
1 | STADSKRANT KORTRIJK

J U N I  2 0 1 4

SINKSEN 14 
STADSFESTIVAL

juni 2014
wordt maandelijks gratis verspreid

+ UiT in Kortrijk

STADSKRANT
KORTRIJK
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KLIK HIER VOOR DE BROCHURESINKSEN 14 !

http://issuu.com/communicatie_kortrijk/docs/sinksen14-brochure-issuu
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• nl.wikipedia.org/wiki/Kortrijk

Wikipedia is de bekendste internetencyclopedie. Meerdere 
auteurs schrijven de inhoud ervan op vrijwillige basis. Elke 
maand lichten we een Kortrijks thema uit, deze keer houden 
we halt bij informatie over onze stad zelf: Kortrijk. De Kortrijk-
pagina op Wikipedia biedt je een grote brok gevarieerd lees-
voer.  Je vindt er boeiende weetjes en heel wat nuttige ba-
sisinformatie over onze stad.  Een groot deel van de inhoud 
behandelt de geschiedenis van onze stad. Je leest er dat onze 
stad in april 1190 Filips van de Elzas door een bewaarde keure 
privileges toekende.  Kortrijk werd hierdoor uit de kasselrij ge-
heven en kreeg een eigen bestuur. Lijfeigenen konden zich 
vanaf dan als vrije burgers (poorters) in de stad vestigen. Voor 
wie het zich nog herinnert: in 1990 werd dat gevierd met 800 
jaar Kortrijk. Misschien vind je op de pagina op Wikipedia nog 
enkele foutjes of tekorten. Voel je vrij om jouw inhoudelijke 
bijdrage te leveren. Je maakt Wikipedia een nog boeiendere 
bron van informatie over onze stad. 

@ketnetg
Pluim voor stadhuis #kortrijk: nog nooit zo vlot bediend bij aanvraag 
pasport #modern

@JayQueue
Dat @8500kortrijk blij mag zijn met @VeradaFollensCl. 
Wat een organisatie. Dank U aan al die vrijwilligers! 

@MDepoorter
Ontwaken met een roepende #koekoek op een boogscheut 
van het centrum van Kortrijk. Made my day! #vogelzang #kortrijk 

@Juniper
Ik ben in #Kortrijk en kan het jullie allen aanbevelen. 
Prachtige, groene stad! #uitstap

@ManaTroch
Ik zoek mensen die op 1/07 om 15.30 uur vrij zijn en graag als eerste onze 
citygame op smartphone willen uittesten. #kortrijk #dtvlamoscagames

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

Om te benadrukken dat Overleie een 
buurt is die leeft en evolueert, vinden tot 
en met december verschillende evene-
menten plaats, gesteund door de stad 
Kortrijk. p.4-5

Kon je geen ticket bemachtigen of ligt 
Brazilië net iets te ver? Dan kan je terecht 
in het voetbaldorp op het Schouwburg-
plein of in het Kasteelpark in Heule. Op 
beide locaties kan je de topwedstrijden 
volgen op grote schermen. Sfeer gega-
randeerd! p.3

Het Begijnhof van Kortrijk krijgt een 
nieuw belevingscentrum in de gerestau-
reerde Sint-Annazaal. Het eerste week-
end van juli wordt het belevingscentrum, 
waar de begijn als sterke vrouw centraal 
zal staan, feestelijk geopend voor het 
grote publiek. p.6-7

Mee het beleid van de stad bepalen? Dat 
kan! Met het initiatief Kortrijk Spreekt 
gaat het stadsbestuur meer dan ooit in 
gesprek met de inwoners van de stad. 
Je leest meer over de spreekrechtronde 
en enkele verwezenlijkingen uit Kortrijk 
Spreekt op p.8-9

De stad Kortrijk organiseert dit jaar Sep-
tember Fietsmaand. Met een mengeling 
van allerlei acties en duurzame initiatie-
ven motiveert de stad iedereen om deel 
te nemen en de fiets boven de auto te 
verkiezen. p.13

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 

Op volgende feest- en brugdagen is het 
stadhuis gesloten: do 29/05, vr 30/05, 
za 31/05 en ma 09/06.
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In deze Stadskrant:

OPENINGSTIJDEN STADHUIS (GROTE MARKT 54) 

Wikipedia: Kortrijk

Tweets van de maand

SCHOUWBURGPLEIN 
Evenementenorganisator Kurt Goethals nam 
het initiatief om het Schouwburgplein om 
te toveren tot een echt voetbaldorp. Samen 
met jeugdverenigingen, lokale handelaars 
en sportverenigingen stelt hij alles in het 
werk om voetballiefhebbers in feeststem-
ming van de wereldbeker te laten genieten. 
Behalve de matchen van de Rode Duivels 
kan je er ook alle toppers en finalewedstrij-
den volgen. Twee ledschermen van 4,5 op 2,8 
meter zorgen ervoor dat je geen enkel beeld 
moet missen. Honger of dorst? Ook daar is 

12 juni – 22 uur openingswedstrijd Brazilië - Kroatië Schouwburgplein

13 juni – 21 uur Spanje – Nederland Schouwburgplein

16 juni – 18 uur Duistland - Portugal Schouwburgplein

17 juni – 18 uur België - Algerije Schouwburgplein Kasteelpark

20 juni – 21 uur Zwitserland - Frankrijk Schouwburgplein

22 juni – 18 uur  België – Rusland Schouwburgplein Kasteelpark

24 juni – 18 uur Italië - Uruguay (of Costa Rica - Engeland) Schouwburgplein

26 juni – 22 uur Zuid-Korea - België Schouwburgplein Kasteelpark

30 juni – 1 juli 1/8 finales Schouwburgplein Kasteelpark

4-5 juli 1/4 finales Schouwburgplein Kasteelpark

8-9 juli 1/2 finales Schouwburgplein Kasteelpark

12 juli troostfinale Schouwburgplein Kasteelpark

13 juli finale Schouwburgplein Kasteelpark

aan gedacht. De straatkant biedt ruimte voor 
drank – en eettentjes met o.a. een frietkot, 
champagnebar en warme beenhesp. Vier je 
liever in stijl? Dan kan je als particulier of be-
drijf een plaatsje reserveren in de VIP-ruimte. 
Op zondag 22 juni zet de stad specifiek in 
op toegankelijkheid voor personen met een 
beperking. Die avond zijn er onder meer toe-
gankelijke toiletten, stewards, ringleiding en 
een rolstoelzone voorzien. 

 R Je leest meer over het WK-dorp en het 
uitzendprogramma op www.wk-in-kortrijk.be. 

KASTEELPARK HEULE
Ook in Heule slaat de voetbalgekte toe. 
Vanaf midden juni kan je in het Kasteelpark 
onze Belgische trots aanmoedigen. Samen 
met familie, vrienden, buren of collega’s 
volg je de wedstrijden op groot scherm 
en in uitstekende voetbalsfeer. Bovendien 
zorgt initiatiefnemer en supportersclub van 
de rode duivels El Magico’s dat de innerlijke 
mens niets tekort komt. Een overzicht van 
de uitgezonden wedstrijden op beide loca-
ties vind je in onderstaand uitzendschema.

 R dries.claeys85@gmail.com / 0494 66 50 59

Binnenkort is het weer zo ver: van 12 juni tot 13 juli wordt voor de 20ste keer het wereldkampioenschap voetbal 

georganiseerd door de FIFA. Gastland voor het WK voetbal 2014 is Brazilië. Kon je geen ticket bemachtigen of 

ligt Brazilië net iets te ver? Dan kan je terecht in het voetbaldorp op het Schouwburgplein of in het Kasteelpark 

in Heule. Op beide locaties kan je de topwedstrijden volgen op grote schermen. Sfeer gegarandeerd! 

Volg gratis het WK 
in het voetbaldorp! 

Maak je plannen om samen met vrien-
den een match te volgen op het Schouw-
burgplein of in het Kasteelpark? Hou dan 
rekening met enkele veiligheidsmaatre-
gelen. Zo is er geen glas of eigen drank 
toegelaten op het terrein. Voetzoekers, 
Bengaals vuur en ander feestvuurwerk 
laat je thuis. Twee uur vóór de match 
kan je je plekje verzekeren op het plein. 
Uiterlijk om middernacht sluit men het 
plein af om de nachtrust van buurtbe-
woners niet te verstoren. 

HOU HET VEILIG! 
©
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book. Fanny Leenknecht zag het meteen 
zitten, hoewel ze in Antwerpen woont. 
“Jawel, maar mijn roots liggen in Kortrijk. 
Ik heb hier altijd in de horeca gewerkt en 
ken daardoor nog steeds veel mensen. Ook 
mijn vriend komt uit de streek. Dit voelt dus 
een beetje als thuiskomen. Ik ben trouwens 
bijzonder verrast door de metamorfose van 
Kortrijk en Overleie in het bijzonder; de 
nieuwe Leieboorden vind ik bijvoorbeeld 
fantastisch. In mijn huidige job organiseer 
ik allerlei evenementen van a tot z, zoals 
proeverijen en babyborrels, en ik heb altijd 
wel gehouden van het pop-up-concept. 
Mensen staan open voor het tijdelijke. Dit 
pand en zijn tuin beschikken over een enor-
me charme en heel wat mogelijkheden.”

Fanny Leenknecht wil dat De RaBARber een 
plek is waar iedereen – van welke leeftijd 
ook - zich op zijn gemak voelt. Een ontmoe-
tingsplaats en rustpunt in de drukke stad, 
zeg maar. “Aangezien ik een barista ben in 
hart en nieren, kunnen mensen hier terecht 
voor heerlijke koffie, maar ook andere, zo 
veel mogelijk huisbereide dranken. Ik streef 
naar gezond, lekker en ongewoon, in een 
bar waar niets moet. Tweemaal per week 
serveer ik ook een eenvoudige en betaal-
bare maaltijd met biologische ingrediënten 
van lokale leveranciers. Maar elke dag kan 
je hier wel een hapje krijgen, afhankelijk 
van de voorraad in de eigen tuin.” Al even 
belangrijk als de invulling van De RaBAR-
ber zelf, is de relatie met de buurt. “We 

Overleie staat op een keerpunt in zijn hele 
stadsvernieuwingsverhaal. Binnen afzien-
bare tijd zijn de Budabrug en de herinrich-
ting van de Overleiestraat een feit, opent 
Texture de deuren en starten verscheidene 
woonontwikkelingsprojecten op. Die rea-
lisaties onderstrepen de dynamiek die de 
buurt momenteel typeert, en dat wordt 
met verschillende evenementen dit jaar in 
de verf gezet. De gebiedswerking heeft het 
hele programma gebundeld in een brochu-
re die te verkrijgen is in het stadhuis of via 
de website van de stad.

ONTMOETINGSPLAATS EN RUSTPUNT
Eén van de blikvangers is de tijdelijke zo-
merbar De RaBARber, die in mei is geopend 
in de leegstaande villa op de hoek van de 
Sint-Amandslaan met de Kollegestraat, 
naast het voormalige politiekantoor. Tot 
oktober kun je er binnenspringen voor een 
lekker hapje, bereid met verse bioproduc-
ten, heerlijke koffie, en vooral ook voor uit-
nodigende rust en gezelligheid. 

Om een uitbater te vinden voor De RaBAR-
ber werd een oproep gelanceerd via Face-

hebben goede buren, en dat willen we zo 
houden”, benadrukt Fanny Leenknecht. “De 
zomerbar moet een meerwaarde zijn voor 
de wijk. Een speelstraat, buurtfeest, ver-
telmomenten voor de kinderen enzovoort 
zijn maar enkele ideeën, en we werken ook 
graag mee aan buurtinitiatieven zoals de 
MidzomerMatinees.”

TOEKOMSTPLANNEN
Het is ook uitkijken naar de plannen van 
Jordi Farrando voor Overleie. Farrando is 
een Spaanse stedenbouwkundige die ja-
renlang heeft meegewerkt aan de stadsver-
nieuwing van Barcelona. Maar hij kent in-
middels ook Kortrijk op zijn duimpje, want 
hij ontwierp de heraanleg van de winkel-
wandelstraten en de Leiestraat-Budastraat, 
en had een flinke vinger in de pap te brok-
ken bij het uittekenen van het Budapark en 
de Diksmuidekaai.

In het kader van het stadsvernieuwingspro-
ject Overleie gaf de stad hem en intercom-
munale Leiedal de opdracht om verschil-
lende locaties in de buurt concreet uit te 
werken. Het gaat onder meer om de om-
geving van De Kien, de site van het nieuwe 
vlasmuseum Texture, de buurt rond het Sint-
Amandsplein, de fietsverbindingen tussen 
het Astridpark en de Heulebeekvallei en de 
omgeving van het Sint-Amandscollege.

