markt voor Sinksen, en nu deze flashmob 
met het FIK-koor en orkest. Samen met hen 
en onder de deskundige leiding van David 
Anne hopen we een memorabel moment 
te creëren op de muzieksite.

INTERESSE?
Inschrijven kan tot 10 april en doe je via een 
mailtje naar info@muziekcentrumtrack.be 
met vermelding van je contactgegevens en 
instrument. Noteer alvast deze belangrijke 
momenten in je agenda. 
- De partituren ontvang je tegen eind april
- Zaterdag 24 mei: een eerste repetitiemo-

ment van 14 tot 18 uur
- Zondag 8 juni: tweede repetitiemoment 

en voorstelling om 19.30 uur

Tijdens de Week van de Amateur-
kunsten – van 25 april tot en met 
4 mei -  zet Vlaanderen de schijn-
werpers op de vele niet-professi-
onele kunstenaars. 

In Kortrijk organiseert De Heulse Con-
certband op zaterdag 3 mei vanaf 
18.30 uur het muziekfestival Hula op 
Heuleplaats. Je kan er gratis genieten 
van de muziek van zes verschillende 
muziekkorpsen. Als slot brengen ze 
om 20.30 uur een gezamenlijke uit-
voering van Hula, een speciaal voor 
deze gelegenheid gecomponeerde 
mars. Met dit muziekfestival viert de 
Koninklijke muziekmaatschappij Sint-
Cecilia Heule haar 120-jarig bestaan.

 R Info: 0477 45 45 02 of 
deheulseconcertband@skynet.be 

De liefhebbers van vocale muziek zijn 
op zaterdag 3 mei om 20 uur welkom 
op Amor et Musica in de Kortrijkse 
Sint-Maartenskerk. Het Kortrijks koor 
Ars Vocalis nodigt twee gastkoren uit, 
het Nederlandse Mannenkoor Con 
Spirito en het Gemengd koor Pieter-
Jan Van Paesschenkoor uit Zonho-
ven. Tijdens het concert brengen de 
drie koren werk uit eigen repertoire 
en een gezamenlijk werk dat speci-
aal voor deze gelegenheid werd ge-
schreven door David Anne. 

 R Inlichtingen en reservaties (na 
18 uur):  056 32 68 43,  info.
arsvocaliskortrijk@telenet.be of   
www.arsvocaliskortrijk.be (€ 8\€ 10)

Dit jaar vindt de rommelmarkt plaats op 
zondag 8 en maandag 9 juni. Je kan hier-
voor online inschrijven vanaf maandag 21 
april op www.sinksen.be. Vóór deze da-
tum inschrijven is niet mogelijk. De rom-
melmarkt biedt plaats aan een 1000-tal 
standhouders op zondag en maandag. 
Voor een standplaats betaal je € 12 per 4 

meter per dag exclusief mogelijke online 
betalingsonkosten. Verkopers van brocan-
te en boeken (met BTW-nummer) werden 
eind maart aangeschreven, wie zich nog 
kandidaat wil stellen, kan vóór 15 april 
mailen naar evenementen@kortrijk.be.

 R www.sinksen.be

Help je mee om een zo groot mogelijk muzikaal kanon te vormen tijdens het 

jaarlijkse stadsfestival Sinksen? Welk instrument je ook bespeelt, je bent welkom! 

Sinksen zoekt muzikanten

De Groote Kunst

Schrijf je in voor de rommelmarkt! 
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1986

De ietwat oudere stadsgenoot zal waar-
schijnlijk Lucien Laporte herkennen op 
deze foto uit 1986. Deze ambtenaar, die 
in 1944 in dienst trad bij de stad, was een 
kleurrijk figuur. Hij nam, bijgestaan door 
de arbeiders van de toenmalige dienst 
feestelijkheden, het protocol van de stad 
voor zijn rekening. Hij hulde zich in zijn 
livrei en kondigde met luide stem (zijn 
handelsmerk) de burgemeester en de le-
den van het college van burgemeester 
en schepenen aan bij allerlei evenemen-
ten: huwelijken, recepties, onthaal van 
prominenten, …. Hij leidde de recepties 
in goede banen. Medewerkers van de 

dienst feestelijkheden stonden toen in 
voor de bediening en droegen daarbij een 
witte vest met zwarte epauletten. Lucien 
Laporte was eveneens plaatsmeester van 
de Paasfoor.

2014

Het team Protocol staat in voor de profes-
sionele en kwalitatieve organisatie van het 
onthaal van diverse genodigden en ver-
sterkt daardoor de gastvrijheid en het po-
sitief imago van de Stad Kortrijk. Het team 
bestaat uit twee ambtenaren die onder-
steuning krijgen van 6 PWA-medewerkers. 
Het kwaliteitsvol onthaal is het uithang-
bord van de Stad Kortrijk en laat bij veel 

genodigden een eerste of blijvende indruk 
na. De medewerkers organiseren onder 
meer de officiële ontvangsten, begroetin-
gen en recepties bij bezoeken door leden 
van het koningshuis, (inter-)nationale pro-
minenten en ambassadeurs uit binnen- en 
buitenland. Het team staat eveneens in 
voor de verwelkoming van verenigingen 
door leden van het college van burge-
meester en schepenen. Ook de grote eve-
nementen staan op de lijst: opening van 
het academiejaar, 11-juliviering, opening 
van de Paasfoor, nieuwjaarsreceptie voor 
de bevolking,…. Bovendien verzorgen zij 
de aankoop van relatiegeschenken die de 
stad overhandigt bij bezoeken van hoog-
waardigheidsbekleders. 

Vroeger en nu: Stadhuis



18 | STADSKRANT KORTRIJK

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

LAAT HET ZOEMEN  
MET BLOEMEN

Wist je dat de bijenpopulatie met uitsterven 
bedreigd is? Deze insecten vinden namelijk 
onvoldoende stuifmeel en dat brengt on-
der andere de bestuiving van fruitbomen 
in het gedrang. 
Maar weet je ook dat de oplossing voor dit 
probleem heel eenvoudig is? Door het zaai-
en van een speciale bloemenmengeling 
creëer je een bloemenweide waar de bijen 
terecht kunnen om zich te voeden. De Pro-
vincie West-Vlaanderen ontwikkelde twee 
zaadmengsels die je gratis kan aanvragen 
vanaf 15 maart. Drie à vier jaar lang zullen 
de bloemen weelderig bloeien, zonder on-
derhoud. Geef toe, daar vind je toch wel 
een plekje voor in jouw tuin!

 R www.west-vlaanderen.be/bijen  
of 0800 20 021 (gratis)

DE SCHOUWBURG  
ZOEKT VRIJWILLIGERS

De Schouwburg Kortrijk is een eigentijds 
cultuurhuis dat open staat voor iedereen 
die op zoek is naar een gezellig avondje uit, 
een straffe voorstelling of een kunstig ge-
kleurd project. 

Voor een optimaal verloop van de avond- 
en weekendactiviteiten, zoekt de Schouw-
burg vrijwilligers om de werking mee te 
ondersteunen. Als vrijwilliger sta je onder 
andere in voor de ticketcontrole, het ont-
haal, de publieksbegeleiding (publiek naar 
hun plaatsen helpen) en het uitdelen van 
programmafolders. Je biedt ook hulp in de 
vestiaire en de bar van het foyer.
Je mag rekenen op afwisselende taken, een 
toffe groep en leuke sfeer, cultuurcheques 
waarmee je voorstellingen kan bijwonen 
en een verzekering tijdens je taak als vrij-
williger. Ben jij klantvriendelijk en flexibel? 
Heb je een verzorgd voorkomen en taalge-
bruik? Schrijf je dan in op www.kortrijk.be.

 R Info: www.kortrijk.be/vrijwilligers

OEFENSESSIES 
STEMCOMPUTERS

Op 25 mei 2014 kiezen we de leden van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, het 
Vlaamse Parlement en het Europese Parle-

ment. In Kortrijk verlopen de verkiezingen 
elektronisch. Het gaat om een eenvoudig 
en gebruiksvriendelijk stemsysteem. De 
Vlaamse overheid stelt de stemcomputers in 
bruikleen ter beschikking.
Wil je het digitaal stemmen vooraf even 
oefenen? Dan plaatst de stad van dinsdag 
15 april tot en met donderdag 15 mei oe-
fencomputers op diverse locaties. Behalve 
het stadhuis, de centrale bibliotheek, de 
buurtbibliotheken en de dienstencentra, 
kan je onder meer ook terecht op de maan-

dagmarkt om naar believen te oefenen. 
Je krijgt op alle locaties begeleiding van 
stadsmedewerkers. Als groepsbegeleider 
kan je een begeleide sessie boeken. Instel-
lingen en rusthuizen kunnen een beroep 
doen op het mobiel stembureau. 

