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Zondag 28 december trekt de betoveren-
de praalstoet van de KERSTPARADE over 
een parcours van meer dan twee kilome-
ter door onze binnenstad. Bij goed weer 
lokt het spektakel zo’n 25.000 toeschou-
wers.  p.4

Wat zou eindejaar zijn zonder gezellige 
kerstmarkten, liters glühwein en warme 
wafels? Als je op zoek bent naar een leu-
ke kerstmarkt, dan zou Kortrijk zeker op 
je lijstje moeten prijken. p.3 

Winter in Kortrijk vertaalt zich dit jaar 
ook naar winkelplezier in de binnenstad! 
Laat je leiden door sfeervolle versiering, 
tientallen kerstbomen en honderden en-
thousiaste winkeliers om al je kerstaan-
kopen te verzamelen. p.5

De Kortrijkzanen mogen zich verheugen 
op een bruisende kerstvakantie. Tijdens 
de eindejaarsperiode valt er van alles te 
beleven in de Guldensporenstad. p.6-7

Van 6 december tot en met 4 januari 
dompelen we de stad onder in een ma-
gische kerstsfeer. Het volledige pro-
gramma van Winter in Kortrijk vind je in 
de uitneembare brochure in deze Stads-
krant en kan je ook digitaal nalezen op  
www.winterinkortrijk.be.

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis thuis bezorgd 
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. 

In deze Stadskrant:

Tientallen besneeuwde kerstbomen en een 
veertigtal chaletjes toveren de Grote Markt 
en het Vandaleplein om tot een gezellige 
plek voor jong en oud. Van zaterdag 6 de-
cember tot en met zaterdag 3 januari kan je 
er terecht voor een kop warme chocomelk, 
een pannenkoek of suikerwafel. Ben je nog 
op zoek naar een origineel kerstcadeau? 
Of wil je de kerstboom verder aankleden? 
Dan vind je hier beslist je gading. Dankzij 
de samenwerking met Karamblas en an-
dere partners vind je er heel wat leuke heb-
bedingetjes en artisanale siervoorwerpen. 
Ook aan de kinderen is gedacht: terwijl hun 
ouders de inwendige mens versterken, kun-
nen zij zich uitleven op en onder de grote 
kerstcadeaus. Nieuw dit jaar is de interac-
tieve ijssculptuur waarop de projectie van 

Wie vorig jaar een bezoekje bracht aan de kerstmarkt op het Vandaleplein, 

zal het met ons eens zijn: je zag er enkel lachende gezichten. Dit jaar gaan de 

organisatoren van Feest in Kortrijk vzw nog een stapje verder. Er komen vier 

keer zoveel kerstchalets én het geheel verhuist grotendeels naar de Grote Markt. 

een figuur te zien is die de bewegingen van 
jouw lichaam volgt. Beslist een kijkje waard! 

OPENINGSTIJDEN  
KERSTMARKT 
Voor cadeautjes, pannenkoeken, jenevers 
en ander lekkers kan je van zaterdag 6 de-
cember tot en met zaterdag 3 januari te-
recht op de Grote Markt en het Vandale-
plein. De kerstmarkt is tijdens die periode 
open op vrijdag, zaterdag en zondag van 
16 tot 21.30 uur. Ook op woensdag 24 en 
31 december is de kerstmarkt uitzonder-
lijk open. De lastminuteshoppers houden 
er best rekening mee dat de kraampjes op 
die dagen om 18 uur sluiten. 

 R www.winterinkortrijk.be

Een hartverwarmende babbel met 
de buren? Dat kan op de kerst-
markten in de verschillende deel-
gemeenten. Noteer alvast volgende 
data met stip in je agenda. 

VRIJDAG 12 DECEMBER (OOK OP 19/12 EN 26/12) 
| KERST OP OVERLEIE | 18 tot 21 uur | Sint-
Amandsplein
VRIJDAG 12 DECEMBER | KERSTMARKT 
AALBEKE |16 tot 20 uur | t.h.v. WZC De Weister, 
Lijsterstraat
ZATERDAG 13 DECEMBER | KERST DING 
MARKE | 17 tot 23 uur | Markeplaats 
ZONDAG 14 DECEMBER | KLEINSTE SHOP-
PINGCENTER VAN DE WERELD | voor-
malig politiecommissariaat Overleie, Sint Amandslaan
ZATERDAG 20 DECEMBER | WINTERNACHT 
IN ROLLEGEM | pleintje aan Buurthuis Rollegem 
| vanaf 19 uur

Het jaareinde is telkens opnieuw de 
periode van vuurwerk. Ook onze 
stad pakt dit jaar uit met een artistiek 
vuurwerkspektakel op een bijzon-
dere locatie in de stad. Samen met 
Feest in Kortrijk vzw nodigt het stads-
bestuur je uit op oudejaarsnacht om 
00.30 uur aan het Budapark. Maak je 
beste wensen over onder het fonke-
lend licht en de luide knallen van een 
betoverend familievuurwerk.