De resultaten van Jordi Farrando’s denk- 
en tekenwerk worden voorgesteld op 30 

juni en 1 juli. Op maandag 30 juni geeft hij 
een lezing over de inrichtingsplannen voor 
Overleie om 19.30 uur in Budascoop. Op 
dinsdag 1 juli is hij om 19.30 uur te gast in 
de zomerbar De RaBARber voor een huiska-
mergesprek.
 
GROEN ROND HET MUSEUM TEXTURE
Je kunt er niet naast kijken: het nieuwe mu-
seum op Overleie krijgt steeds meer vorm. 
Texture is de naam van het vernieuwde 
vlasmuseum, dat ook ruimer zal focussen 
op Kortrijk en zijn industriële verleden. 
Vandaar de onderliggende naam Museum 
over Leie en Vlas. Het opent in het najaar, 
en moet voor de stad en de buurt een be-
langrijke nieuwe trekpleister zijn. De land-
schapsarchitecten van het Kortrijkse bu-
reau Studio Basta kregen de opdracht een 
nieuw plein aan te leggen bij het museum. 
Geen stenen woestijn, maar een gezellig en 
groen plein, dat de uitstraling van de buurt 
en het museum ten goede komt. Tussen 14 
en 17 mei konden de landschapsarchitec-
ten rekenen op heel wat helpende handen 
om de laatste aanplantingen aan te bren-
gen. Opnieuw een voorbeeld van hoe de 
buurt zelf mee helpt om het nieuwe Over-
leie vorm te geven.

 R Het magazine ‘Kortrijk Leie Noord, Overleie en 
Pius – Een jaar vol activiteiten’ kun je ophalen 
in het stadhuis of downloaden via  
www.kortrijk.be. Neem ook eens een kijkje  
op www.facebook.com/overleie.

Om te benadrukken dat Overleie een buurt is die leeft en evolueert, vinden tot en met december verschillende 

evenementen plaats, gesteund door de stad Kortrijk. Tot oktober kan je je dorst laven en je honger stillen in de 

tijdelijke zomerbar De RaBARber. Maar ook Kortrijk Congé komt naar Overleie, het eerste parkconcert vindt plaats 

in het Astridpark en er is het nieuwe museum Texture, dat in het najaar de deuren opent. 

Overleie bruist, 
en dat mag geweten zijn!

Het nieuwe museum Texture opent in het najaar de deuren.Jordi Farrando heeft plannen met Overleie.
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De restauratie van het Begijnhof bestaat 
in totaal uit tien fases en ging in 1984 van 
start. De eerste vijf fases namen maar liefst 
30 jaar in beslag. Sinds vorig jaar schakelde 
men een versnelling hoger. De volledige 
restauratie, met de kijkwoning en nog eens 
15 woningen, moet klaar zijn tegen 2019.

SINT-ANNAZAAL
De opening van de Sint-Annazaal, met be-
neden het belevingscentrum en boven een 
polyvalente zaal, is één van de belangrijk-
ste schakels in de totale ontsluiting, naast 
de kijkwoning. Deze woning bij de grote 
inkompoort, wordt in een volgende fase 
gerealiseerd en zal een beeld geven van de 
Begijnen in het begin van de vorige eeuw. 
Een volgende stap is de inrichting van een 
koffiehuis in de voormalige woning van 
de Grootjuffrouw. Dit zal de bezoeker een 
unieke gelegenheid bieden om een wo-
ning ook aan de binnenkant te ervaren. 
De Sint-Annazaal werd in 1682 opgericht 
om er het bestuur van het Begijnhof te her-
bergen. Het gebouw kreeg doorheen de tijd 

diverse invullingen, onder andere als militair 
hospitaal na de Franse Revolutie en als zon-
dagsschool voor de textielarbeidsters Sint-
Anna, waardoor het gebouw uiteindelijk 
ook zijn naam kreeg. De restauratie van dit 
gebouw ging van start in februari 2012. 

BELEVINGSCENTRUM
In het dynamisch en interactief ingerichte 
belevingscentrum staan de begijnen als 
sterke vrouwen centraal. Je zal er onderge-
dompeld worden in drie verhaallijnen, die 
samen het stereotype beeld dat de meeste 
mensen hebben van de begijn als wereld-
vreemde kwezel ontkrachten. Wie in de 
rijke geschiedenis duikt van de begijnen-
beweging, zal snel merken dat begijnen 
sterke vrouwen waren, in elke betekenis 
van het woord. Met hun witte kappen en 
zwarte mantels waren ze een opvallend 
zicht in het straatbeeld waardoor ze ook 
vaak, ten onrechte, werden gezien als een 
soort van nonnen. Maar hun radicale religi-
euze opvattingen en eigenzinnige invulling 
van een spirituele beleving, schopte danig 
tegen de schenen van de Kerk én de sa-
menleving. Een verrassende beeltenis van 
de hand van Lieve Blancquaert centraal in 
het belevingscentrum verwijst hiernaar. 

BEZOEKERSCENTRUM
Net naast de hoofdingang van het Begijn-
hof, op de hoek van de Begijnhofstraat, 
opent meteen ook een nieuw bezoekers-
centrum. Je zal er informatie kunnen beko-
men over het Begijnhof en het belevings-
centrum. Je kan er ook een audioguide 
ontlenen die jou doorheen het Begijnhof 
loodst en je op twaalf stopplaatsen onder-
dompelt in de geschiedenis van de site, die 
teruggaat tot de 13de eeuw.

 R Openingstijden belevingscentrum en 
bezoekerscentrum vanaf 8 juli 2014:  
dinsdag t.e.m. zondag van 10u-17u.

Het Begijnhof van Kortrijk is een uniek stuk UNESCO 

werelderfgoed in het hart van de stad. Het OCMW 

Kortrijk, eigenaar van het Begijnhof, de Vlaamse Overheid 

en de Provincie, investeren in de totale restauratie en 

herbestemming van deze site. De inrichting van een nieuw 

belevingscentrum in de gerestaureerde Sint-Annazaal is één 

van de orgelpunten in dit verhaal. Het eerste weekend van juli 

wordt het belevingscentrum, waar de begijn als sterke vrouw 

centraal zal staan, feestelijk geopend voor het grote publiek.

Op 3 juli opent het nieuwe belevingscentrum voor het grote 

publiek. En dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan.  

Nieuw belevingscentrum
in het Begijnhof

DONDERDAG 3 JULI: 

Officiële opening met concert  
Jef Neve trio in de Sint-Maartenskerk 
Aanvang: 19u
Tickets voor opening en concert: gratis te 
verkrijgen vanaf 10 juni 2014 via UiT in 
Kortrijk (Schouwburgplein 14, Kortrijk | 
056 23 98 55 – uit@kortrijk.be)
Maximum 2 tickets per adres.

VRIJDAG 4 JULI:

Optreden van Psallentes Femina
Gregoriaanse muziek
Mattheüskapel, Begijnhof
20 uur
Gratis tickets te verkrijgen vanaf 10 juni via 
begijnhof@ocmwkortrijk.be of 056 24 48 00.
Voorstelling Passerelle 
BeleefDe Begijntjes
Polyvalente zaal, de Sint-Annazaal
Doorlopende voorstellingen van 
15 minuten tussen 16 tot 18 uur
Vrije toegang

ZATERDAG 5 JULI:

Voordracht over de restauratie van 
de Sint-Annazaal en het Begijnhof
Polyvalente zaal, Sint-Annazaal
Van 10 tot 11.30 uur
Vrije toegang

Voorstelling Passerelle 
BeleefDe Begijntjes
Polyvalente zaal, de Sint-Annazaal
Doorlopende voorstellingen 
van 15 minuten tussen 14 tot 16 uur
Vrije toegang
Orgelconcert
Mattheüskapel, Begijnhof
18 uur
Vrije toegang

Concert kamermuziek van het duo 
Desimpelaere (contrabas en piano)
Polyvalente zaal, Sint-Annazaal
20 uur
Gratis tickets te verkrijgen vanaf 10 juni in 
de Budastraat 27, Kortrijk | tel. 056 24 48 00 
- begijnhof@ocmwkortrijk.be)

ZONDAG 6 JULI:

Voordracht over het nieuwe bele-
vingscentrum in de Sint-Annazaal
Polyvalente zaal, Sint-Annazaal
Van 10 tot 11.30 uur
Vrije toegang
Orgelconcert
Mattheüskapel, Begijnhof
18 uur
Vrije toegang
Poëzieprogramma Bijbels in de stad 
met prof. Em. Piet Thomas en celliste
Polyvalente zaal, Sint-Annazaal
14 tot 17.30 uur
Vrije toegang

BEZOEK
Doorlopend op zaterdag en zondag 
kan je van 10 tot 22 uur het nieuwe be-
zoekers- en belevingscentrum ontdek-
ken. Er staan gidsen klaar om je onder 
te dompelen in de geschiedenis en de 
sfeer van het begijnhof. Na het bezoek 
kan je even verpozen bij een koffie en 
versnapering. 

 R www.begijnhofkortrijk.be

Boeiend programma
tijdens openingsweekend
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Politiek is niet langer een onderonsje tus-
sen meerderheid en oppositie. Deze maand 
kan je al voor de vierde keer op rij een vraag 
stellen tijdens de gemeenteraadszitting. 
De zogenaamde spreekrechtronde biedt 
inwoners de kans om rechtstreeks een pro-
bleem, wens of verzuchting aan te kaarten 
bij het college van burgemeester en sche-
penen. Tot nog toe namen al enkele inwo-
ners het heft in handen en dienden een 
vraag in bij het stadsbestuur. Zo wilde een 
inwoner weten wanneer de stad iets zal on-
dernemen tegen de geluidsoverlast en het 
fijn stof in de wijk Nieuw Kortrijk. Een ande-
re Kortrijkzaan was benieuwd naar de toe-
komstplannen van het openluchtzwembad 
aan de Abdijkaai. Ook vragen over welke 
straten een gescheiden rioleringsstelsel 
zullen krijgen en de staat van bruggen en 
viaducten langs de Heulebeek vonden al 
een antwoord tijdens de zitting van de ge-
meenteraad.

Laat van je horen tijdens 
de gemeenteraad! 
Mee het beleid van de stad bepalen? Dat kan! Met het initiatief Kortrijk 

Spreekt gaat het stadsbestuur meer dan ooit in gesprek met de inwoners 

van de stad. Dat Kortrijk een stad is die luistert en dialogeert, bewijst ook de 

spreekrechtronde tijdens de gemeenteraad. 

Sinds de introductie van de nationale BOB-
campagne in 1995 is de sociale afkeuring 
tegenover rijden en drinken aanzienlijk 
toegenomen. Nochtans stellen we vast dat 
er jaarlijks nog steeds 200 mensen om het 
leven komen bij verkeersongevallen onder 
invloed van alcohol. 

GERICHTE AANPAK
Daarom zetten Kortrijk, Kuurne en Lende-
lede samen met de horeca-uitbaters zelf 
een actie op het getouw om hun omge-
ving verkeersveiliger te maken. “Een meer 
gerichte aanpak met lokaal maatwerk is 
nodig”, begint Thomas Detavernier, com-
municatieverantwoordelijke van pz Vlas. 
“Ondanks een stijgend aantal campagnes 
en politiecontroles moeten we dit pro-

bleem blijvend onder de aandacht houden. 
We richten ons te vaak op weekends en 
feestperiodes, terwijl drankgebruik tijdens 
de werkweek eveneens voorkomt. Denk 
maar aan de zakendiners met klanten, een 
aperitief voor een jarige collega,….”. Pz Vlas 
zal daarom ook overdag en op weekda-
gen alcoholcontroles uitvoeren. De lokale 
horeca-uitbaters stappen mee op de trein. 
Zij kunnen de campagne steunen door bij-
voorbeeld alcoholvrije dranken te promo-
ten of zelfs een gratis alcoholvrije cocktail 
aan te bieden aan de chauffeur. Leg je na 
een controle een negatieve ademtest af, 
dan beloont de politie jou met een origi-
nele luchtverfrisser voor in de wagen. 

 R www.pzvlas.be

De zomer komt er aan! En dan zijn we allemaal in feeststemming: 

uitgebreid brunchen, gezellig barbecueën met vrienden of picknicken in 

het park. Wat je ook verkiest, een glaasje drinken hoort er gewoon bij. Zie 

je er op toe dat iedereen veilig thuis geraakt? Dan ben jij de Max! Met deze 

lokale campagne rond verkeersveiligheid wil Kortrijk de strijd aanbinden 

tegen alcoholmisbruik achter het stuur. 

Oezne chauffeur
is de max ! 