 R Een overzicht van locaties waar stemcomputers 
ter beschikking staan om te oefenen, verneem 
je via www.kortrijk.be/verkiezingen of via het 
gratis nummer 1777.

EEN NIEUW, 
MILIEUVRIENDELIJK 
SPEELPLEIN VOOR KORTRIJK?

Kortrijk neemt deel aan de actie: Win een 
speelplein voor jouw dorp, een organisatie 
van Bebat voor alle gemeenten van de pro-

vincie West-Vlaanderen. Willen we als stad 
deze wedstrijd winnen? Dan is het alle hens 
aan dek tussen 1 en 31 mei!
Breng als inwoner van Kortrijk tijdens deze 
periode zo veel mogelijk lege batterijen, 
zaklampen en accupacks binnen bij het 
recuperatiepark, de school van jouw kin-
deren of de supermarkt in jouw buurt. Je 
sleept er niet alleen de overwinning voor 
jouw stad mee in de wacht maar helpt met-
een de natuur een handje. En zeg nu zelf, 
een extra milieuvriendelijke speeltuin voor 
onze stad, dat willen we toch allemaal!

 R Het aantal kg wordt berekend in functie van het 
aantal inwoners van de gemeente. Zo heeft elke 
gemeente of stad, ongeacht de grootte, evenveel 
kans om te winnen. 
www.speelpleinvooruwdorp.be
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EI-LABA!

Er gaat niets boven een speels kipje dat 
parmantig door je tuin loopt. Het is niet al-
leen amusant, maar kippen zijn ook uitste-
kende afvalverwerkers. Behalve de com-
posthoop of –bak zijn deze Chickendales 
dé oplossing voor de verwerking van jouw 
tuin- en keukenresten. Bovendien legt 
deze gezonde gevederde tweevoeter om 
de twee dagen een ei. Ook dit jaar lanceert 
Imog een kippenactie. Nog tot 31 mei kan 
je met de bestelbon uit jouw afvalkrant 
bij de deelnemende handelaars voor 
een prikje een kip aankopen (richtprijs € 
8,5/ stuk).De kippen zijn 18 tot 20 weken 
oud en beginnen te leggen rond 20 tot 
25 weken. Daarenboven voldoen ze aan 
de strenge voorschriften zoals gecontro-
leerde voeders, de verplichte salmonella-
vaccinatie, enz. …

 R www.imog.be

DRAAG ZORG  
VOOR DE KORTRIJKSE 
GESCHIEDENIS

Waardevol audiovisueel materiaal of ar-
chiefstukken over Kortrijk komen nog al te 
vaak terecht in de Kringloopwinkel of op 
het recuperatiepark. Misschien vind je dit 
materiaal bij een nalatenschap. Of het is 
jouw eigen zorgvuldig verzameld materi-
aal maar wegens een verhuis weet je geen 
raad mee.
In dit geval biedt het Stadsarchief de ideale 
oplossing. Dit archief is immers dé goede 
huisvader om jouw archiefstukken in opti-
male omstandigheden te bewaren.

 R Interesse? Neem contact op via  
stadsarchief@kortrijk.be

VRAAG NU JOUW 
SPEELSTRAAT AAN!

Een speelstraat is een openbare weg, of een 
stukje ervan, die men tijdelijk en tijdens be-
paalde uren omtovert tot een speelparadijs 
voor alle kinderen uit de buurt. Woon jij in 
een straat met weinig doorgaand verkeer 
en hoofdzakelijk woonfunctie? Dan kan je 
tot 1 mei samen met je buren een aanvraag 
indienen om tijdens de zomervakantie in 
aanmerking te komen voor een speelstraat. 
Hoe je samen met jouw buren de speel-
straat inricht, staat jullie vrij. Voetballen, 
een fietsparcours uittekenen, badminton-
nen, een mega-krijttekening of spelen met 
een grote parachute, … het kan allemaal 
veilig op straat.
Steek je zelf graag (een klein beetje) de 
handen uit de mouwen? Kan je jouw buren 
warm maken voor dit leuke initiatief? Dan 
staat team Jeugd klaar om jou te begeleiden.

 R Jeugdcentrum Tranzit, 056 27 73 40, 
jeugdcentrum@kortrijk.be. Alle info en 
formulieren op www.kortrijk.be/speelstraat.

IN DE BRES VOOR 
MAATSCHAPPELIJK 
KWETSBARE KINDEREN EN 
JONGEREN

De aanpak van maatschappelijk kwetsbare 
kinderen en jongeren in Kortrijk vraagt een 
sterke aanpak. Kortrijk wil in de toekomst 
nóg efficiënter en constructiever aan de 
slag rond deze doelgroep.
Met de oprichting van een EVA (extern ver-
zelfstandigd agentschap) wordt dit moge-
lijk. Het betekent concreet dat het stadsbe-
stuur enthousiaste kandidaat-bestuurders 
zoekt die mee denken en beslissen over 

methodieken, het bereiken van de diverse 
doelgroepen, campagnes, enz.… 
Heb jij een open, frisse kijk op jeugd- en 
welzijnszaken? Wil je op een constructieve 
en inspirerende manier jouw steentje bij-
dragen? Stel je dan kandidaat tegen uiter-
lijk eind april via het formulier op www.kor-
trijk.be/kandidaat-nieuwe-eva.

 R Info: Tom Verhelst, directie Welzijn,  
tom.verhelst@kortrijk.be

BIB VERWENT JOU  
MET EEN MAIL

Ben jij inmiddels vertrouwd met de atten-
deringsmail van de Kortrijkse bib? Daarbij 
vind je drie dagen voor de vervaldatum van 
jouw ontleende materialen een bericht in 
jouw mailbox. Een leuk geheugensteuntje 
toch! Vanaf april verwent de bib jou hele-
maal. Vanaf deze datum krijg je ook in de 
maand dat je lidgeld vervalt een kort be-
richt in je mailbox.
Ontving jij nog nooit e-mail van de bib? 
Stuur dan een mail met je lidkaartnummer 
of rijksregisternummer naar bibliotheek@
kortrijk.be. Als ouder kan je ook de lidkaart-
nummers van kinderen doorgeven. Op die 
manier ontvang je ook voor hen een be-
richt vóór je je moet reppen naar de bib.

 R Info: www.kortrijk.be/bibliotheek  
of 056 27 75 00
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CHRIS DEMEULENAERE

Tijdens de voorbije wedstrijd tegen Ander-
lecht rolde een spiksplinternieuwe tifo over 
de hoofden in de stampvolle staantribune 
van KVK. Hevig supporter Chris Demeu-
lenaere mag het ontwerp van het nieuwe 
spandoek op zijn naam schrijven. “De sfeer-
groep United 19 lanceerde een oproep voor 
de wedstrijd op Facebook. Mijn stiefzoon 
spoorde me aan om mee te doen. Ik heb 
enkele schetsen gemaakt en blijkbaar vielen 
die in de smaak”, begint Chris. In 2012 hielp 
hij ook al bij het ontwerp voor de truien van 
supportersclub Red Side voor de beker-
finale. Chris is al meer dan tien jaar hevig 
supporter van KVK en heeft de voorbije 5 
jaar zelfs nooit een uitwedstrijd gemist. Hij 
ontving tien tickets voor de match tegen 
Cercle Brugge, drank-en eetbonnen en mag 
binnenkort de matchen volgen vanuit de 
loges. “Daarvoor doe ik het niet, maar het is 
wel mooi meegenomen. Al zal ik nooit voor 
een andere ploeg iets ontwerpen.”

 R Je kan een filmpje bekijken op You Tube  
(tifo voor KV Kortrijk) 

ALEXANDER  
ANDRIAENSSENS

De 24-jarige Kortrijkzaan Alexander Andri-
aenssens  is de nieuwe voetbalcommen-
tator van sportzender Sporting Telenet. 
Samen met de Gentenaar Kjell  Langeraet 
werd hij na een doorgedreven opleiding 
van tien maanden gekozen  uit de laatste vijf 
kandidaten. Bijna een jaar geleden begon 
Sporting Telenet een zoektocht naar twee 
nieuwe voetbalcommentatoren. Behalve 
hun taalgebruik en voetbalkennis werd het 
tweetal ook beoordeeld op hun persoonlijk-

heid en faseopbouw. Alexander studeerde 
aan het Lyceum Onze-Lieve-Vrouw van 
Vlaanderen in Kortrijk en volgde daarna een 
opleiding Journalistiek in Gent. Beide voet-
balcommentatoren kregen al hun vuurdoop 
op antenne. Alexander mocht de match 
Engeland-Denemarken becommentariëren. 
“Mijn eerste wedstrijd op antenne zal altijd 
een bijzonder moment blijven”, aldus een 
trotse Alexander. Hij droomt er nu van om 
een wedstrijd van de Rode Duivels op het 
WK in 2014 in Brazilië van commentaar te 
voorzien. “Deze zomer  staat voor mij enkel 
en alleen in het teken van het WK.”