OEZNE
CHAUFFEUR
IS DE MAX !
Tis de                 als je alcohol en snelheid bant uit het verkeer !Tis de                 als je alcohol en snelheid bant uit het verkeer !MAX

MAX-campagne-sticker-100x200mm.indd   1 14/05/14   13:54

Onder voorbehoud van wijzigingen ver-
gadert de gemeenteraad dit jaar nog op 
onderstaande data. Iedereen kan deze 
vergadering bijwonen. Lukt het niet  
om de verplaatsing te maken, dan 
kan je de zitting steeds live volgen via  
www.kortrijk.be/webcam-gemeenteraad.  

• Dinsdag 10 juni | 19u 
• Maandag 7 juli | 19u 
• Maandag 8 september | 19u 
• Maandag 13 oktober | 19u 
• Maandag 17 november |19u 
• Maandag 8 december | 19u 
• Maandag 15 december (budget 2015) | 19u 

Elke burger kan bestuursdocumenten 
inkijken, er uitleg over vragen of er 
een kopie van verkrijgen. 

Dit heet passieve openbaarheid van 
bestuur. De wijze waarop een aanvraag 
dient te gebeuren en hoe het stadsbe-
stuur een aanvraag afhandelt, staat be-
schreven in het Decreet van 26 maart 
2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur. Wil je van dit recht gebruik 
maken, dan kan je op www.kortrijk.be/
producten/openbaarheid-van-bestuur 
alle voorwaarden nalezen. 

Kan je aantonen dat een document 
onvolledige of foutieve informatie over 
jezelf bevat, dan kan je de stad vragen 
om de nodige verbeteringen aan te 
brengen. Je kan dit door middel van een 
gemotiveerde schriftelijke aanvraag, 
gericht aan het college van burgemees-
ter en schepenen. De verbeteringen 
worden uiteraard kosteloos uitgevoerd. 

STEL ZELF EEN VRAAG! 
Worstel je zelf met een vraag? Dan krijg je 
samen met andere inwoners een half uur 
spreektijd voorafgaand aan de gemeen-
teraad (vanaf 18.30 uur). Concreet kan ie-
dereen vanaf 16 jaar een vraag indienen 
op het adres Grote Markt 54 in Kortrijk 
of stadsbestuur@kortrijk.be (minimum 5 
dagen op voorhand). De vragen moeten 
betrekking hebben op het algemeen ge-
meentelijk belang van de stad. De voor-
zitter van de gemeenteraad beslist welke 
punten effectief aan bod komen tijdens 
de spreekrechtronde. Werd je vraag niet 
geselecteerd voor de gemeenteraad, dan 
kan je zelf kiezen of je de vraag verdaagt 
naar een volgende zitting of binnen de 30 
dagen een schriftelijk antwoord wil. 

 R Het volledige reglement kan je lezen op  
www.kortrijk.be/spreekrechtronde.

Gemeenteraads-
zittingen 2014

Openbaarheid 
van bestuur

Kortrijk Spreekt, het initiatief waar-
mee het stadsbestuur wil te weten 
komen wat de bewoners bezighoudt, 
draait op volle toeren. Honderden in-
woners namen de voorbije maanden 
al deel aan inspraakmomenten over 
een bepaald stadsdossier. Met suc-
ces, zo blijkt! De Stadskrant geeft een 
overzicht van enkele recente verwe-
zenlijkingen dankzij Kortrijk Spreekt. 

• Op 29 april kwam de adviesgroep 
samen voor de heraanleg van Heule-
plaats. Hierin zijn verenigingen en in-
woners van Heule vertegenwoordigd. 
Het stadsbestuur gaf hun suggesties 
door aan het studiebureau dat belast 
is met de opmaak van het plan. In het 
najaar volgt een terugkoppeling van 
het bureau aan de groep. 

• De betonnen fietspaden in de om-
geving van de Lange Munte hadden 
te lijden onder niveauverschillen. 
De boomwortels waren de boos-
doeners en maakten de fietsers het 
niet gemakkelijk. Deze onveilige 
situatie kwam vaak aan bod in Kor-
trijk Spreekt. Door het inschakelen 
van een freesmachine met speciale 
freeskop kon men de niveauverschil-
len wegwerken zonder de betonpla-
ten te vernieuwen. Ander betonnen 
fietspaden volgen binnenkort. 

• Op zondag 1 juni is iedereen vanaf 
15 uur welkom op Campus Kortrijk 
Weide voor het Weide Feest. Op dat 
moment kan je als inwoner kennis-
maken met de toekomstplannen 
voor een nieuw stukje Kortrijk. 

• Eind juni opent op het pleintje in 
Kooigem het nieuwe jongerenont-
moetingspunt. Vrijwilligers zullen 
er een toren bouwen die het ver-
zamelpunt moet worden voor jon-
geren uit de buurt. De vraag tot het 
versterken van die ontmoetings-
functie kwam aan bod in Kortrijk 
Spreekt. 

 R Wil je de laatste nieuwtjes volgen over 
initiatieven van Kortrijk Spreekt? Neem 
dan geregeld een kijkje op www.kortrijk.
be/kortrijkspreekt 

Kortrijk Spreekt 
boekt resultaten 
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Van 24 maart tot en met 4 april volgden 
teams derdejaarsstudenten Industrieel ont-
werpen van de UGent Campus Kortrijk een 
intensive program over Urban Gardening 
of stadstuinieren. Samen met een industri-
eel productontwerper van Howest – en in 
samenwerking met de stad, VELT, Kortrijk 
Transitiestad en Designregio Kortrijk – bo-
gen ze zich tien dagen over oplossingen en 
nieuwe producten.  “De bedoeling van zo’n 
programma is studenten uit hun comfort-
zone te halen, dus trokken we ons terug in 
het Budalab”, legt Lieven De Couvreur, do-
cent en onderzoeksmedewerker Industrial 
System & Productontwerp aan de UGent, uit. 
“In Kortrijk is communitytuinieren in opmars 
en daar kunnen nieuwe productontwerpen 
een grote rol in spelen.”

WERKBARE PROTOTYPES
De cases van de studenten waren gebaseerd 
op concrete vragen van stadstuiniers. “De 
teams moesten toepassingen bedenken die 
makkelijk gekopieerd kunnen worden met 

spullen uit een doe-het-zelf-zaak”, zegt Lie-
ven De Couvreur. “Dat klinkt makkelijker 
dan het is: streven naar eenvoud kan erg 
complex zijn, en vraagt een grote creativi-
teit.” De twaalf teams van telkens vier stu-
denten maakten werkbare prototypes van 
onder meer een meegroeiende aardappel-
bak, een regenopvangsysteem voor tuinen 
waar geen stedelijke watervoorziening aan-
wezig is en een inzamelbox voor koffiegruis: 
een interessant afvalproduct dat kan dienen 
voor wormencompostering of om zwam-
men op te telen. 
“Het is moeilijk voorspellen wat er concreet 
zal voortvloeien uit de prototypes”, zegt Lie-
ven De Couvreur. “Het regenopvangsysteem 
en de mobiele keuken worden bijvoorbeeld 
al gebruikt op Leilekkerland. Iedereen die 
een beetje handig is, kan de handleidingen 
voor de nieuwe producten downloaden en 
er zelf mee aan de slag gaan.”

 R De bouwplannen vind je op https://sites.
google.com/site/intensiveprogram2014/home

Stadstuinieren zit in de lift, en Kortrijk laat zich op dat vlak niet onbetuigd. De 

voorbije weken bogen studenten zich in het Budalab over de ontwikkeling van 

nieuwe producten die het stadstuinieren voor iedereen makkelijker maken.

Studenten buigen zich over 
doe-het-zelf-stadstuinieren

Dé blikvanger is ongetwijfeld het schip dat 
talrijke klim-, klauter- en glijmogelijkheden 
biedt. Het jonge volkje kan er ook zijn fanta-
sie de vrije loop laten. Aan de mast wappert 
de Belgische vlag waardoor kinderen zich 
een Rode Duivel wanen en koers kunnen 
zetten naar het verre Brazilië. Verder beschikt 
het speelplein over een vogelnestschom-
mel. Ideaal voor ouders om er met een baby 
te schommelen. Peuters en kleuters leven 
zich dan uit in een peuterzitje en de peuter-
glijbaan. Uiteraard is het vele zand één van 
de troeven van het centraal gelegen speel-
terrein, dat de Grote Markt doet bruisen van 
jong geweld. Voor ouders is het aangename 
verpozing tussen het winkelen door.

INZETTEN OP SPEELRUIMTE
De stad zet in op speelruimte voor de aller-
jongsten. Eind april opende Kortrijk samen 

met de gemeenten Lendelede en Kuurne 
een speelplein in de deelgemeente Sente. In 
de loop van juni komt er een speelterrein op 
het pleintje van de Koolkappersstraat. De kin-
deren kozen zelf voor deze locatie. Na de zo-
mervakantie investeert de stad verder in het 
Prado-park Kortrijk, het Cisterciënzerplein 
Rodenburg Marke en de Weister in Aalbeke.  

INTERGEMEENTELIJK SPEELPLEIN
In Aalbeke opteert de stad als proef voor 
een intergemeentelijk speelplein waar zo-
wel kinderen als senioren zich goed voelen. 
Grootouders kunnen er op een positieve 
manier samenspelen met hun kleinkinde-
ren. Dit gebeurt via een toestel waar zowel 
kinderen als ouderen kunnen bewegen, 
wat een win-winsituatie voor beiden bete-
kent. Muziekinstrumenten nodigen dan uit 
om samen muziek te maken.

Van 6 juni tot en met 30 september is de Grote Markt één groot speelparadijs 

voor peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar. Net als vorig jaar installeert de 

stad er een speelplein, net voor het stadhuis.

Ravotten op 
de Grote Markt

Kortrijk Transitiestad organiseert op 28 
juni voor de tweede keer een DIY Markt 
op het Vandaleplein, van 10 tot 18.30 uur. 
De deelnemers herstellen er je kapotte 
spullen, en laten je kennismaken met 
oude vaardigheden en ambachten. De 
kernwoorden van deze markt – die nog 
aan gezelligheid wint door zomerse mu-
ziek, lekker eten en drinken – zijn: zelfge-
maakt, ecologisch en lokaal. Samen met 
de DIY Markt brengt de Stadsboerderij 
Kortrijk ook weer een Boerenmarkt naar 
het stadscentrum. Een ideale gelegenheid 
om landbouwers te ontmoeten en lokale, 
artisanale producten te proeven.

 R www.transitiestadkortrijk.be

Halfweg december viel de nieuwe 
ophaalkalender 2014 in je bus; een 
onmisbaar hulpmiddel om je afval 
tijdig en correct aan te bieden. De 
online kalender heeft ook zijn vaste 
stek op www.imog.be

IMOG lanceert nu de gratis “Recycle!”-
app voor iPhone en Android. Dankzij 
deze slimme applicatie weet je perfect 
wat je wanneer én waar kan sorteren. 
Deze nieuwe app helpt op een een-
voudige manier met het sorteren van 
de verschillende fracties, toont de weg 
naar de dichtstbijzijnde inzamelpun-
ten en integreert de afvalkalender van 
jouw stad, inclusief handige weetjes. 

 R De app kan je kosteloos verkrijgen in de 
iTunes AppStore en op Google play.

De stad stak de Heilige Geeststraat 
in het nieuw. Er kwamen nieuwe ri-
oleringen met een gescheiden rio-
leringsstelsel. Ook de rijweg en het 
trottoir werden volledig heraange-
legd met meer comfort voor de voet-
gangers, rolstoelgebruikers en bug-
gy’s. De heraanleg van het kruispunt 
ter hoogte van de Oude Kasteelstraat 
gebeurde met kleinschalige materia-
len, wat verkeersremmend werkt. 

In uitvoering van het trage wegen-
plan vernieuwde de stad onlangs de 
Trage Weg tussen de Zevekotestraat 
(wijk Bijstert) en Schorbeekstraat. In 
het najaar volgt in Aalbeke nog de 
heraanleg van het laatste deeltje van 
de Papeyeweg. Trage wegen zijn ver-
bindingen of paden voor niet-gemo-
toriseerd verkeer.

Oude ambachten en 
lokale landbouwproevers

Appgeruimd staat netjes

Heilige Geeststraat  
in nieuw kleedje

Vernieuwde trage 
weg in Aalbeke
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Een regenopvangsysteem biedt soelaas voor tuinen waar geen stedelijke watervoorziening is.
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KORTRIJK GAAT VOOR 2 WIELEN
Deze fietswedstrijd loopt van 8 tot en met 
24 september en vormt de rode draad door-
heen de mobiliteitsmaand. Wil je met je han-
delszaak, bedrijf of school deelnemen aan de 
fietswedstrijd? Schrijf je in via www.kortrijk.
be/septemberfietsmaand. Je klanten verza-
melen aan de hand van een spaarkaart zoveel 
mogelijk ritten en maken kans op een fietsbel, 
beschermhoes voor een rugzak of een hippe 
stadsfietstas. Voor bedrijven zijn een elektri-
sche fiets ter waarde van 1800 euro en fiets-
accessoires de prijzen. Als school kan je een 
glow party in jeugdcentrum Tranzit of een 
VIP-bezoek aan het museum Texture winnen.