ANTOON SANSEN 

De 81-jarige Antoon Sansen werd vorige 
maand door de gemeenteraad  voorge-
dragen als ereburgemeester van de stad. 
Alle gemeenteraadsleden stemden er mee 
in om hem als ereburgemeester te erken-
nen. Een aftredend burgemeester die ge-
durende een legislatuur of tenminste zes 
jaar in dezelfde gemeente zijn ambt heeft 

uitgeoefend, kan door de Vlaamse regering 
gemachtigd worden om de eretitel van 
het ambt te voeren. Een titel die ook de 
overleden Emmanuel De Bethune droeg. 
Antoon Sansen (CD&V) was burgemeester 
van 1989 tot en met 1994. Bovendien was 
hij het langst zetelende gemeenteraadslid 
van de stad Kortrijk. In 2012 werd hij niet 
herverkozen. Voordien was hij 54 jaar lang 
onafgebroken raadslid. 
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WINKen jouw stad!
Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 april een kaartje naar: Stadskrant,  
Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be. 
Tien stadskrantlezers maken kans op een gratis zak oliebollen. 

De kerkraad omschreef de opdracht voor 
de binnenrestauratie in 2005. Bij derge-
lijke werkzaamheden gaat men niet over 
één nacht ijs. Goedele Reyniers (Gent) 
stond in voor het vóóronderzoek en gras-
duinde in de historiek van de kerk. Bij wer-
ken aan alle monumentale (beschermde) 
gebouwen is dergelijk vooronderzoek 
noodzakelijk voor de ontwerper. Hij krijgt 
daardoor inzicht in de bouwgeschiede-
nis en de opeenvolgende afwerkingen. 
De werken gingen op 7 januari 2013 van 
start. De uitvoering gebeurde in drie fases 
om de misvieringen niet in het gedrang te 
brengen. Tijdens de werkzaamheden was 
er regelmatig overleg tussen de ontwer-
pers en de deskundigen van de cel onroe-
rend erfgoed West-Vlaanderen.

UNIEKE VONDST
Bij het herschilderen van de muren en plafonds 
streefden de restaurateurs helderheid na. Na 
de wegname van de bovenste verflagen ging 
aandacht naar het restaureren of bewaren van 
kleuraccenten of veelkleurige vondsten met 
de hername van oorspronkelijke kleuren en 
bladgoud. De werken leverden een merkwaar-
dige ontdekking op. In de askapel achter het 
hoofdaltaar, waar de gulden sporen hangen, 
vonden de restaurateurs een oudere versie 
van de “Vlaamse” leeuw die als motief op de 
gewelven was aangebracht. Deze versie her-
nam men tijdens de vernieuwingswerken. De 
33 gulden sporen ondergingen een intense 
poetsbeurt en bij de restauratie van de sacris-
tie kregen de koepel en de engelenkopjes hun 
oorspronkelijke kleur terug.

De parochie laat de grondige restauratie van het interieur van de Onze-Lieve-

Vrouwekerk niet onopgemerkt voorbij gaan. Onder de noemer Magnificat  vinden 

van 9 tot en met 11 mei een feestzitting, een concert en een dankmis plaats.

Feest in gerestaureerde 
Onze-Lieve-Vrouwekerk

De winnaars van vorige maand
Heel wat Stadskrantlezers herkenden de 
natuurtuin Desloovere. Tien gelukkigen mogen 
een klimplant ophalen bij het Onthaal- en 
meldpunt in het stadhuis: Maria Malbrancke, 
Roos Van Maris, Rita Vandenborre, Marian 
Seys, Bernard Dekimpe, Serge Decock, Patricia 
Isenbaert, Ann Lambrecht, Bernardine Tack en 
Malika Kaddouri. 
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UiT IN KORTRIJK
AGENDA VAN 2 APRIL T.E.M. 4 MEI 2014

WOENSDAG 2 APRIL 

SPORT EN SPEL | KORTRIJKSE BUITENSPEEL-
DAG 2014 | Kinderen en jongeren zijn samen met hun ouders 
welkom. Spelaanbod door Koning Kevin, springkastelen, circus-
technieken, animatie door Wasper moni's, gocarts, gekke fietsen, 
ouderterras, sportaanbod door de buurtsportmedewerkers | 13u | 
Speeldomein De Warande | 056 27 73 70 | www.kortrijk.be/jeugd
SPORT EN SPEL | MARKSE BUITENSPEELDAG 
2014 | ponyrijden, volksspelen, spelen op het speelplein, brood-
baksessies | 13u | Kinderboerderij Van Clé | van.cle@telenet.be | 
www.vancle.be
SPORT EN SPEL | BISSEGEMSE BUITENSPEEL-
DAG 2014 | Kinderen zijn samen met hun ouders welkom. 
Spelletjes, gocarts en schminkstand worden er aangeboden 
door KSA Bissegem en Chiromeisjes Bissegem. Voor de ouders 
voorzien wij een ouderterras | 14.30u | Parking Rietput | 056 27 
73 40 | www.kortrijk.be/jeugd
THEATER | ABATTOIR FERMÉ, NONA EN RITS - 
LIZZIE BORDEN | Het is bloedheet. De hitte zindert over 
het land. Honden liggen lam aan de kant van de straten, hun 
luizen te lui om te bijten. Ergens in Fall River, Massachusetts krijst 
Lizzie om hulp… Stef Lernous ging met de studenten van het 
Rits aan de haal met één van de meest notoire rechtszaken uit de 
Amerikaanse geschiedenis | 20u15 | € 7 | Theater Antigone | 056 
24 08 87 | www.antigone.be

DONDERDAG 3 APRIL 

EVER~GREEN | KOPYRIGHT KORTRIJK: DE FA-
MILIEAPOTHEEK MATTELAER | Met het project 
'Evergreen - Generaties op de Planken' brengt het artiesten van 
heel uiteenlopende leeftijden op de scène. Jong en minder jong 
creëren samen een voorstelling en tonen hoe de generatiekloof 
hen inspireert | 18u | Apotheek Mattelaer | 056 26 06 00 |  
www.vormingplusmzw.be

THEATER | COMEDYTRACK* MET STEVEN MA-
HIEU EN SHOW MANIAK | Een stijlvol onthaal met 
een lichte maaltijd of hapjesbuffet wordt gevolgd door één of 
meerdere comedians of cabaretiers | 19u | € 25 (incl. maaltijd of 
hapjesbuffet)/15 (line-up) | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 
| www.schouwburgkortrijk.be

CONCERT | ORCHESTRE INTENATIONAL DU VE-
TEX 'KINGSIZE' MET TIEN!DIX!DIEZ!DESET! | 
Orchestre International du Vetex bestaat 10 jaar. Een uniek con-
cert met speciale gasten uit binnen- en buitenland, werk uit hun 
3 langspelers en hun nieuwste ‘latin-roots-rumba’-productie |  
20.15u | € 15 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be
LEZING | EVENING TALKS @ VIVES | Ben je al eens 
naar Stephan Janssen, Thijs Feryn, Dave Vanhoudt, Erwin Taets 
of Leslie Cottenje hun uiteenzettingen geweest? Gepassioneerde 
sprekers, koude drankjes en warme maaltijden! | 18.30u | € 15 
(warme maaltijd inbegrepen) | Katholieke Hogeschool VIVES, 
Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk | www.eventbrite.nl + 
via zoeken 
BEURS | BOEKENFESTIJN KORTRIJK XPO | Het 
Boekenfestijn is dé gratis consumentenbeurs met meer dan een 
miljoen nieuwe boeken, multimedia en hobby-artikelen | t.e.m. 
zondag 6 april | open alle dagen  van 10u tot 21u | gratis | Kortrijk 
Xpo | www.kortrijkxpo.com

VRIJDAG 4 APRIL 

WIELRENNEN | HEULE, HET WARMSTE DORP 
VAN VLAANDEREN | 17u-19u: Koers Integral, 19.30u: 

Optreden Moortl op Heuleplaats, 17u: Opening HIP-dorp op 
parking Lecot. Het evenement is ook toegankelijk voor men-
sen met een beperking | info@heuledorpvanderonde.be |  
www.heuledorpvanderonde.be 
THEATER | HET PALEIS - LODEWIJK, DE KO-
NINGSPINGUÏN (8+) | Lodewijk kiest zijn eigen weg, 
volgt zijn eigen logica: Een pinguïn is een vogel en hij zegt dat 
hij kan vliegen. Plots krijgt die ene kleine pinguïn te kampen met 
voor- en tegenstanders | 19u | € 7 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 
98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
DANS | ETIENNE GUILLOTEAU / ACTION 
SCÉNIQUE: SYNOPSIS OF A BATTLE | Dansan-
te tragedie, samengesteld uit pure dans, licht en muziek. Etienne 
staat zelf op scène, samen met zijn partner Claire Croizé; twee is 
net genoeg om een relatie aan te gaan, en tegelijk het maximum 
om géén groep te worden | 20.15u (inleiding om 19.30u) | € 13 | 
Budascoop | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
THEATER | DE SPATJES IN 'T VERZET | Een jaarlijks 
volkstoneel geschreven door Gino Bruneel in een regie van Wim 
Van Elslander.  Alle opbrengsten gaan naar zieken en hulpbehoe-
venden van Overleie Kortrijk | 20u | ook op za 05/04 om 20u, zo 
06/04 om 16u, di 08/04 om 20u, vrij 11/04 om 20u, za 12/04 
om 20u, zo 13/04 om 16u | € 9/3 (< 12jr) | Parochiaal Centrum 
Sint-Elooi, Kortrijk | www.despatjes.be
CONCERT | TRUE WIDOW + SUPPORT TBC | 20u |  
€ 15/12/9 | De Kreun |  dekreun.be
MUZIEK | VERLAINE IN MUZIEK | De bundel van 
Verlaine, Les Fêtes galantes, telt tweeëntwintig gedichten. 
Claude Debussy zette er zes op muziek. De overige kregen een 
muzikale verklanking van vier representatieve Vlaamse com-
ponisten: Frank Nuyts, Jan Van der Roost, Jef Neve en Wouter 
Lenaerts. Kurt Van Eeghem neemt de rol van verteller op zich | 
20u | Concertstudio Kortrijk | € 17/15/6 | www.euterpevzw.be/
www.lesfetesgalantes.be

ZATERDAG 5 APRIL 

THEATER | NETTE EN KORNEEL: STAARTJES 
GROTE CIRCUSAVONTUUR! | Kamperen is mega 
tof vinden Nette en Korneel. maar ook als je klein bent? Staar-
tje is verdrietig, want hij kan nergens mee helpen. Tot plots … 
Staartje een grote Staart wordt: pure magie! Hij besluit de wijde 
wereld in te trekken en een echte circusartiest te worden maar 
dat is veel gevaarlijker dan hij dacht | 16u | € 13 | Schouwburg 
Kortrijk | www.netteenkorneel.be
WIELRENNEN | HEULE, HET STRAFSTE DORP 
VAN VLAANDEREN | 8u-12u doortocht wielertoeristen 
+ bevoorradingszone op Lagaeplein, HIP-dorp open tot 13u. Het 
evenement is ook toegankelijk voor mensen met een beperking | 
info@heuledorpvanderonde.be | www.heuledorpvanderonde.be
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Modelbouwtentoonstelling, - wedstrijd en beurs waarbij ver-
schillende Belgische en buitenlandse modelbouwclubs en ver-
kopers aanwezig zijn. Thema expo: Groote Oorlog (diorama WO1 
vliegveld Bissegem, loopgraafdiorama's, doorlopende vertoning 
van foto's van oorlogsrelicten in de Westhoek) | 10u tot 17.30u |  
OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3, 8501 Bissegem-Kortrijk | 
www.facebook.com/pages/IPMS-Moorsele
THEATER | NACHT IN VENETIË | Prachtige klassieke 
operette van Johann Strauss | 14.45u | € 20 | Schouwburg Kor-
trijk | www.kltkortrijk.be
FILM | CINEMAATJES | Pim & Pom, het grote avontuur 
(3+) | Twee poezen Pim en Pom leiden een heerlijk huiskat-
tenleven bij hun baasje aan de Amsterdamse gracht. De ondeu-
gende nichtjes willen hen echter meenemen naar hun nieuwe 
thuishaven | om 10u (ontbijt om 9u) en 14u | ook op wo 9/04 
om 14u | € 8 / €6,5 (-26/65+) /5 (-12j)/gratis (-3j) | + ontbijt: 
+€5/2(-12j) | Budascoop | www.budakortrijk.be
FILM | CINEMAATJES | Belle en Sebastiaan (8+) | In een 
vredig dorpje in de Alpen, vindt Sebastiaan een wilde hond, Belle, 
waarmee er een hechte vriendschap ontstaat. Maar zijn de dorpe-
lingen even gek op Belle? | om 10u (ontbijt om 9u) en 14u | ook 
op wo 9/04 om 14u | € 8 / 6,5 (-26/65+) /5 (-12j)/gratis (-3j) |  
+ ontbijt: +€5/ €2(-12j)  | Budascoop | www.budakortrijk.be

DONDERDAG 10 APRIL  

CONCERT | CAFÉ-CHANTANT MET AISSATA 
DJIBY | De 17-jarige Belgisch-Senegalese Aissata Djiby zingt 
haar eigen blues al heel lang. Eigenlijk van vóór ze kon lopen of 
praten. Sinds 2010 staat ze regelmatig op Vlaamse podia, be-
geleid door 5 door de wol geverfde muzikanten die samen The 
Fujirama Blues Band vormen | 20.15u | gratis | OC De Vonke | 056 
24 06 20 | www.devonke.be
FILM | PUDDING T | Dat is de bijnaam die de tienjarige 
Ivan van zijn vader kreeg. Ivan is namelijk helemaal niet sterk 
en bovendien heeft hij ook nog eens zijn uiterlijk niet mee | € 
4/3 (drankje inbegrepen) | Ontmoetingscentrum Aalbeke | 056 
40 18 92
CONCERT | GRUPPO DI PAWLOWSKI + THE 
ROTT CHILDS | Asociaal feestorkest van Mauro Pawlows-
ki, bevolkt door Elko Blijweert, Pascal Deweze, Sjoerd Bruil, Je-
roen Stevens en Ben Younes.  Gruppo Di Pawlowski combineert 
de gekte van Frank Zappa en Captain Beefheart met de wilde 
capriolen van Grinderman en het opzwepende van Mano Negra |  
20u | € 15/12/9 | De Kreun | www.dekreun.be

ZATERDAG 12 APRIL 

THEATER | FREDDY DE VADDER 'FREDDY 
TWIJFELT' | De gedachte dat onze favoriete zelfzekere übe-
ropportunist sentimenteel wordt, doet ons huiveren. Maar wat 

is er hier dan aan de hand? Heeft hij gewoon een dipje? Toch 
geen depressie? Nee, dat lijkt te sterk voor de keizer van het plat 
relativeren | 20.15u | € 16/14/12 | Schouwburg Kortrijk | info@
comedyshows.be
CONCERT | CHANNEL ZERO + OSTROGOTH |  
20u | € 26/23/20 | De Kreun |  dekreun.be/live/event/channel_zero1

ZONDAG 13 APRIL 

MARKT | ANTIEK & ROMMELMARKT TE HEU-
LE-KORTRIJK | Kopen-verkopen-ruilen van tweedehands-
goederen en verzamelobjecten | 9.30u | € 4  (toegang €2/1,50) | 
Groothandelsmarkt | 09 380 45 05 | www.hobby13.be
DANS | TOONMOMENT ATELIER FARIY 
QUEENS - PASSERELLE | 17u | € 2 | Budascoop Kortrijk |  
www.passerellevzw.be
 