BELGISCH KAMPIOENSCHAP CARGOBIKE
Kortrijk pakt op 14 september uit met het 
eerste Belgisch kampioenschap cargobike. 
Dit initiatief zet het goederentransport en 
het kindervervoer per fiets in de kijker. Het 
Koning Albertpark is op deze dag een proef-
tuin voor bakfietsen, cargobikes en fietskar-
ren. Het programma vermeldt snelheids-
wedstrijden tussen twee- en driewielers, 
tijdritten, wedstrijd grootste vracht,…  Fiets 
je mee? Schrijf in op www.bkcargofietsen.be.

WERELDRECORD ROLLATORTREFFEN
Dit initiatief van het OCMW Kortrijk vindt 
plaats op zondag 21 september en staat in 
het teken van de seniorenfiets. Met dit tref-

fen willen de organisatoren het taboe rond 
de rollator in het straatbeeld doorbreken. 
Iedereen met een rollator is welkom om 15 
uur op het Louis Robbeplein. Zelf interesse 
of ken je iemand die wil deelnemen? 
Schrijf in via Kelly Nuyttens, 056 24 42 00 of 
kelly.nuyttens@ocmwkortrijk.be. 

ROMMELMARKT
In de Onze-Lieve Vrouwestraat en de 
Leiestraat kan je op zondag 21 september 
deelnemen aan een gratis rommelmarkt. 
Schrijf je snel in via www.kortrijk.be/in-
schrijven-voor-rommelmarkt-autovrije-zon-
dag-2014. Het aantal plaatsen is beperkt! 

KIJK! IK FIETS!
Kan je kind al vlot fietsen met steunwieltjes, 
maar is de stap naar zelfstandig fietsen op 
twee wielen nog net iets te groot? Dan kan 
hij/zij (4 tot 7 jaar) op de autovrije zondag 
deelnemen aan Kijk! Ik fiets! in de Rijsel-
sestraat, van 10 tot 12.30 uur. Met ervaren 
monitoren leren de kinderen fietsen zonder 
steunwieltjes. Achteraf krijgen ze een fietsdi-

ploma op het verkeerspark op het Schouw-
burgplein. Deelname is gratis. Inschrijven 
is verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt. 
Neem dus snel contact op via 056 27 83 00 of 
mail naar planning.opendomein@kortrijk.be. 

CURSUS ELEKTRISCH FIETSEN  
VOOR 55-PLUSSERS
Verder organiseert de provincie in samenwer-
king met de Ouderen Advies Raad op 23 sep-
tember van 14 tot 17 uur een cursus elektrisch 
fietsen voor 55-plussers in SC Lange Munte. 

 R www.kortrijk.be/septemberfietsmaand 

De stad is volop bezig met de voorbereidingen voor de komende autovrije zondag en de mobiliteitsmaand 

September Fietsmaand. De boodschap is duidelijk: schrijf je nu al in! 

Schrijf je in voor September Fietsmaand
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De onafhankelijke vzw BND heeft vier pij-
lers: een klusjesdienst, kinderopvang De 
Speelhoek, een buurtsportwerking en de 
Energiesnoeiers. Daarin zijn mensen ac-
tief die langdurig werkloos waren en nu 
een contract van onbepaalde duur heb-
ben, met de bedoeling om ze toe te leiden 
naar de reguliere arbeidsmarkt. BND ont-
stond toen het eerste Vlaamse decreet over 
Buurt- en Nabijheidsdiensten in voege trad. 
“Dat decreet ging uit van kleinschalige initi-
atieven in een bepaalde wijk. Bijvoorbeeld: 
een aantal moeders vindt geen kinderop-
vang en een werkloze vrouw uit de buurt 
wordt gestimuleerd om die op te vangen. 
Idem voor handige mannen zonder job, die 
met een contract allerlei klusjes gingen uit-

voeren bij mensen in de wijk. Het tweede 
decreet zorgde voor een afbakening per 
gemeente in plaats van buurten. Zo kregen 
ook wij een groter werkgebied en meer 
medewerkers. Op dit moment werken hier 
54 mensen, onder wie 44 mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt.” 

VAN KLUSJESDIENST TOT  
KINDEROPVANG
BND is een onafhankelijke vzw maar krijgt, 
behalve Vlaamse en federale subsidies, ook 
actieve (financiële) steun van de stad Kor-
trijk en het OCMW. Zo gaf het Lokaal Over-
leg advies bij de aanvraag van de vzw om 
het aantal opvangplaatsen in De Speelhoek 
uit te breiden; een positief advies dat door 

de Vlaamse overheid werd opgevolgd. Ste-
ven Lapauw: “Wat de kinderopvang betreft, 
hebben we drie vestigingen waarin twintig 
kinderverzorgsters werken: één in de Pieter 
De Conincklaan, een buurt met veel kansen-
groepen, één in Rollegem en één in Heule, 
deelgemeenten waar het opvangaanbod 
beperkt is. Bij de klusjesdienst werken een 
tiental mensen. Zij voeren klussen uit die 
andere aannemers niet snel aanpakken: 
verstopte toiletten, kapotte kranen, kleine 
verhuizingen,...” Het jongste project van BND 
is Buurtsport. Die pijler biedt minimaal twee 
keer per week gratis sport en spel aan voor 
jongeren in de aandachtswijken Sint-Jan, 
Lange Munte, Overleie en Drie Hofsteden. 
“Vaak vinden die kinderen en jongeren geen 
aansluiting bij het reguliere sportaanbod 
om financiële of culturele redenen”, zegt al-
gemeen coördinator Steven Lapauw. 

SOCIAAL TARIEF
Een laatste activiteit van BND zijn de Ener-
giesnoeiers. Zij zijn actief in alle dertien Zuid-
West-Vlaamse gemeenten. “Energiesnoeiers 
gaan bij de mensen thuis langs, nadat ze 
daarvoor een aanvraag deden bij hun lokale 
bestuur of het OCMW, om na te gaan hoe ze 
kunnen besparen op hun energieverbruik. 
Eventueel voeren ze zelf kleine ingrepen uit, 
zoals aluminiumfolie achter de radiatoren 
aanbrengen of gloeilampen vervangen door 
spaarlampen. Energiebesparende maatrege-
len kunnen een grote positieve impact heb-
ben op het gezinsbudget.” Iedereen kan een 
beroep doen op de diensten van BND, maar 
de vzw richt zich vooral naar mensen uit 
kansengroepen. “Zij maken 90 procent van 
ons cliënteel uit. Ze worden naar ons geleid 
door het OCMW, lokale dienstencentra, zie-
kenfondsen enzovoort. Voor hen geldt een 
sociaal tarief, afhankelijk van hun inkomen; 
andere mensen betalen het standaardtarief”.

 R www.bndkortrijk.be

Buurt- en Nabijheidsdiensten Kortrijk is een uniek initiatief in Vlaanderen. De vzw stelt mensen die het moeilijk 

hebben op de arbeidsmarkt te werk en mikt ook qua cliënteel vooral op kansengroepen.

Lokale diensteneconomie 
biedt een helpende hand
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Het autovrije gebied bestrijkt dit jaar de 
gehele kleine ring (met uitzondering van 
Overleie omwille van de werkzaamhe-
den). Wat er allemaal te beleven valt, lees 
je in een uitgebreid artikel in de Stads-
krant van september. Hou er alvast reke-
ning mee dat er die dag tussen 10 en 18 
uur geen verkeer mogelijk is. Enkel dien-
sten voor thuiszorg, huisartsen en spoed-
diensten kunnen een doorgangbewijs 
verkrijgen via het meldpunt van de stad 
Kortrijk (1777 of 1777@kortrijk.be). 

AUTOVRIJE ZONDAG 
OP 21 SEPTEMBER

Steven Lapauw is algemeen coördinator  
bij Buurt- en Nabijheidsdiensten Kortrijk.
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Op 9 juni bijt “Kortrijk loopt” de spits af. Man-
nen en vrouwen lopen samen voor het goede 
doel: de strijd tegen borstkanker. De wedstrijd 
“loopt” in samenwerking met  de organisatie 
Think Pink. De recreant legt 4,7 km af (start 
om 11.30 uur), de meer geoefende loper heeft 
11,3 km (start om 11 uur) voor de boeg. Sport-
campus Lange Munte is de startplaats. Info en 
inschrijvingen: www.dvvrunningtour.be en 
sportcampus Lange Munte.

MUZIKALE AVONDRUN
Op 28 juni gaat de Midzomerrun om 22 uur 
van start op de Grote Markt met een muzi-
kale avondrun (5 of 10 km) door het histo-
rische centrum van Kortrijk. Nieuw zijn de 
live-beelden op ledschermen met de dro-
nes, de afterparty op het Schouwburgplein, 
de vele animatie en extra verlichting, de 
kwalitatieve loopshirt bij inschrijving, ...  Info 
en inschrijvingen op www.midzomerrun.be

BELGISCH KAMPIOENSCHAP 
Op 5 en 6 juli vindt de triatlon-duatlon 
Kortrijk plaats. Deze wedstrijd richt zich 

naar jonge (duatlon voor kids) en oudere 
deelnemers (duatlon en triatlon). Bedrijven 
kunnen deelnemen aan de bedrijventriat-
lon. Het Belgisch kampioenschap is voor 
de seniores. Sportcampus Lange Munte is 
de startsite. Inschrijven via www.ktdc.be

BRUGGENLOOP
Op 28 september is er de Bruggenloop. De 
organisatoren hopen dat ze de kaap van 
1000 deelnemers overschrijden.

 R www.bruggenloop.be

De komende dagen zijn recreatieve lopers niet weg te denken uit het 
straatbeeld. Velen bereiden zich voor op het nieuwe loopseizoen. 

Kortrijk op de loop

KORTRIJK 
HARTVEILIGE STAD

SINKSENVERKOOP
Feest je tot de vroege uurtjes op SINKSEN 
14? Vergeet dan niet om je wekker in te 
stellen. Op zondag 8 juni organiseert de 
centrale bibliotheek een grote sinksen-
verkoop. Je kan er vanaf 7 uur ’s ochtends 
heel wat romans, reisgidsen, cd’s, compu-
tergames, strips, tijdschriften of kinder- en 
jeugdboeken voor een prikje kopen. Het 
gaat om dubbels en materialen die niet 
langer thuishoren in de collectie. Je vindt 
de verkoopstand van 13 meter lang op de 
stoep voor de ingang van de bibliotheek in 
de Leiestraat. Hét moment bij uitstek om te 
snuisteren, vakantielectuur in te slaan, je 
kleinkinderen te verrassen of de klasbiblio-
theek aan te vullen. Wees er snel bij, want 
op is op! 

HAIKU-WEDSTRIJD
De West-Vlaamse haikuvereniging De Flu-
weelboom bestaat 25 jaar en dat vieren ze 
met een Nederlandstalige haiku-wedstrijd. 

Al een vakantiebestemming in ge-
dachten? Je hoeft helemaal niet ver te 
reizen om een onvergetelijke zomer 
te beleven. Kortrijk garandeert je een 
vakantie vol sfeer, een zomer voor 
jong en oud met een programma 
voor het hele gezin. Van zonsopgang 
tot zonsondergang serveert Kortrijk 
je een mix van sfeervolle markten, 
gratis optredens en gezellige plein-
tjesfeesten. Het volledige programma 
lees je volgende maand in een speci-
ale zomereditie van de Stadskrant. 
Kleur jij de zomer en zet je samen met 
je vereniging iets op poten? Laat het 
ons weten via zomer@kortrijk.be. Wij 
zorgen voor extra promotie van jouw 
activiteit of evenement via de ver-
schillende communicatiekanalen van 
de stad. 

 R www.zomerinkortrijk.be (binnenkort online)

Zin om deel te nemen? Je kan inschrijven voor 
twee categorieën: Kortrijk of vrij thema. Bij de 
eerste categorie moet je tekst impliciet of ex-
pliciet één van de vele aspecten van de stad 
Kortrijk in de haiku verwerken. Kies je voor vrij 
thema, dan mag je een onderwerp naar keuze 
behandelen. Per categorie mag je maximum 
drie haiku’s inzenden. Ook kinderen en jon-
geren mogen deelnemen. De wedstrijd loopt 
nog tot 30 juni. Waag je kans, want er zijn 
heel wat waardevolle prijzen te winnen! Het 
volledige reglement vind je op fluweelboom.
wordpress.com/haikuwedstrijd-2014 of op 
www.kortrijk.be/bibliotheek. 

Haiku 
Samen ontbijten: 
Hij leest de frontpagina, 
Zij het laatste blad. 
(door Jean-Marie Werrebrouck) 

Er valt veel te winnen in de bibliotheek deze maand. Behalve leuke prijzen 

in een Haiku-gedichtenwedstrijd kan je afgedankt bibliotheekmateriaal 

op de kop tikken tijdens de Sinksenverkoop. 

Geef kleur
aan de 
zomer 
in  Kortrijk

Sla je slag in de bib! 

De Stadskrant mag 
6 lezers gelukkig 
maken met een gra-
tis deelname aan de 
Midzomerrun op 28 juni. 
Waag je kans en mail vóór 15 juni 
naar stadskrant@kortrijk.be (met ver-
melding van je telefoonnummer). We 
verwittigen de winnaars op 16 juni. 

WIN

Het stadsbestuur kocht 16 nieuwe 
AED-toestellen. 21 openbare gebou-
wen zijn uitgerust met een defibril-
lator. De stad organiseert opleidin-
gen voor haar medewerkers zodat 
zij het toestel kunnen gebruiken. 
Kortrijk wil hiermee het label “hart-
veilige stad” behalen.

Een automatisch externe defibrillator is 
een draagbaar toestel dat een elektrische 
schok aan het hart toedient bij levensbe-
dreigende hartrtimestoornissen. De AED 
selecteert het hartritme en bepaalt auto-
matisch of een stroomstoot het slachtof-
fer kan helpen. Het toestel geeft gespro-
ken instructies en loodst de hulpverlener 
door de reanimatie tot professionele 
hulpverleners het van hem overnemen. 
Belangrijk is dat je het toestel niet ver-
keerd of onnodig kan gebruiken.

GEBRUIKSVRIENDELIJK 
Verschillende administratieve gebou-
wen, culturele, ontmoetings- en stede-
lijke sportcentra beschikken over een 
dergelijk toestel. Niettegenstaande de 
gebruiksvriendelijkheid van het ap-
paraat, is het van belang dat stadsme-
dewerkers, clubverantwoordelijken en 
burgers weten hoe het werkt. In levens-
bedreigende situaties telt elke seconde.

OPLEIDINGEN
De stad heeft 73 eerstehulpverleners in 
dienst die een jaarlijkse bijscholing vol-
gen en met het toestel overweg kun-
nen. In het najaar organiseert de stad in 
samenwerking met het Rode Kruis  een 
extra opleiding. Bedoeling is dat in alle 
stadsgebouwen die een AED hebben, 
zoveel mogelijk stadsmedewerkers aan-
wezig zijn die het toestel kunnen en dur-
ven gebruiken. 

©
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1947

Dit is een foto van Kortrijk Stade in 1947 
op het voetbalterrein aan de Weversstraat. 
Wij herkennen  Jacques Droogbrood, Jos 
Delecluyse, Willy Van Cleemput, Florentil 
Hellebuyck, André Haezebrouck, Omer 
Dedeurwaerder, Rafael Parmentier, Ge-
rard Valcke, Frans Noof, André Cornu en 
Georges Steyt. Stade Kortrijk was het re-
sultaat van de fusie in 1923 van de wijk-
voetbalploegen Eendracht Kortrijk en het 
Patronaat Sint-Rochus. Stade sloot aan bij 
de Belgische Voetbalbond en kreeg later, 
bij de invoering van de stamnummer, het 
nummer 161 toegekend. De clubkleuren 
waren paars-wit. In de jaren 20 speelde de 
club in de regionale reeksen. In de loop 
der jaren speelde de ploeg in diverse na-
tionale reeksen. In 1971 fusioneerde Stade 
met de andere grote Kortrijkse club, Kor-
trijk Sport. Beiden gingen verder als de fu-
sieclub KV Kortrijk.

2014

Nu zijn de voetbalvelden op Overleie de 
thuisbasis van de KV Kortrijk Jeugdacade-
mie. Het jonge voetbalgeweld leeft er zich 
onder meer uit op twee kunstgrasvelden. 
De site kreeg onlangs nog een nieuw extra 
voetbalveld en een gebouwtje voor ticket-
verkoop. Ook de nabije toekomst investeert 
de stad verder in Stade. Er zijn plannen voor 
de bouw van nieuwe kleedkamers en een 
sanitair blok.

Vroeger en nu: Kortrijk Stade

“Ik ga een mooi standje opstellen dat hele-
maal de Spaanse sfeer en cultuur uitademt, en 
de bezoekers ook iets vertellen over de streek 
waar ik vandaan kom. Dat heb ik altijd graag 
gedaan. In 1988 ben ik met mijn toenmalige 
echtgenoot begonnen met een Spaanse win-
kel, Tango Al Sur, in de Filips van den Elzaslaan. 
We verkochten er Spaanse specialiteiten, or-
ganiseerden er feestjes, deden vertaalwerk, 
gaven Spaanse les enzovoort. In de Zweve-
gemsestraat openden we later de tapasbistro 
Tapa Tapa, en sinds enige tijd ga ik in bijbe-
roep weer tapas of paella klaarmaken bij men-
sen thuis of op feesten, geef ik Spaanse les en-
zovoort. Ik geniet daar zelf heel erg van, en ik 
merk dat veel mensen hier erg geïnteresseerd 
zijn in de Spaanstalige cultuur en volksaard.”

AF EN TOE EENS TERUGKEREN
Spanje verlaten was geen makkelijke beslis-
sing voor Pilar, maar al vrij snel hield ze van 
Kortrijk. “Toch heb ik nog vijf jaar getobd of ik 
hier zou blijven, of zou terugkeren naar Span-
je. Maar uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt, 
en daar heb ik nooit spijt van gehad. Na al die 
jaren ben ik hier thuis, veel mensen kennen 

mij, onze kinderen wonen in de buurt. Het 
vroeg toen natuurlijk wel de nodige aanpas-
singen. De taal leren was niet gemakkelijk – ik 
blijf trouwens Nederlandse lessen volgen –, 
en ik stond toch te kijken van sommige ge-
woonten (lacht). Spanjaarden zijn iets tem-
peramentvoller dan Belgen, en ik vond het 
bizar hoe mensen hier zo vasthangen aan 
hun agenda. In Spanje spreken mensen snel 

eens iets af, heel spontaan, terwijl er hier veel 
strakker gepland moet worden, tot weken 
ver. Dat is niet erg, maar daar moet je wel aan 
wennen.” Minstens één keer per jaar probeert 
Pilar terug te keren naar Spanje. “Ik voel mij 
nog altijd een Spaanse, dat krijg je er gewoon 
niet uit – gelukkig maar! 

 R www.pilarmunozrobles.com

Pilar Muñoz Robles, geboren in het Andalusische Almeria (Spanje), volgde 32 jaar geleden haar grote liefde naar zijn 

thuisland en kwam zo in Kortrijk terecht. Een levensbepalende keuze, die ze zich nooit heeft beklaagd. Pilar werkt nu 

voor de eerste keer mee aan KortRIJK aan Culturen en aan de wandeling om 50 jaar migratie in de kijker te plaatsen.

KortRIJK aan Culturen heeft 
aandacht voor 50 jaar migratie

Tijdens KortRIJK aan culturen, in het kader van SINKSEN, vindt op zondag 8 juni de wan-
deling Ontdek de wereld in Kortrijk plaats. De vier wandelingen starten om 10.30, 14, 15 
en 19 uur. Onder begeleiding van een gids, doe je vijf stopplaatsen aan. Op het Casin-
oplein staan Italië, Spanje en Portugal in de kijker. Op de Graanmarkt word je onderge-
dompeld in een stukje Noord-Afrika, terwijl op de Grote Markt culturen uit Zwart-Afrika 
aan bod komen. Het Midden-Oosten komt tot leven in de Handboogstraat, met onder 
meer een stop in een Hindoetempel, en langs de Broelkaai ten slotte worden de Oost-
Europese culturen belicht. Tijdens elke stop krijg je het verhaal te horen van mensen uit 
de culturen in kwestie, en zijn een hapje en drankje voorzien. Je kan je hiervoor vooraf 
gratis inschrijven bij manouh.dhaeyere@kortrijk, of op de dag zelf langskomen. 

 R Meer info over de wandeling en de andere activiteiten  vind je op www.sinksen.be

ONTDEK DE WERELD IN KORTRIJK 
©
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In Wenen zijn de winnaars van de internationale Wienerberger Brick Award bekendge-
maakt. Uit 300 inzendingen werden 50 projecten uit 26 verschillende landen genomi-
neerd voor de award. De Kortrijkse Budafabriek ging uiteindelijk aan de haal met de 
eerste prijs in de categorie Public re-use. Architectenbureau 51N4E uit Brussel toverde 
de vroegere textielverffabriek Desmet-Dejaeghere op het Buda-eiland om tot een kun-
stencentrum. De jury loofde de Budafabriek voor de intelligente ingrepen via moderne 
architectuur. Zo maakten de architecten op een traditionele manier gebruik van bakste-
nen, maar gaven ze het geheel toch een eigentijdse en unieke uitstraling. 

Budafabriek valt in de prijzen

Pilar Muñoz Robles werkt voor het eerst mee aan KortRIJK aan Culturen.

KLIK HIER 

VOOR DE 

BROCHURE

SINKSEN 14 !

http://issuu.com/communicatie_kortrijk/docs/sinksen14-brochure-issuu


18 | STADSKRANT KORTRIJK STADSKRANT KORTRIJK | 19

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

ONTDEK DE NIEUWE 
STADSWANDELING

De stad Kortrijk krijgt er vanaf 15 juni een 
nieuwe stadswandeling bij van 4,3 km.  Via 
bewegwijzering met klinknagels ontdek je 
zowel het historisch patrimonium als de 
vernieuwingen die de stad de afgelopen 
jaren onderging.

De wandeling start aan Toerisme Kortrijk 
in het Begijnhofpark. Je ontdekt even ver-
der langs het water de Leieboorden met 
de nieuwe bruggen. Het Buda-eiland, on-
dertussen een gevestigde waarde en de 
Broeltorens, middeleeuwse iconen van 
de stad kan je eveneens aanschouwen. 
Hou halt aan het Belfort en loop over de 
bochtige kasseistraatjes van het unieke 
Begijnhof Sint-Elisabeth, beide Unesco 
Werelderfgoed. Langs de winkelstraten in 
de stad, kom je bij het shoppingscentrum 
K in Kortrijk van de architecten Robbrecht 
en Daem. De stadswandelroute is te koop 
bij Toerisme Kortrijk vanaf 16 juni. De folder 
met kaart kost € 2.

Lezen en kijken gaan echter niet altijd hand 
in hand. Je kan daarom ook via www.toeris-
mekortrijk.be en www.visiteurometropolis.
eu gratis een audiobestand downloaden. 
Zo beluister je het verhaal met je MP3 of 
smartphone terwijl je het historische hart 
en de moderne stadsvernieuwingen van 
Kortrijk op eigen tempo doorkruist.

 R Info: Toerisme Kortrijk, Begijnhofpark,  
056 27 78 40, toerisme@kortrijk.be,  
www.toerismekortrijk.be

GRATIS DIGITALE 
BEDRIJVENGIDS STAD 
KORTRIJK

Via de digitale bedrijvengids van de stad 
Kortrijk vind je op de website alle handels-
zaken en andere ondernemingen uit de 
stad heel snel terug. Je zoekt deze bedrij-
ven op aan de hand van verschillende cri-
teria: wie? Wat? en Waar? Recent vond nog 
een verfijning plaats waardoor je nu ook op 
niveau van een deelgemeente kan zoeken 
via het Waar-veld.

Ben jij ondernemer? Staan jouw gegevens 
al correct in de bedrijvengids van de stad 
Kortrijk? Wist je dat de bedrijvengids rela-
tief hoog scoort in Google? Het is veel meer 
dan gratis reclame: de stad kan dankzij het 
e-mail adres dat jij aanvult veel vlotter met 
jou communiceren over wegenwerken, 
steunmaatregelen, het volgende Onderne-
merscafé en ander ondernemersnieuws.

 R www.kortrijk.be/bedrijvengids

ACAMODA 2014 TE GAST  
IN DE BUDAFABRIEK

De modeshow van de studenten van de 
Kortrijkse Academie is dit jaar te gast in de 
Budafabriek. Op 14 juni gaan de studen-
ten er de uitdaging aan om hun collecties 
te laten matchen met het ruwe, grijze en 
industriële karakter van deze locatie. Een 
uitdaging die kan zorgen voor een be-
vreemdend, misschien poëtisch of zelfs sur-
realistisch beeld.

Laat je verrassen door de creativiteit en ge-
drevenheid van deze leerlingen en pin za-
terdag 14 juni alvast in jouw agenda.