DONDERDAG 17 APRIL

KERMIS | PAASFOOR | De Kortrijkse binnenstad wordt 
omgetoverd tot één groot pretpark. Dan palmen zowat 150 
foorattracties het centrum in, goed voor 3 weken lang zwieren, 
zwaaien en feesten | tem zondag 4 mei | Centrum Kortrijk |  
www.kortrijk.be/paasfoor
LEZING/CONGRES | ERETEKENS & MEDAILLES 
IN WOI - 100 JAAR GROOTE OORLOG | Dit 
jaar is het 100 jaar geleden dat "de Grooten Oorlog" in Europa 
uitbrak. De Kortrijkse Dienstencentra organiseren drie voordrach-
ten rond dit thema | 14u | WZC De Weister - Aalbeke   
FILM | 12 YEARS A SLAVE | Winnaar van de Oscar voor 
Beste Film. Voor 12 Years a Slave baseerde Steve McQueen zich 
op de autobiografie uit 1853 van Solomon Northup, een violist 
uit New York, wiens vrijheid werd gestolen door slavenhande-
laars en 12 jaar lang op plantages werkte | 14u30 en 20u15 | ook 
op za 19/04 | € 8/6,5 (-26/+65)/5 (EYCA-kaart) | Budascoop | 
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

VRIJDAG 18 APRIL 

CONCERT | THE BODY | 20u | € 15/12/9 | De Kreun |  
www.dekreun.be
FILM | KIRIKOU EN DE MANNEN EN DE 
VROUWEN | Kirikou is slim, dapper en... piepklein. In Kiri-
kou en de mannen en de vrouwen vertelt Kirikou' opa 5 verhaal-
tjes | 14u | € 4/3 (drankje inbegrepen) | Ontmoetingscentrum 
Aalbeke | 056 40 18 92 | 
THEATER | 'T BOLLEKE, NAAR DE ROMAN 
VAN CYRIEL BUYSSE IN EEN BEWERKING 
VAN JEF DEPAEPE | Mijnheer Vital is rechtsstudent 
op het moment dat zijn oom overlijdt. Een bolleke in zijn 
keel, veroorzaakt door overmatig drankgebruik, is hem fataal 
geworden. Nonkelke, een levensgenieter met oog voor vrou-
welijk schoon, laat mijnheer Vital landerijen, dienstbodes en 
een kasteel na | 20u | ook op za 19/04 om 20u, vrij 25/04 om 
20u, za 26/04 om 20u | € 9 | OC De Wervel | 056 20 15 09 |  
www.degebrokenspiegel.be

ZATERDAG 19 APRIL 

FESTIVAL | JUDGEMENT DAY FESTIVAL | 20u |  
€ 24 | Kortrijk Xpo | www.judgementday.be

WANDELING | WAAR IS DE KIKKERPRINS? | 
Padden en kikkers zijn ontwaakt uit hun winterslaap maar 
waar zitten ze nu en wat doen ze? Gezinsactiviteit voor (groot)
ouders en kinderen uit de basisschool. Afspraak: Hof te Coucx, 
Kortrijk (achter az groeninge; met de auto enkel via Cannaert-
straat; inrit tgo nr 33) | 14.30u | Hof te Coucx bezoekerscentrum |  
www.natuurpuntkortrijk.be

EUROPESE JKA-KARATE-
KAMPIOENSCHAPPEN 
Op zaterdag 5 april 2014 vinden in de Sportcampus 
Lange Munte de Europese JKA-karate-kampioen-
schappen 2014 plaats. Deze Europese kampioen-
schappen werden voor het eerst in 1996 georga-
niseerd, in Gent, en zijn een sportieve ontmoeting 
tussen meer dan 300 topkampers uit meer dan 20 
Europese landen.

Verloop van het kampioenschap
Op zes wedstrijdvloeren vinden gelijktijdig kampen 
plaats in kumite (vrij gevecht tussen twee kampers) 
en kata (stijloefening), individueel en per ploeg, 
mannen en vrouwen, juniors en seniors.  De finales 
vangen aan in de late namiddag.

 R 9u (schiftingen in de verschillende 
disciplines) | S.C. Lange Munte |  
www.jka.be/JKA-Europe-2014   

ZONDAG 6 APRIL 

WIELRENNEN | HEULE, HET MOOISTE DORP 
VAN VLAANDEREN | vanaf 9u: terrassen en animatie 
tot aan de doortocht – zowel in Sente, Heule-Watermolen, de 
Warande als Heule-Centrum, HIP-dorp open, 11.15u: passage van 
de wielrenners door Heule, 12.30u: Optreden Zom@@r op Heule-
plaats, 13.30: Uitzending van de RVV op groot scherm, 12u-14u: 
Dorpsmaaltijd in OC De Vonke (€ 15 of €10 <12jaar), 17.30u: The 
MG Brothers, 19.30u: Ed Sullivan Quartet, 21u: Afsluiten met Heul-
se DJ Jaëger. Ook toegankelijk voor mensen met een beperking | 
Tickets maaltijd: OC De Vonke, KBC Heule en Ring Shopping Center 
Kortrijk-Noord | www.heuledorpvanderonde.be
EXPO | 19e MODELBOUWTENTOONSTEL-
LING - THEMA 100 JAAR GROOTE OORLOG |  
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vier wetenschappers zich bij hun collega's. Ze zullen 
hier samen 300 dagen overwinteren in een veel te 
kleine ruimte op een veel te groot continent. Zonder 
veel ervaring, zonder echt contact met het thuisfront 
en enkel omringd door sneeuw en ijs, beginnen 
ze traag maar zeker de moed te verliezen. Ze doen 
hun best om de donkere en bedreigende winter te 
overleven. Maar hier is niemand goed genoeg op 
voorbereid... Nu is alles, alles staat op het punt te 
bewegen. Jongeren van 18 tot 25 jaar kunnen in de 
jongerenwerking van Theater Antigone hun theatrale 
ei kwijt. Gedurende een aantal maanden werken ze 
wekelijks samen met een professionele theaterma-
ker aan een volwaardige voorstelling. Vertrekkende 
vanuit eigen ervaringen, achtergronden en ideeën 
werken ze aan theatervaardigheden zoals gebruik 
van stem, lichaamstaal, improvisaties en dramatur-
gisch inzicht. 
Dit jaar begeleidt theatermaker Michiel Soete de  
jongerenwerking. 

 R Do 24/04 om 20.15u | ook op vrij 25/04 
en za 26/04 om 20.15u |  
Overleiestraat 47, 8500 Kortrijk

LEZING/CONCERT | HET GRUUTHUSE MANUS-
CRIPT IN CONCERT | De KULAK, in samenwerking 
met de Kortrijkse erfgoedverenigingen, organiseert een lezing 
én concert rond het befaamde Gruuthuse Manuscript | 19.45u 
| KULAK | www.leiegouw.be
WORKSHOP | POP UP: GEBRUIK VAN SYNTHS 
IN ALTERNATIEVE MUZIEK | Synths kunnen won-
deren doen voor de kleur, sfeer en dynamiek van een song. Maar 
hoe pak je dit aan?  Pascal Oorts van Mintzkov deelt in deze 
workshop zijn ervaringen over hoe je geschikte synth arrange-
menten kan maken | 20u | Muziekcentrum Track* | 056 27 79 00 |  
www.muziekcentrumtrack.be

VRIJDAG 25 APRIL 

LEZING | FIETSTOCHT DOOR NOORD-EURO-
PA - REISVERHAAL | Onder het motto: niemand keert 
terug van een reis zoals hij vertrokken is brengt LDC 't Cirkant dit 
voorjaar drie inspirerende reisverhalen. Bart en Christelle maak-
ten een fietstocht van zes maanden door het noorden van Europa |  
14.30u | € (koffie inbegrepen), inschrijven voor 18/04 | Lokaal 
Dienstencentrum 't Cirkant Marke | 056 24 08 25 | ldc.marke@
ocmwkortrijk.be
UITSTAP | PLANTENINVENTARISATIE VAN 
LEIEKANT MARKE DEEL 1 | We noteren alle planten 
aan de hand van een streeplijst, van de banaalste tot de zeldzaam-
ste | 14.30u | Kokuitplein Marke |  www.plantenwerkgroep.be
CONCERT | ID!OTS + HORSES ON FIRE | Neem 
twee ancien Ugly Papas voeg daar een  frisse Duracell Power-
drummer en een jonge virtuoze gitaargod aan toe en je krijgt: 
ID!OTS. Kennis en kunde resulteerden in een eigen sound die ze 
al enkele maanden op hun Franse Zuiderburen konden uittesten | 
20u | € 13/10/7 | De Kreun | dekreun.be/live/event/idiots/

richtte voor één keer zijn camera op de politieke journalisten zelf |  
20.15u | € 8/6,5 (-26/+65)/5 (EYCA-kaart) | Budascoop | 056 
22 10 01 | www.budakortrijk.be