 R Info en kaarten: Stedelijke Academie, 
Houtmarkt 5, 056 27 78 60

HULP NODIG BIJ HET 
INVULLEN VAN JE 
BELASTINGAANGIFTE?

Je belastingaangifte bezorg je dit jaar op de 
volgende manier:
- elektronisch op www.taxonweb.be vóór 

16 juli of
- je verstuurt de ingevulde papieren naar 

het scanningscentrum te Gent vóór 26 juni.
Met vragen kan je tijdens de maand juni 
elke werkdag tussen 9 en 15 uur terecht in 
het kantoor van de belastingen in de Hove-
niersstraat 31.
Heb je hulp nodig bij het invullen? De fede-
rale overheidsdienst Financiën houdt een 
zitdag in het Sociaal Huis (Budastraat 27) 
op dinsdag 24 juni van 13 tot 16 uur. Zij vul-
len ter plaatse de aangifte gratis voor jou in. 
Vergeet niet de volgende documenten 
mee te brengen: jouw identiteitskaart, de 
belastingbrief, loonfiches, attesten en jouw 
aanslagbiljet van het voorgaande jaar, het 
bedrag van het kadastraal inkomen, be-
wijzen van bvb. hypothecaire leningen, 
levensverzekeringen, giften, kosten voor 
kinderopvang, uitgaven voor energiebe-
sparende maatregelen, betalingsbewijzen 
van onderhoudsgeld,

 R Info: Sociaal Huis, Budastraat 27,  
056 24 42 00, info@sociaalhuiskortrijk.be

VOORLOPIGE BESCHERMING 
ALS MONUMENT

In uitvoering van het decreet van 3 maart 
1976 en latere wijzigingen, betreffende de 
bescherming van monumenten, stads- en 
dorpsgezichten, werd op 28 januari 2014 
door de Vlaamse minister, bevoegd voor het 
onroerend erfgoed, het voorlopige bescher-
mingsbesluit (ontwerp van lijst) ondertekend 
voor de tuin naar ontwerp van Russell Page 
en Jacques Wirtz met residentiële villa en tuin-
huis/badhuis, gelegen in Kortrijk, Wolven-
dreef 28 en bekend bij het kadaster onder 
volgende gegevens: Kortrijk, 1ste afdeling, 
sectie E, perceelnummer 278M. 

Het ontwerp van lijst van de als monument 
te beschermen tuin ligt ter inzage bij de ba-
lie Bouwen, Milieu en Wonen, Grote Markt 
54.– 8500 Kortrijk tijdens de normale ope-
ningstijden. De termijn van het openbaar 
onderzoek loopt van maandag 12 mei tot 
woensdag 11 juni 2014. 

Gedurende deze termijn kan je schriftelijke 
bezwaren en opmerkingen overmaken ter 
attentie van: het college van burgemeester 
en schepenen van Kortrijk, Grote Markt 54, 
8500 Kortrijk.

 R Info: Balie Bouwen, Milieu, Wonen,  
056 27 84 00

NIEUWE 
BETAALMOGELIJKHEDEN 
IN DE PARKO 
COMFORTPARKINGS

Vanaf begin juni kan je in de Kortrijkse par-
kings (P Schouwburg, P Veemarkt, P Broel-
torens) makkelijker en sneller betalen. Kom 
je aan de slagboom van de parking, neem 
dan geen ticket, maar steek je Maestro-
kaart (Bancontact/Mister Cash) of je kre-

dietkaart (Visa/Mastercard) in de ticket-
gleuf. Bij het verlaten van de parking kan je 
makkelijk, zonder aan de betaalautomaat 
te passeren, je parkeerbeurt met dezelfde 
kaart aan de uitrit betalen. Je krijgt een 
kwitantie. Gebruik dus je (debet- of krediet)
kaart om in en uit te rijden. 

Deze mogelijkheid geldt in de centrumpar-
kings. Op P Expo kan je met de kaart beta-
len aan de automaten. In- en uitrijden met 
de kaart is daar niet mogelijk.

 R www.parko.be

VERHUIS 
CONSULTATIEBUREAUS  
KIND EN GEZIN

Op 23 juni 2014 verhuizen de consultatie-
bureaus Kind en Gezin van het  KTA (Minis-
ter De Taeyelaan 13) en het Sint-Amand-
splein (Sint-Amandsplein 17) naar één 
nieuw adres: Dam 8A, Kortrijk. In dit consul-
tatiebureau kan je als ouder met een kindje 
jonger dan 3 jaar gratis terecht
- de 1ste maandagnamiddag 
 van de maand:  13 – 16.30 uur
- elke dinsdagnamiddag en -avond:  

13.30 – 19.30 uur
- de 1ste 2de en 4de woensdagvoormid-

dag van de maand: 8.30 – 12 uur
- elke donderdagvoormiddag:
 8.30 – 12 uur
- de 1ste en 3de donderdagnamiddag 
 van de maand: 13 – 16.30 uur
- elke donderdagavond: 17 – 20.30 uur
- de 2de en 4de vrijdagvoormiddag 
 van de maand: 8.30 – 12 uur

Een team van vrijwilligers, een arts en een ver-
pleegkundige staat er klaar om je kindje te we-
gen en te meten, medisch op te volgen en jullie 
vragen omtrent voeding, ontwikkeling,… samen 
te bespreken. Telefonisch kan je met je vragen 
terecht bij de Kind en Gezin-lijn op het nummer: 
078 150 100, elke werkdag van 8 tot 20 uur of 
via www.kindengezin.be. Het consultatiebureau 
van de Kasteelstraat blijft gewoon bestaan op de 
huidige locatie: Kasteelstraat, 29 in Kortrijk.

 R www.kindengezin.be

NIEUW STATION EN 
STATIONSOMGEVING  
VOOR KORTRIJK

Wat zijn de plannen voor het station en de 
stationsomgeving van Kortrijk? En hoe kan 
je als bewoner van de buurt, gebruiker van 
het openbaar vervoer en/of als handelaar 
je mening of idee kwijt in dit project? Mis-
schien hoorde je de voorbije jaren al ver-
schillende versies of kleine fragmenten uit 
het grote plan voor de aanleg van het sta-
tion en omgeving. Maar hoe zitten plan en 
planning nu precies in elkaar? Wij brengen 
je graag het volledige verhaal op woensdag 
11 juni om 19u30 in de Stadsschouwburg.

JOUW MENING TELT!
Woon of werk je in de buurt van het sta-
tion? Maak je regelmatig gebruik van het 
openbaar vervoer? Dan nodigen wij je als 
vervolg op de informatievergadering ook 
uit op zondag 29 juni. Dit voor een debat-
brunch van 9u tot 12u30 in de Concertstu-
dio/Track in Kortrijk. Samen gaan wij met 
jou in gesprek over de plannen. De partners 
engageren zich om de resultaten van de 
debatbrunch waar mogelijk te verwerken 
in het ontwerp en uitvoering. Voor de prak-
tische organisatie vragen wij om vooraf in 
te schrijven voor één of beide momenten.

 R stationsproject@kortrijk.be, 056 27 70 05  
of www.stationsprojectkortrijk.be
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WINKen jouw stad!
Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 8 juni een kaartje naar: Stadskrant, Ken 
jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be. Vijf stadskrant-
lezers maken kans op een gratis toegangskaart voor de modeshow Acamoda op 14 juni.

Het Conservatorium brengt je niet alleen ken-
nis en vaardigheden bij, maar ook een per-
soonlijke verrijking. Els Broeckaert (39) volgt 
met haar dochter Liesl (10) dwarsfluit. Van 
jongs af aan was Els begeesterd door muziek 
en behaalde ze op haar 18de de graad van 
uitmuntendheid. Omdat Els nood had aan 
deskundige begeleiding, nam ze vorig jaar de 
muzikale draad opnieuw op. Moeder en doch-
ter gaven naar aanleiding van Music Fund een 
gesmaakt concert in de Stadsschouwburg. 
Daarenboven haalden ze allebei een hoge 
score in de Vlamo-wedstrijd. Dochter Liesl 
Vanoverberghe behaalde de kampioenstitel 
in de derde afdeling met 93 %.

PASSIE
Ook Tim Balcaen (18) is fan van het Conser-
vatorium. Op 8-jarige leeftijd zette hij zijn 

eerste stappen in zijn muziekopleiding. On-
dertussen speelt hij piano, fluit en viool op 
een degelijk niveau. Ook bijvakken zoals Al-
gemene Muziekcultuur konden hem beko-
ren. “Ik kwam echt terecht in de wereld van 
muziek. Instrumentenbouw, de dans, de 
verschillende muziekvormen… kwamen 
aan bod. Wij luisterden naar de werken van 
beroemde componisten”. Muziek zal altijd 
Tims passie blijven. “Stoppen met spelen 
zal nooit gebeuren. Muziek is een taal die 
iedereen begrijpt. Je kan er je eigen ziel in 
leggen en vanaf de eerste noot die weer-
klinkt, weet iedereen hoe je het karakter 
van het muziekstuk aanvoelt”.

 R 056 27 78 80, 056 27 78 82,  
conservatorium@kortrijk.be  
of www.kortrijk.be/conservatorium

Op 26 mei beginnen de inschrijvingen voor het schooljaar 2013-2014 van 

het Conservatorium. Vanaf 6 jaar kan je je uitleven in Muziek, Woord en Dans.

Conservatorium klaar 
voor nieuw schooljaar

De winnaars van vorige maand
Heel wat Stadskrantlezers herkenden het beeld 
ter nagedachtenis van wielrenner Germain 
Derijckere aan de kerk op Bellegemplaats. 
Tien gelukkigen mogen een gratis fles 
Fair Trade bubbels ophalen in de Oxfam 
Wereldwinkel, Groeningelaan 12 in Kortrijk: 
Rosette Vanherreweghe, Wilfried Buseyne, 
Silvere Planckaert, Thomas Buysschaert, 
Roos Vermaut, Dirk Gaeremynck, Katrien 
Dendievel, Pieter Snoeck, Miet Depaepe en 
Jorik Naessens. Vijf lezers mogen samen met 
een partner naar de voorstelling Dido tijdens 
het Festival van Vlaanderen Kortrijk: Marie-
France Detremmerie, Jean-Pierre Lesage, Nelly 
Masil, Joke Wyseur en Robert Paeme. De gratis 
hondenpoepzakhoudertjes gaan naar Dupont 
Lindsey, Catherine Vanhoutte en Caroline 
Foulon. Zij kunnen hun 
prijs ophalen bij het 
onthaal – en meldpunt 
in het stadhuis. Drie 
stadskrantlezers 
ontvangen 
binnenkort een gratis 
e-boekabonnement: 
Defoort Belinda, Kirina 
Galle en Mark Dreesen. 

BART COUSSEMENT  

Bart Coussement,  commissaris van de po-
litiezone Vlas maakt deel uit van een groep 
van drie Belgische politiemannen, die naar 
het WK voetbal mogen in Brazilië. “Ik ben 
vereerd dat ik geselecteerd ben als één van 
de zeven Belgische politiefunctionarissen”, 
vertelt Bart. Samen met de twee andere 
politiemannen  zal hij op het WK als ver-
bindingsofficier werken, om in het inter-
nationaal politie-informatiecentrum alle 
informatie over de Belgische supporters 
in goede banen te leiden.  Bart heeft zijn 
selectie te danken aan zijn vernieuwende 
veiligheidsaanpak die men al enkele jaren 
hanteert bij thuiswedstrijden van KV Kor-
trijk.  Zijn aanpak is supportersvriendelijk, 
er zijn minder agenten aanwezig en ze dra-
gen geen gevechtskledij. Door dit gastheer-
schap in te zetten, daalde ook het geweld 
in en rond het stadion. “KV Kortrijk en haar 
supporters hebben er op die manier mee 
voor gezorgd dat ik naar Brazilië kan”, zegt 
Bart nog. De voetbalcoördinator maakte 
ook al deel uit van de speciale teams die de 
organisatie van de ordediensten bij inter-
lands en internationale voetbalwedstrijden 
mee mocht evalueren.  Hij blijft in Brazilië 
tot de Rode Duivels uitgeschakeld zijn.

FRANK MAES

Politiecommissaris Frank Maes 
werd door het politiecollege tij-
delijk aangesteld als korpschef 
a.i. voor de politiezone Vlas (Kor-
trijk – Kuurne – Lendelede). Hui-
dig korpschef Stefaan Eeckhout 
gaat op 1 juli met pensioen. Zijn 
opvolger wordt in het voorjaar 
van 2015 benoemd. Om die pe-
riode te overbruggen komt er nu 
dus een korpschef ad-interim. 
Frank Maes is al sinds 1988 in 
dienst bij de Kortrijkse gemeen-
tepolitie en is er nu adjunct-
korpschef van de politiezone 
Vlas. Hij is licentiaat criminoloog 
en master in publiek manage-
ment en doorliep alle politieran-
gen. De 54–jarige Frank Maes is 
evenwel geen kandidaat als op-
volger van Eeckhout. 