WOENSDAG 23 APRIL 

EVER~GREEN | KOPYRIGHT KORTRIJK: HET 
BIER VAN FAMILIE VANDER GHINSTE | Met 
het project 'Evergreen - Generaties op de Planken' brengt het ar-
tiesten van heel uiteenlopende leeftijden op de scène | 17u | Brou-
werij Vander Ghinste | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be
VOORDRACHT | JAN JACOBS OVER ZIJN EXPE-
RIMENT 'DIGITAL DETOX' | Digitaliteit: we kun-
nen en willen er niet om heen. Na nauwelijks twintig jaar zijn 
mobiele telefoons en het internet overal en lijken de begrippen 
on- en offline achterhaald. Parallel hiermee verschijnen tal van 
publicaties die wijzen op de psychologische en (anti)sociale im-
pact van deze digitaliteit | 12.30u | € 3 | Bibliotheek Kortrijk | 056 
26 06 00 | www.vormingplusmzw.be

DONDERDAG 24 APRIL 

THEATER | COMEDYAVOND DAVID GALLE & 
NETWERKEVENT | De tweedejaarsstudenten Office ma-
nagement organiseren dit evenement in het kader van hun op-
leiding. In het voorprogramma hebben we voor jou Jan-Bart De 
Muelenaere | 18.30u | € 15 | Howest Kortrijk | www.howest.be/ 
comedynight/davidgalle
LEZING | FABRIEK POLITIEK | Elke partij vaardigt één 
spreker af die in een bevlogen, krachtige toespraak van 25’ de 
partijvisie op maatschappelijke problemen (van nu tot 2040) kan 
duiden. Het publiek krijgt in de loop van de avond 3 partijvisies 
voor de kiezen die inspirerend kunnen werken voor een bewuste 
keuze op 25 mei. Deze sprekers staan o.a. op het programma: 
Vincent Van Quickenborne, Steven Vanackere, John Crombez, 
Bart Caron, Geerd Bourgeois, Filip Desmet en Maarten Seynaeve |  
19u30 | gratis, mits reserveren via info@budakortrijk.be | Buda-
fabriek | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
CONCERT | GREEN ONIONS "TRY-OUT" | De 'an-
joens' are back! Na een kleine winterstop zijn de heren van de 
Green Onions klaar voor de zomer | 21u | Muziekcafé Track* | 056 
27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be

IKKE OPMÄLT (UNEXPLORED) 
CAMP FAILMORE. 
ANTARCTICA, -50°C 
Ver van de gekende wereld, op een plek op de zuid-
pool waar alle meridianen samenkomen, vervoegen 

LUISTERSESSIES 
FESTIVAL KORTRIJK
Kom genieten van onze luistersessies met klassieke en 
hedendaagse muziek in de BIB.
Het festivalteam ter plaatse leid je doorheen het pro-
gramma van het Festival van Vlaanderen Kortrijk 2014. 
Op 19 april wordt de eerste luistersessie ingeleid met 
een presentatie door festivaldirecteur Joost Fonteyne.

 R za 19/04 van 10.30u tot 13u,  ook za 
26/04 van 10.30u tot 13u, ma 28/04 van 
10u tot 13u | gratis | Bibliotheek Kortrijk  
www.festivalkortrijk.be

Festival Kortrijk bracht prachtige muziek uit 
vijf jaar festival samen op een CD. De CD 

wordt niet verkocht. De Stadskrant geeft 10 exem-
plaren weg. Mail naar stadskrant@kortrijk.be en 
maak kans op één van deze exemplaren. 

ZONDAG 20 APRIL 

UITSTAP | VOORJAARSBLOEIERS OP HUN 
PAASBEST | Afspraak: kasteelpark ’t Hooghe,  Doornik-
sesteenweg (rechtover Vives), Kortrijk | 9.30u | kasteelpark ’t 
Hooghe | www.natuurpuntkortrijk.be

MAANDAG 21 APRIL 

FESTIVAL | TEXTIVAL 0.2 | TEXtival is een gratis buurt-
festival voor jong en oud op Paasmaandag op en rond de weide 
van het poortgebouw VETEX. Met een mix van kinderanimatie, 
beeldende kunst en (internationale) concerten zet TEXtival het 
bruisende buurtkarakter in de verf | 10u | V-tex site Kortrijk |  
textival.sintjan@gmail.com | 
CONCERT | PAASMAANDAGCONCERT VOLTA 
GUITAR QUARTET | Volta Guitar Quartet werd opge-
richt aan de School of Arts departement Conservatorium Gent in 
2008-2009. De vier dames spelen werken van o.a. York, Stephan 
Rak, Domeniconi, Guy Cuyvers, Dyens, ... een gevuld program-
ma, een ware wereldreis | 18u | € 12/ gratis (leden en bewoners 
Begijnhof Kortrijk) | Begijnhofkapel Kortrijk | www.facebook.
com/KortrijksBegijnhof

DINSDAG 22 APRIL

MONDIAAL CAFE | MIGRATIE, EEN VERRIJKING 
OF BEDREIGING | Georganiseerd door provincie West - 
Vlaanderen en 11.11.11, met de Kortrijkse Noord – Zuidraad als 
hoofdpartner. De avonden worden telkens opgebouwd rond de 
centrale gasten, maar daarnaast willen we ook voldoende aan-
dacht geven aan Kortrijkse actoren die iets te vertellen hebben 
over de desbetreffende thema’s | 20u | VC Mozaïek
FILM | DECISION PENDING + NO COMMENT |  
De eerste documentaire is geïnspireerd op de aanslepende re-
geringsvorming in 2010-2011 en focust zich op de veelvuldige 
vergaderingen en plenaire zittingen in de Wetstraat. In No Com-
ment kruipt de regisseur in het vel van een wetstraatjournalist en 

WIN
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THEATER + POLITIEK DEBAT | PIET ARFEUILLE / 
THEATER MALPERTUIS: RECHT ZAL ZIJN 
WAT IK ZEG | Zijn stemmenkanonnen zo succesvol omdat 
ze het zo goed kunnen zeggen? En wie honoreert tegenwoordige 
die politici? Zijn het de journalisten, het volk, de TV-program-
ma’s, de kijkcijfers?  De 2350 jaar oude tekst wordt aangeroepen 
om wezenlijke vragen op te roepen over links en rechts, over 
het hoe en waarom van de democratie, over de verantwoor-
delijkheid van de politicus, én die van de burger | Nadien poli-
tiek debat met Gwendolyn Rutten en Peter Mertens | 20.15u |  
€ 12/9 (-26/+65)/8 (EYCA-kaart) | Budascoop | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be

ZATERDAG 26 APRIL 

WORKSHOP | DIGIDOKTER: PC-BEVEILIGING 
EN ONDERHOUD | Zonder regelmatig onderhoud gaat 
je Windows-PC na een tijdje slabakken. Sommigen vinden dat 
normaal en lezen tussendoor rustig de krant, anderen ergeren 
zich blauw. We bekijken hoe je grote schoonmaak houdt en de 
controle over je PC terug overneemt | 10u | € 3 | LDC De Zon-
newijzer | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be
WORKSHOP | LEER KLASSIEKE EN HEDEN-
DAAGSE MUZIEK RECENSEREN | Je hebt passie 
voor klassieke en hedendaagse muziek? Je wil graag recensies 
schrijven over concerten tijdens Festival van Vlaanderen Kortrijk? 
In een reeks van 2 gratis workshops leer je de basisvaardighe-
den om je verhaal aantrekkelijk op papier te zetten. Daarna ga 
je zelf aan de slag. Tijdens Festival Kortrijk krijg je toegang tot 
de concerten en een blogplatform op de website van Radio 
Quindo om je recensies te publiceren | 9u tot 12u | gratis | ook za 
03/05 om 9u | Jongerenradio Quindo, Conservatoriumplein 1 |  
fleur@festivalkortrijk.be | www.festivalkortrijk.be
LEZINGEN + KORTFILM | IT’S ALL POLITICS!:  
EINAT TUCHMAN: PUBLIC REPORT FROM 
‘OTHER HOST’ HOSPITALITY IN KORTRIJK 
+ SARAH VANHEE: LECTURE FOR EVERY 
ONE | Om Kortrijk op zijn gastvrijheid te testen, liet Einat zich 
één maand lang elke avond uitnodigen door voor haar compleet 
‘vreemde’ Kortrijkzanen. Of ze voldoende bereidwilligen vond 
om zomaar een vreemdeling in huis te nemen, hoe dat dan 
verliep én wat er gebeurde op het bedankingsdiner, vertelt ze in 
deze lezing. Sarah Vanhee kaapte onuitgenodigd uiteenlopende 
bijeenkomsten om er een korte lezing te geven. Hier vertelt ze 
hoe die verliepen én doet ze ook één publieke Lecture for Every 
One | 18u30 | gratis, mits reserveren via info@budakortrijk.be  | 
Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | VIVA LA LIBERTÀ | Wat als een politieker zomaar 
vervangen kon worden door zijn tweelingbroer. Toni Servillo is 
opnieuw magistraal in zijn dubbelrol van secretaris-generaal 
van de oppositiepartij in Italië én van zijn tweelingbroer, de bril-
jante onconventionele filosoof die lijdt aan bipolaire stoornissen |  
20.15u | € 8/6,5 (-26/+65)/5 (EYCA-kaart) | Budascoop | 056 
22 10 01 | www.budakortrijk.be
SPORT | AMPFOOTBALL BELGIUM | Oefenwed-
strijden tegen Duitsland en Frankrijk | terreinen KV Kortrijk | 18u |  
ook op zon 27/04 om 10u | €5/3 | www.ampfootball.be

ZONDAG 27 APRIL 

ERFGOEDDAG | GRENZELOOS | Erfgoedparcours op de 

Paasfoor, opendeurdag, demonstraties en presentaties in het Erf-
goedhuis en diverse activiteiten in de Magneet e.a. | 10u – 18u |  
E r f g o e d h u i s |  D e  M a gn e e t  |  0 5 6  2 7  7 4  7 3  |   w w w. 
geheugenvankortrijk.be

HET PENHUIS MET JONGE 
GASTEN: ANN DE CRAEMER  
EN RODERIK SIX

Ann De Craemer (°1981) is van opleiding germaniste 
en master in American Studies. Als schrijfster laat ze 
zich opmerken in 2010 met haar literair-journalistie-
ke reisverhaal ‘Duizend-en-één-dromen. In 2011 ver-
schijnt haar debuutroman ‘Vurige tong’  waarmee  ze De 
Bronzen Uil Publieksprijs mee wint. Haar liefde - haat –  
verhouding met de streek waar ze opgroeide en naar 
terugkeerde, speelt ook een rol in haar nieuwe roman 
‘De seingever’. 
Roderik Six (° 1979) is schrijver en literair recensent 
bij Cutting Edge en Focus Knack. Hij publiceerde in 
Poëziekrant en in De Brakke Hond, waarvan hij tot de 
kernredactie behoort. Voor zijn debuutroman ‘Vloed 
‘(2012) ontving Six de Prijs Letterkunde van de Pro-
vincie West-Vlaanderen en mocht hij de Bronzen Uil in 
ontvangst nemen. 
De gastheer is Carlos Alleene.

 R Het Penhuis: Ann De Craemer en Roderik 
Six | 27/04 om 10.30u | Oranjerie van het 
broelmuseum | € 7 (drankje inbegrepen)  
reserveren via 056 23 98 55   
www.kortrijk.be/bibliotheek/hetpenhuis

OPENDEUR | RONDJE ROODBRUIN | Om de rood-
bruine bieren in de kijker te zetten, organiseren de brouwerijen 
Bockor, De Brabandere, Rodenbach en Verhaeghe samen met 
Toerisme Leiestreek en het Miummm - Vlaams huis van de voe-
ding de tweede editie van Rondje Roodbruin | 10u – 18u | gratis |  
in de brouwerijen | www.rondjeroodbruin.be
THEATER | SOME USE FOR YOUR BROKEN 
CLAY POTS | Meierhans presenteert in deze voorstelling 
niets minder dan een nieuwe grondwet voor een radicaal andere 
democratisch staat. Hij maakte een overzicht van alle instituties, 
organen, wetten en procedures die nodig zijn om een nieuw 
democratisch systeem op te zetten | 11u | € 12/9 (-26,+65)/8 
(EYCA) incl. apero | BUDA Kunstencentrum | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be

EVER~GREENZONDAG | GENERATIES OP DE 
PLANKEN IKV ERFGOEDDAG | 10u Dienst Toe-
risme - Allez Allez: erfgoedwandeling / 11u aperitiefconcert Di-
dier en Frank Deruytter/ 12u De potjes: verloren smaken / 12.30u 
Ateliers voor kinderen - Film: Living circus Treasures / 13u Vrij brei 
atelier textuur / 13.30u van pap tot pint: 3 generaties foorkra-
mers / 14u Fietstocht Marcel Kint / 16.30u De Generatieclash 
/17u30 Griet Desutter - Allez Aller Roulez | 10u | De Magneet | 
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
CONCERT | JAZZ OP OVERLEIE MET DE SUPE-
RIOR DANCE BAND | In de reeks van de maandelijkse 
laatste zondag-concerten wordt Overleie opnieuw ondergedom-
peld in de New Orleans-sfeer | 19u | € 5/gratis voor leden jazzclub 
| Grote Zaal Mozaïek Kortrijk | www.superiordanceband.be
CONCERT | MATINEECONCERT 'AGE UNLIMI-
TED' | Harmonie Burleske brengt o.l.v. José Deryckere een 
concert door en voor alle leeftijden | 11u | € 8/6/gratis (lln) | 
Concertstudio | reservaties@jeugdenmuziek-kortrijk.be | 
CONCERT | KASTEELCONCERT MET PULSE 
PERCUSSION TRIO | Rhythmosis is de daverende per-
cussieperformance van Pulse Percussion Trio. Drie straffe slag-
werkers bundelen hun kunnen in een eigenzinnige, creatieve 
podiumact. De drie spelers gebruiken heel hun lichaam om met 
elkaar te communiceren | 11u |  't Kasteel Heule | 056 24 06 20 |  
www.devonke.be

MAANDAG 28 APRIL 

REPETITIE | WAK 2014 - OPEN REPETITIE | In 
de week van de Amateurkunsten en naar aanleiding van de 
herdenking van de 'Groote Oorlog' leert  Volksdansgroep De 
Vlasblomme Bissegem vzw de deelnemers van WAK 2014 - 'De 
Groote Kunst'  in een open repetitie passende volksdansen aan | 
20u | parochiezaal Mariadorp | lepercq.maes@skynet.be 

DINSDAG 29 APRIL 

THEATER | NTGENT - PLATONOV | Om het einde van 
de lange wintermaanden te vieren, verzamelt Anna Petrovna 
elke lente vrienden en familie in haar landhuis. Maar Platonov, 
met zijn al te groot gemoed en zijn drang om illusies te doorprik-
ken, zet het gezelschap telkens onder hoogspanning. Dit jaar is 
anders, want hij ontmoet er zijn grote jeugdliefde Sofja, die op 
het punt staat te trouwen | 20.15u (inleiding om 19.30u)  | € 19 | 
Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.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 juni: 5 mei, editie juli/aug.: 2 juni, editie sept: 18 juli.

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

WORKSHOP | WETENSCHAPSCAFÉ KORTRIJK: 
KERNFUSIE | Wat is kernfusie precies? Wat is het verschil 
met kernsplitsing? Waarom zou kernfusie een betere energie-
bron zijn dan zon- of windenergie? Wat zijn de gevaren van 
kernfusie? Door prof. Jean-Marie Noterdaeme en prof. Guido 
Van Oost (Universiteit Gent) | 19.45u | Mozaiek | 056 26 06 00 |  
www.vormingplusmzw.be

WOENSDAG 30 APRIL 

CONCERT | JAMSESSIE | 21u | Muziekcafé Track* | 056 27 
79 00 | www.muziekcentrumtrack.be
TONEEL | TE GEK | Komisch theaterstuk | Budascoop (zaal1)| 
20u | ook op vrij 2/05 |  €6 | Tickets: theateravanti@gmail.com | 
www.avanti-jeugdtheater.jimdo.com

DONDERDAG 1 MEI

MUZIEK | MAYDAY MAYDAY | 22ste gratis muziekfesti-
val, doorlopend kinderdorp - voormiddag: 3de 1 mei MTB classic, 
een mountainbike toertocht van 30 en 50 km | Inschrijven tss 
7u en 11 uur.  Om 14u Ed Sullivan Quartet, om 16u Mintzkov, 
om 17.30u Lady Linn, om 19.30u Kraantje Pappie, vanaf 21u DJ 
Lotto  | Begijnhofpark | www.maydaymayday.be