VICKY BLONDEEL

De 32-jarige zakenvrouw Vicky Blondeel is 
met haar handelszaak Tiny’s Hobby geno-
mineerd als creatiefste winkel van België. 
Dat heeft de stichting Creatief Netwerk 
beslist die de verkiezing organiseert. Tiny’s 
Hobby uit de Passionistenlaan in Kortrijk 
ontving als enige in ons land de eretitel 
creatieve winkel van het jaar 2014. Tiny’s 
Hobby nam het in de categorie Hobby 
onder meer op tegen Made By Me uit Am-
sterdam. De winnaar werd bekendgemaakt 
tijdens de vakbeurs Krevak in Apeldoorn. 

Vicky Blondeel kon de jury overtuigen met 
haar creatieve aanpak en onuitputtelijk en-
thousiasme waarmee ze de winkel runt. Het 
pand is zo’n 400 vierkante meter groot en 
telt duizenden hobby- en knutselartikelen 
voor alle leeftijden. Zowel jong als oud vin-
den hun gading in de tientallen winkelrek-
ken. Scholen of groepen zijn er bovendien 
welkom om een workshop te volgen. “Hoe-
wel de familiezaak ondertussen al 43 jaar 
bestaat, denk ik nog lang niet aan stoppen. 
Knutselen is mijn leven”, lacht Vicky. 

 R www.tinyshobby.be
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UiT IN KORTRIJK
AGENDA VAN 1 JUNI TOT 30 JUNI 2014

ZONDAG 1 JUNI

MIDZOMERMATINEE 
Zondagen 1, 15, 22 & 29 juni – 6 tem 13 uur 
Zomerse muziekjes, spelende kinderen, creatieve 
mensen, straatartiesten, lokale producten, lekker 
eten én heel veel rommel!  Deze Midzomermatinees 
zorgen op en in de omgeving van het Sint-Amands-
plein gegarandeerd voor de nodige ambiance!

 R Meer info: leienoord@gmail.com  
www.facebook.com/LeieNoord 

Deelnemen aan de rommelmarkt?
Inschrijven is enkel mogelijk door contante betaling in 
zomerbar ‘De RaBARber’ (hoek Sint-Amandslaan en de 
Kollegestraat).  Deelnameprijs bedraagt € 5/stand. 

 R www.facebook.com/zomerbarderabarber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WANDELING | FITCLASS | Fitclass en VTI Kortrijk slaan de 
handen in elkaar tijdens hun wandeldag voor het goede doel. 
Per inschrijving gaat € 5 naar To Walk Again en € 1 naar Think 
Pink. Doe mee en geniet van een wandeling van 6,12 of 18 km 
over de mooiste wegjes in de omgeving. Goede bevoorrading en 
koffie vooraf is voorzien. Inschrijven kan vooraf via de website of 
ter plaatse op dag zelf | € 6 | www.fitclass.be/wandeldag
MUZIEK | HOLOGRAMS + RAPE BLOSSOMS | 
De Kreun | 20u | www.dekreun.be
WANDELING | WANDELING OP DE PAUVRE 
LEUTE IN MARKE | Een diversiteit aan bloeiende planten 
in verschillende biotopen wacht ons op, met als hoogtepunt de 
wastines van de Keizersberg. Afspraak: tunnel onder de E403 in 
de Preshoekstraat | www.plantenwerkgroep.be
FESTIVAL | WEIDEFEEST | Maak kennis met de toe-
komstplannen voor Campus Kortrijk Weide | 15 tot 18u | gratis

MAANDAG 2 JUNI

TONEEL | HAMLET VS HAMLET | Guy Cassiers en Tom 
Lanoye zetten hun succesrijke samenwerking verder en buigen 
zich ditmaal over ‘het stuk der stukken’. Guy Cassiers regisseert 
deze bewerking met een negenkoppige cast, samengesteld 
uit de ensembles van Toneelhuis en Toneelgroep Amsterdam | 
20.15u | Schouwburg Kortrijk | € 19 | www.schouwburgkortrijk.be |  
056 23 98 55

ZATERDAG 7 JUNI 

FESTIVAL | 67ste SINKSENFEESTEN MARKE | 
Show met Eddy Smets & Letty Landa, zang en dans voor volwas-
senen | 14.30u | Vrije Centrumschool | philipde@skynet.be

ZONDAG 8 JUNI

OPENDEUR | ROLLIE'S - GOED TE TOMBROECK | 
15 boerderijen en 1 serre in West- en Oost-Vlaanderen zetten 
hun boerderijpoorten en serredeuren wagenwijd open. Met z’n 
allen daarheen, papa’s voorop. Een beestig ontbijt op het platte-
land met verse hoeve- en streekproducten.Werp een blik achter 
de staldeuren of in de serre | € 14/8/gratis, deelname bevestigen 
door overschrijving: IBANnr BE 24 7380 2784 0638 - BIC code 
KREDBEBB | Rollie's - Goed te Tombroeck | 0475 32 40 28 | www.
onthaalopdeboerderij.be

FESTIVAL | 67ste SINKSENFEESTEN MARKE | 
Vlaamse kermis in feestvierende straten met ambachtelijke, 
hobby- en rommelmarkt, kinderspeelstraat met talrijke at-
tracties, katapultschieten, muzikale straatanimatie, stelt-
loper Sven Roelants, kindergrime, verschillende optredens 
zoals Drumspirit Dadizele, Kartje Kilo, Sierk Mobiel, Circus 
Remenos, Gef Sjette Coverband | 14u | Vrije Centrumschool | 
www.webmaatwerk.com/sinksentemarke

MAANDAG 9 JUNI

FESTIVAL | 67ste SINKSENFEESTEN MARKE | 
11de sinkenrally voor fietsers : mogelijke afstanden: 25,45,75 en 
105 km | € 2 | Vrije Centrumschool | www.webmaatwerk.com/
sinksentemarke
SPORT | KORTRIJK LOOPT VOOR THINK 
PINK | start 11 km om 11u | start 5 km om 11.30u | 
Sportcampus Lange Munte | daginschrijvingen vanaf 9u |  
www.dvvrunningtour.be

VRIJDAG 13 JUNI

HUMOR | KORTRIJKSE REVUE: STRAFFEN 
TOEBAK | Humor van de bovenste plank. De Kortrijkse 
Revue neemt alles op de korrel, politiek, sport, het alledaagse 
leven in Kortrijk en deelgemeenten. Gaan we met zijn allen naar 
Brazilië? Roken we een jointje? Voor de acteurs van de Stichting 
Kortrijkse Revue is alles mogelijk | 20u | Schouwburg Kortrijk | 
www.dekortrijkserevue.be

ZATERDAG 14 JUNI  

TUINIEREN | OP REIS MET TUINHIER MARKE ! | 
Gezamelijke reis naar een interessante plaats waar meerdere za-
ken te bekijken zijn met betrekking tot tuinieren | centrum Marke |  
www.tuinhiermarke.be

ZONDAG 15 JUNI 

OPENDEUR | DE ZOETE ZONDAG | De Heerlijk-
heid van Heule is een open boerderij, een plek voor feest 
en plezier. Tijdens de Bioweek plaatsen we onze biozuivel 
en biobloem in de kijker. We zetten een lange tafel klaar 
vol biodesserten, van klassiek tot suiker- en glutenvrij. 
Vanwaar komen alle ingrediënten? Ook rondleidingen 
door de kaasmakerij en bakkerij. Kinderen kunnen spelen 
op het grote binnenerf | € 2,5 | Heerlijkheid van Heule |  
info@hofvanheule.be

De app was de winnaar van het evenement 
Apps4Kortrijk dat de stad eerder dit jaar or-
ganiseerde met de steun van het Europese 
project Specifi. Doel van het evenement was 
om de deelnemende app-bouwers een ge-
bruiksvriendelijke app te laten creëren om de 
leefbaarheid van Kortrijk als hippe, jonge en 
aantrekkelijke stad te verhogen. De applica-
tie Uit in Kortrijk ging met de eerste prijs aan 
de haal. De app maakt het voor de gebruiker 
mogelijk om een overzicht te krijgen van de 
evenementen in de stad. Zo krijg je niet al-
leen een handig kalenderoverzicht met bijho-
rende informatie, de app heeft ook een uitge-

Wil jij ook ten volle genieten van het 
aantrekkelijk programma van Sink-
sen? Stad Kortrijk en De Lijn leveren al-
vast een extra inspanning om iedereen 
in onze stad veilig thuis te brengen.

Wie op zondag 8 juni het Sinksen-
programma tot in de vroege uurtjes 
meemaakt, kan veilig naar huis met de 
nachtbus van De Lijn. Aan het station 
vertrekken er om 2 uur, 2.30 uur, 3 uur 
en ten laatste om 3.30 uur telkens twee 
speciale nachtbussen, waarvan één rich-
ting Heule en Bissegem en één richting 
Aalbeke, Rollegem, Bellegem en Kooi-
gem. Een lijst met alle haltes die deze 
bussen aandoen, vind je terug op www.
delijn.be (zoek op ‘sinksen nachtbus’). 
Woon jij op wandel- of fietsafstand van 
het stadscentrum, spreek dan af met 
jouw vrienden om na het samen genie-
ten ook samen veilig thuis te landen.

PARK & RIDE
Kan je rekenen op een chauffeur die 
nuchter blijft? Maak dan gebruik van 
de gratis Park & Ride aan Kortrijk Xpo. 
Aan de hand van je inrijticket, krijg je 
een gratis bus- én uitrijticket. Op die 
manier hoef je niet rond te rijden om 
een parkeerplaats te zoeken, en het is 
bovendien helemaal gratis. De bussen 
lijn 1 en 12 rijden drie minuten na elk 
half uur en na elk uur naar het centrum.  
Heb je je boodschappen gedaan of van 
een leuke activiteit in het centrum van 
Kortrijk genoten, ga dan naar het sta-
tion in Kortrijk en neem de bus lijn 1 of 
lijn 12 terug naar Kortrijk Xpo waar je 
je auto achtergelaten hebt. Een promo-
filmpje vind je op www.youtube.com 
(Gratis Park en Ride in Kortrijk)

breide zoekfunctie die het mogelijk maakt om 
events te zoeken op categorie, tijdstip en/of 
kernwoord. Door bepaalde activiteiten aan je 
favorieten toe te voegen, zorg je er bovendien 
zelf voor dat je niets mist. Tot slot geeft de app 
actuele informatie over de parkeerplaatsen in 
de stad. Zo hoef je niet onnodig rondjes te 
rijden. De applicatie is een ontwerp van Tim 
Leytens van het Gentse bedrijf Appreciate.
 

 R Heb je opmerkingen of vragen over de app?  
Laat het ons weten via stadskrant@kortrijk.be. 
Jouw feedback helpt ons om de applicatie verder op 
punt te stellen.  

Eind april lanceerde de stad haar nieuwste app Uit in Kortrijk. Via de 

applicatie kan je alle evenementen in de stad opzoeken en bekijken. 

Handig tijdens Sinksen, toch? Alles staat bovendien netjes geordend op 

datum en locatie. Zo weet je steeds waar je moet zijn om je favoriete 

groep niet te missen. 

Glaasje op? Neem  
de gratis nachtbus! Download de

UiT In Kortrijk app! 

WIN EEN DAGPAS 
VAN DE LIJN! 
De Stadskrant mag tien dag-
passen van De Lijn wegschen-
ken. Daarmee kan je 24 uur reizen 
op alle voertuigen van De Lijn. Ga naar 
de facebookpagina van Sinksen en deel 
het bericht op jouw pagina. Deelnemen 
kan tot en met 10 juni. 

WIN
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VRIJDAG 27 JUNI 

HUMOROLOGIE 
FESTIVAL VAN 
VERWONDERING  
Vrijdag 27 t.e.m. zondag 29 juni 2014
Festivalterrein Park OC Marke

Humorologie organiseert dit jaar de 29ste  editie van 
zijn festival dat uitgegroeid is tot een ijkpunt van wat 
artistiek leeft in de circus- en humorwereld.  

Op het programma staan o.a. Okidok (BE),  Xander De 
Rycke (BE), Cie Cecilia & Circus Ronaldo (BE), Wouter 
Vanhoutte (BE), Anna Nilsson (BE), C!RCA (AU), Side-
show Cie (BE), Alexander Vantournhout (BE),  Cie du 
Fardeau (FR), Casus (AU), Nele Bauwens (BE), Cie XY 
(FR), Henk Rijckaert (BE)/Bas Birker (NL), Pascale Pla-
tel (BE), Steven Mahieu (BE), …

Humorologie is een familiegebeuren waar zowel jong 
als oud aan bod komt met een paar gratis voorstel-
lingen op de weide. 