ZATERDAG 3 MEI 

FIETSEN | 5e VERADA-FOLLENS CLASSIC 
KORTRIJK | Dé referentie en lenteklassieker, voor elke wie-
lertoerist en fietsliefhebber vol uitdagingen! De organisatie staat 
bekend voor de unieke Après-bike zone met heel wat gratis ver-
snaperingen voor de deelnemers en een goodie-bag voor elke 
deelnemer | 7.30u | gezinstocht: €3 (vaste prijs) - 55km: €4*  - 
80-110km: €5 - 150km: €7*  (*Deelnemers zonder vergunning 
VWB of WBV betalen €2 voor een dagvergunning) | SC Lange 
Munte Kortrijk | 0474 37 62 44 | www.verada-follens-classic.be
CONCERT | AMOR ET MUSICA | Het koor Ars Vocalis 
Kortrijk treedt op samen met het Nederlandse Mannenkoor Con 
Spirito uit Dinxperto (Gelderland) en het Gemengd koor Pieter-
Jan Van Paesschenkoor uit Zonhoven. De 3 koren brengen een 
eigen repertoire en een werk dat speciaal ter gelegenheid van 
deze uitwisseling werd geschreven door David Anne | 20u | Sint-
Maartenskerk | 0497 38 84 74 | www.arsvocaliskortrijk.be
LOPEN | TINEKESCROSS 2014 | Doe mee aan de 3de 

editie van de Tinekescross! 4 wedstrijden: Kids Run Rookie (250 
m) - Kids Run Pro (1000 m) - Rookie Run (5000 m) - Pro Run 
(10000 m). Online inschrijven, individueel of in team | 12u | OC 
De Vonke | www.tinekesfeesten.be/tinekescross
HANDBAL | HANDBAL APOLLOON KORTRIJK 
- J22 / JUNIOREN VS BOCHOLT | S.C. Lange 
Munte | 0498 54 24 71 | www.apolloon.be
HANDBAL | APOLLOON HEREN - SUPER LIGA 
VS HBC DENDERMONDE | S.C. Lange Munte | 0498 
54 24 71 | www.apolloon.be

ZONDAG 4 MEI 

MARKT | TUINMARKT MARKE | Vierde Tuinmarkt te 
Kortrijk-Marke | 10u | Park Blommeghem | tuinhiermarke@tele-
net.be | www.tuinhiermarke.be

MAANDAG 5 MEI

MONDIAAL CAFE | CULTUUR EN ONTWIKKE-
LINGSSAMENWERKING | Georganiseerd door pro-
vincie West-Vlaanderen en 11.11.11, met de Kortrijkse Noord –  
Zuidraad als hoofdpartner. De avonden zijn telkens opgebouwd 
rond de centrale gasten, maar daarnaast willen we ook voldoen-
de aandacht geven aan Kortrijkse actoren die iets te vertellen 
hebben over de desbetreffende thema’s | 20u | Café Congo 

EXPO
DINSDAG 1 APRIL  
TEM DINSDAG 27 MEI
EXPO | BESCHADIGD BELGIË: DE REGIO 
KORTRIJK IN PUIN (1940-1945) | Het Rijksarchief 
beheert meer dan 10 strekkende km archief over oorlogsschade 
aan privégoederen, samen 900.000 individuele dossiers. Die 
bevatten een indrukwekkende hoeveelheid foto’s, kaarten, plat-
tegronden en andere stukken die deel uitmaken van het indivi-
dueel en collectief geheugen | open di, woe, do, vrij van 9u tot 
16.30u, za van 9u tot 12.30u en 13u tot 16u | Rijksarchief Kortrijk |  
056 21 32 68 | rijksarchief.kortrijk@arch.be

TOT ZONDAG 13 APRIL
EXPO | TENTOONSTELLING SCHILDERIJEN 
ROGER BESSEMANS | Kunstschilder Roger Besse-
mans, behaalde de zilveren medaille in de Academie van  Luik. 
Overleden in 2007, laat een indrukwekkende schat van werken 
achter. Olieverf, aquarel, pastel. Limburgse herfstlandschappen 
met prachtige kleuren, natuur, stilleven en portretten | open op 
zo, vrij, za (ma, di, woe, do gesloten) |  Galerij Marbes | 0474 25 
88 02 | www.marbes.be

TOT DONDERDAG 17 APRIL
EXPO | COLLAGES IN DE BIB | In deze collages zijn 
materialen gebruikt die een eigen karakter en sporen van een 
verleden hebben. Er zijn collages waarbij boeken en teksten 
belangrijke elementen 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 | Bibliotheek van Kortrijk |  
www.kortrijk.be/bibliotheek 

TOT ZONDAG 20 APRIL
TENTOONSTELLING | DE ANDERE VERBEELD / 
VERBEELD GEVAAR | De tentoonstelling belicht de 
beeldvorming over 'zwarten', 'joden', 'Turken', 'ketters' en 'katho-

lieken'. Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden uit de Vlaamse en 
Nederlandse religieuze kunst van ca. 1450 - 1750 | tot 20/04 ma, 
di, woe, do, vrij, za van 09u tot 18u (zo gesloten) | Sint-Michiels-
kerk | 02 502 11 28 | deandereverbeeld.wordpress.com

DINSDAG 22 APRIL 
TEM ZONDAG 28 SEPTEMBER

EXPO | CAPITA SELECTA | Het Broelmuseum organi-
seert een opmerkelijke tentoonstelling rond het thema portret. 
Het museum werkt hiervoor samen met  JCI Kortrijk, de lokale 
afdeling van het internationale netwerk Junior Chamber Interna-
tional. De curatoren zijn Monia Warnez (Fotorama) en Jan Leysen 
(advocaat). Een exclusieve expo met hedendaagse kunstwerken 
van jonge privé-verzamelaars in dialoog met portretten uit de 
collectie | open zo, za van 11u tot 18u, di, woe, do, vrij van 14u 
tot 18u | € 6/4 (groepen vanaf 15 personen)/1 (EYCA leden) | 
Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.broelmuseum

TOT ZONDAG 27 APRIL
EXPO | PROPS FOR DRAMA | Sarah & Charles tonen 
recente sculpturen, prints en twee kortfilms. De werken maken 
deel uit van de serie ‘Props for Drama’. Het centrale thema is het 
ontstaansproces van een verhaal. Elk onderdeel vertrekt vanuit 
de fascinatie van Sarah & Charles voor de ‘vertelcodes' die eigen 
zijn aan film, theater en beeldende kunst | open zo, za van 11u 
tot 18u, di, woe, do, vrij van 14u tot 18u | Paardenstallen Broel-
museum | 056 27 77 80 | www.broelmuseum

TOT VRIJDAG 9 MEI
EXPO | ' ZENUWENOORLOG '  IN HET KADER 
VAN OORLOG EN TRAUMA - DE GROOTE 
OORLOG | Honderd jaar na het begin van WOI vragen Hoge-
school Vives ism. Museum Dr. Guislain aandacht voor de enorme 
impact die oorlog heeft op de mensen die erbij betrokken zijn. In 
1915 werd voor het eerst de term shell shock gebruikt voor het 
psychisch lijden | open woe, vrij van 14u tot 18u, do van 17u tot 
20u | Hogeschool Vives | 056 26 41 50 | linda.lacombe@vives.be
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Wil jij je instagramfoto’s op deze pa-
gina zien verschijnen? Tag ze dan 
met #igkortrijk. De leukste snapshots 
krijgen een plaatsje in de Stadskrant, 
op de ledwall of in andere publicaties 
van de stad. Instagramers Kortrijk lan-
ceert bovendien elke maand een the-
mawedstrijd. Deze maand kan je een 
leuke prijs winnen als je je foto tagt 
met #igkortrijk_open.

JOUW FOTO OP DEZE PAGINA? stephie_h30 Zalige #fietstocht naar #bellegem #igkortrijk

bartroge #geefplein #igkortrijk 

is een fijn plein. Solidariteit en 

duurzaamheid krijgt een plek.

tonydecruyenaere 
Prins Carnaval #orde-

vlash'aard

valeriebroeckmans Tango 
in de Broeltorens #igkor-

trijk #tango #broeltorens 
#visitflanders 

misirlourc #kuurnebrus-
selkuurne spotten aan de 

#venning #bomtoonen #tom-
boonen #igkortrijk #zjoef

heinwittouck Ook de 
dinsdagnamiddagvoorstel-
ling van het Wienercircus 

in #Kortrijk is erg succesvol #igkortrijk

wwannezz #busy#construction #jdn#budabrug #igkortrijk

ankedvs Aan de lijn, klaar, START! #handbal #Apolloon-Kortrijk #igkortrijk

lzsbamc Lieve zusjes 
stoere broers #12 
#igkortrijk #lzsb

simpybe #igkortrijk

Lente bij sluis 11!

timonrosseel #mijnrestaurant 

#igkortrijk #vtm #yea
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Lente in Kortrijk(copyright: Davy De Pauw) 