 R Vrijdag 27 juni vanaf 20.15u |zaterdag 
28 juni vanaf 15u |zondag 30 juni vanaf 
12u  met een gratis aperitiefvoorstelling, 
vanaf 14.30u start de rest van het 
programma.

 R Tickets via: www.humorologie.be of  
056 23.98.55 van ‘Uit in Kortrijk’

CAPITA SELECTA
CAPITA SELECTA presenteert een selectie nog nooit 
tentoongestelde hedendaagse portretten uit privé 
verzamelingen. Het portret is één van de oudste 
vormen van beeldende kunst en een rode draad 
doorheen de kunstgeschiedenis. Het portret fasci-
neert ook nu nog zowel de kunstenaar als de privé-
collectioneurs. Heel veel internationaal gereputeerde 
kunstenaars hebben er hun werk mee doorspekt.
Capita Selecta is een bijzondere  ontmoeting tussen 
de portretten uit de museumcollectie en deze van de 
jonge privé verzamelaar! 

 R Organisatie Broelmuseum in 
samenwerking met JCI Kortrijk.

CURATORTOER 
zondag 15 juni – 11.30u
De curatoren delen hun passie voor het verzamelen 
van hedendaagse kunst en geven je een persoon-
lijke kijk op de kunstwerken in Capita Selecta. Met een 
glaasje als afsluiter. Deelnemen: toegang-
sticket + € 4

Stuur tegen maandag 9 juni de naam 
van de twee curatoren naar broelmu-
seum@kortrijk.be en maak kans op een 
gratis ticket (toegangsticket + € 4) voor 
de curatortoer op zondag 15 juni!

OLDTIMER | 13de KORTRIJKSE KOCON HISTO-
RIC | Inschrijven via www.kocon.info  

DINSDAG 17 JUNI 

RONDLEIDING | BEZOEK AAN BROUWERIJ 
BOCKOR | We bezoeken brouwerij Bockor, dit is één van de 
meest vooruitstrevende brouwerijen van Zuid-West-Vlaanderen. 
Ze is onder meer bekend voor de bieren Kriek Max, Framboïse 
Max, Rosé Max en vooral voor het echte succesbier OMER dat 
met een gouden medaille bekroond werd. Programma: verwel-
koming, rondleiding, degustatie van 2 bieren in sfeervolle zaal en 
geschenkpakket voor elke bezoeker | €  8,50/7 | Brouwerij Bockor | 
 056 68 73 10 | marcronsse@hotmail.com

ZATERDAG 28 JUNI

VERHAAL | BISSEGHEM MEMORIAL - DEN 
GROOTEN OORLOG | Een kunstzinnig en artistiek 
eerbetoon en hulde aan de slachtoffers van WO I in Bissegem. 
Historische anekdotes en verhalen worden sfeervol en emotio-
neel omkaderd door harmonie- en koormuziek, met vooral aan-
dacht voor het dagelijkse leven in Bissegem | Sint-Omaarskerk |  
www.concertharmoniecrescendo.be

MARKT | ZOMERSE DO IT YOURSELF EN 
BOERENMARKT EDITIE 2014 | Na het succes van 
vorig jaar organiseert Transitiestad Kortrijk opnieuw een gezel-
lige “DIY Markt” op het Jozef Vandaleplein te Kortrijk. In een 
leuke sfeer laten creatievelingen, ambachtslieden en organi-
saties je oude vaardigheden (her)ontdekken. Zomerse muziek, 
lekker eten en drinken maken van deze dag een niet te missen 
uitstap met vrienden en familie | 10u | Jozef Vandaleplein |  
www.transitiestadkortrijk.be
WANDELING | DE ROZENTUIN | Wandeling met 
gids ter gelegenheid van het gouden jubileum van de West-
Vlaamse Gidsenkring | Kasteel 't Hooghe | 056 27 78 40 |  
www.toerismekortrijk.be

MIDZOMERRUN | RECREATIEVE LOOP IN 
DE STAD | 5 of 10 km | start om 22u | inschrijven via  
www.midzomerrun.be 
MUZIEK | A BOY NAMED JOHNY | A Boy Named 
Johny brengt een stevige portie Johny Cash uit de jaren 60. 
Tijdloze hits als ‘Walk the line’, ‘Folsom prison blues’ en ‘Jackson’ 
passeren de revue. Een tijdje gelede speelden ze nog een live-
sessie op Studio Brussel en sloten ze de Gentse Feesten af op 
Sint-Jacobs. Johny Cash leeft! | 20.30u | gratis | Buitenpodium 
aan het buurthuis Rollegem 

ZATERDAG 21 JUNI

OPENING | WITH – TALKING WALLS | Kunstenares 
Karolien Soete tekent en animeert het verhaal van de buurt 
Overleie. Ze vertrekt vanuit het idee: wat als de muren konden 
spreken! | www.kortrijk.be/overleie

ZONDAG 22 JUNI 

MUZIEK | MUZECAFÉ MET LES BUSICIENS | 
PlaSent@ nodigt dit jaar ‘Les Busiciens’ uit om de vakantie swin-
gend in te zetten. Les Busiciens zijn zeven jonge muzikanten die 
elk jaar met hun busje toeren in het zonnige zuiden: in Frankrijk, 
Spanje, Italië, tot zelfs in Congo en China! Ze brengen wereldmu-
ziek met een vakantiesfeertje, van feestelijke balkan, ska, latin 
en reggae tot prachtige intieme walsjes | 10u tot 14u | gratis | 
Buurthuis ’t Senter | www.sente.be

WORLDLEAGUE VOLLEYBAL  
IN KORTRIJK
Deze maand strijken de Red Dragons neer in Kortrijk 
Sportcampus Lange Munte voor de voorbereiding op 

het meest prestigieuze internationale tornooi voor 
landenteams, de Worldleague.  

Op 23 mei om 20u speelt de Dominique Baeyens 
brigade de openingswedstrijd tegen Australië in de 
Kortrijkse Lange Munte. In Antwerpen en Luik vinden 
de andere wedstrijden plaats. 

De slotwedstrijd tegen Finland vindt eveneens plaats 
op Kortrijkse bodem op zondag 22 juni om 16u. Op 
die dag kan er tweemaal voor de nationale ploeg 
gesupporterd worden want na de volleybalwedstrijd 
kunnen de supporters de WK-wedstrijd van de Rode 
Duivels volgen op groot scherm. 
 

 R Tickets in voorverkoop:  
via www.topvolleybelgium.be.  

MUZIEK/DANS | BEKOORLIJKE EVERGEENS 
| Een niet te missen koornamiddag in de Kortrijkse Stads-
schouwburg. Muzikale gasten zijn Frank Galan, Mar-
griet Hermans, Ronny Deprez en  Marie-Jeanne Sey-
naeve. Er is ook een uitzonderlijk dansoptreden van de 
drievoudig wereldkampioenen Argentijnse Tango. Samen 
met de Cupido Live Band en een 100-koppig gemengd koor 
brengen wij de mooiste schlagers en evergreens | 14.45u |   
€ 21/19/15 | Schouwburg Kortrijk | www.schouwburgkortrijk.be

WOENSDAG 25 JUNI

KIDSSPORTDAG
Op woensdag 25 juni is er het traditionele slotfeest 
van de jaarwerking Sportplus voor kinderen. In 2 
leeftijdscategorieën (2de kl-1ste lj en 2de lj tot 6de lj) 
kunnen de kinderen binnen het feestprogramma op 
maat bewegingsopdrachten uitvoeren. Het thema 
'Red de knappe prins Arthur van de betovering' 
moet ongetwijfeld tot de verbeelding spreken van 
de kinderen.  De activiteiten voor de kleinsten vinden 
indoor plaats en voor de andere kinderen outdoor 
op de buitenterreinen dit van 14u-17u. Ter plaatse 
aanmelden.

 R van 2de kl tot 6de lj |vanaf 14u tot 17u  
gratis | Sportcampus Lange Munte  
www.kortrijk.be/sport 

COLOR DANCE | WORKOUT ZUMBA, TAI- BO, 
DANSMIX, … | volwassenen | gratis | Sportcampus Lange 
Munte | dresscode gekleurd | www.kortrijk.be/sport  

ZONDAG 29 JUNI

RONDLEIDING | HET SPIEGELTJE VAN LOLA | 
Theaterrondleiding voor jonge gezinnen met kinderen tussen 5 
en 8 jaar. Lola neemt de kleintjes mee op ontdekking in de won-
dere wereld van portrettenland. Met aansluitende workshop. | 
14u-16u | Toegangsticket + € 4 | Broelmuseum | 056 27 78 00 |  
reserveren: broelmuseum@kortrijk.be | www.broelmuseum.be

DINSDAG 30 JUNI

LEZING | JORDI FARRANDO | Presentatie van de in-
richtingsplannen voor Overleie, i.k.v. Atelier de stad – Kortrijk 
Congé | Budascoop | 19.30u

WIN

ZORGELOOS FEESTEN 
TIJDENS

Neem de 
gratis nachtbus!

Meer info: 
www.kortrijk.be/sinksen/nachtbus

SINKSEN14 ?

KLIK HIER VOOR DE BROCHURESINKSEN 14 !

http://issuu.com/communicatie_kortrijk/docs/sinksen14-brochure-issuu
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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 september: 18 juli, editie oktober: 2 september en editie november: 6 oktober.

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

 WWW.SHOP-IN-KORTRIJK.BEVR 20 ❱❱ ZO 22 JUNIZOMERBRADERIE KORTRIJK
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_bellenblazen.

JOUW FOTO OP DEZE PAGINA? 

nikogevaert - Lopen 

over water #DeVenning 

#igkortrijk

martvlieg - Knuffelen 

bij de fontein 

#igkortrijk

jorenspeecke - #leilekkerland #igkortrijk

lau_ratje - #kabouters 

#ksa #gouwdag2014 

#kortrijk #love

ilde8500 - Werven 

Overleie #igkortrijk 

#visitflanders

mvw8500 - Poging tot scan-
nen van de QR #igkortrijk #Texture

lilliannechen - #openklassen 

fotografie #igkortrijk  

#pixelfabriek #budascoop

luchtpaleis - De ontsnap-ping #duckrace #broeltorens #igkortrijk #rondetafel

hannes_bhc - Coloured City  
#igkortrijk

janpoolvos - #igkortrijk  # igkortrijk_leie  #visitflanders #sculpture #art

jorenspeecke - #noordbrug 

#igkortrijk #lydia

EXPO
VANAF ZONDAG 29 JUNI 
EXPO | VLIEG KIEST EEN EIGEN PLEKJE 
| De tentoonstelling Capita Selecta in het Broelmuseum 
Kortrijk draait rond portretten. Sommige zijn al heel oud 
maar andere bestaan nog geen tien jaar! Er zijn veel ver-
schillende manieren om een portret te maken. Ook de 
plaats waar je een portret van jezelf maakt en uithangt is 
belangrijk. Speel ‘En nu ik!’, zoek met Vlieg je weg in het 
museum, maak jouw portret en kies thuis het plekje waar 
het mag hangen | gratis | Broelmuseum | 056 27 78 00 | 
www.broelmuseum.be

ZATERDAG 21 JUNI 
TEM ZONDAG 29 JUNI 
EXPO | THREE OF A KIND | Een veel-
zijdige tentoonstelling met drie totaal verschil-
lende kunstvormen. Philippe Mattelaer brengt ke-
ramiek, het mysterieuze spel van aarde en vuur.  
Martine Depypere toont krachtige tekeningen en schil-
derijen. Inside Joke -Joke Maes verrast het publiek met 
speelse recyclagekunst | Erfgoedhuis Kortrijk | joke.maes@
hotmail.com

T.E.M. ZATERDAG 14 JUNI
EXPO | EXPO SCHILDERIJEN J. PIERRE 
VANCAYSEELE - AFSTUDEERPROJECT 
SPECIALISATIE SCHILDERKUNST | Hoe 

nauwgezet we de afgelopen eeuw ook naar de klok zijn 
gaan leven, toch ervaren we de tijd nog altijd als iets wat 
'uit de maat' kan lopen. Soms vinden we dat de tijd is 
omgevlogen of menen we dat de tijd lijkt stil te staan. Die 
persoonlijke tijd is moeilijk te benoemen of vast te leggen. 
In mijn schilderwerken probeert de kunstenaar die inner-
lijke tijd te verbeelden | Academie voor Schone Kunsten |  
0494 12 80 92 | j-pierrevancayseele.exto.be
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Fietstocht Achter Het Front (copyright: Davy De Pauw) 