KERSTMARKT IN DE 
DEELGEMEENTEN

HET NIEUWE JAAR IN 
MET VUURWERK!

Snuif de sfeer op van de kerstmarkt, ga op 
schattenjacht in de winkels, laat het kind in je naar 

boven komen op de kinderkerstfoor of ontdek enke-
le nieuwe feeërieke plekken en pleintjes in de stad. 
Het volledige winterprogramma kan je nalezen op  

www.winterinkortrijk.be. We stellen het  
op prijs als je over jouw leuke erva-

ringen in Kortrijk tweet met  
#wikortrijk.

VOLG ONZE WINTER 
ONLINE

Sfeervolle 
kerstmarkt op de 
Grote Markt en 
Vandaleplein
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• Kortrijkse cadeaus > 8-9
• Knutselplezier > 10
• Afschakelplan > 11
• Challenge Run > 11
• Winternoodplan > 12
• Maaltijden aan huis > 13

• Ombudsman > 14
• Inschrijven school > 15
• Kortrijk Kort > 16-17
• Shop & Go > 18
• Ken je stad > 18
• Stadskiekjes > 19 

en verder:

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 

Je leest meer over de ope-
ningstijden tijdens de komen-
de kerstperiode op p. 16-17 
van deze Stadskrant. 

Betalingen gebeuren 
met bancontact. 

OPENINGSTIJDEN STADHUIS (GROTE MARKT 54) 

Met Kortrijk Spreekt op toer zet de stad een volgende stap 
in het nauwer betrekken van elke Kortrijkzaan. 

Het stadsbestuur nodigt je uit om mee op stap te gaan met 
de burgemeester en schepenen in jouw buurt en de leuke 
of minder leuke kanten van je leefomgeving te tonen. Je kan 
meefietsen om de weg te wijzen of je kan aansluiten bij het 
zondagse aperitief ter afsluiting. Het stadsbestuur plant 40 
bezoeken in de binnenstad en de deelgemeenten. De eerste 
editie vond plaats op zondag 16 november in de Sint-Den-
ijsestraat en omgeving. Meteen een schot in de roos, want 
ruim 180 gezinnen uit de buurt gaven tips aan het stadsbe-
stuur. De dagen voordien ontvingen meer dan 1450 adressen 
in de buurt een deurhanger waarop de burgers hun verzuch-
tingen kwijt konden. Een fotoverslag van de eerste rondrit 
kan je bekijken op de facebookpagina van ‘Kortrijk Spreekt’. In 
een volgende editie van de Stadskrant komen we uitgebreid 
terug op dit nieuwe initiatief van het stadsbestuur. 

KOOIGEM OP 7 DECEMBER
De tweede toer is gepland op 7 december in Kooigem. Wie 
in de buurt woont, krijgt voorafgaand aan het bezoek een 
informatieve folder en deurhanger met korte bevraging over 
de omgeving in de bus. Hang de hanger buiten en de burge-
meester en schepenen komen hem persoonlijk ophalen. Je 
kan er ook een suggestie op kwijt. Let wel, voor meldingen 
over je trottoir, groenonderhoud, sluikstort… blijft het gratis 
nummer 1777 hét aanspreekpunt bij uitstek.

 R Info of vragen: kortrijkspreekt@kortrijk.be 

Kortrijk Spreekt, het initiatief waarmee het stadsbestuur wil 
te weten komen wat de bewoners bezighoudt, draait op volle 
toeren. De Stadskrant geeft jou elke maand een overzicht van 
enkele recente verwezenlijkingen of aankomende initiatieven:
Woensdag 10 december vanaf 18.30 uur: voorbereidingen 
voor de Budget Games in OC Marke

 R www.kortrijk.be/kortrijkspreekt 

BUDGET GAMES TREKKEN NAAR MARKE
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SUPER SHOPPING KORTRIJK 
Wie in november winkelde, kreeg in het 
kader van Super Shopping Kortrijk bij de 
deelnemende handelaars tombolaloten. 
Met deze loten neem je deel aan de trek-
king die op 6 december om 15 uur op het 
Schouwburgplein plaatsvindt. Wil je kans 
maken op een prijs, dan deponeer je al je 
verzamelde loten die dag tussen 8.30 en 
14.45 uur in de Super Shopping Box op het 
Schouwburgplein. Je moet uiteraard ook 
persoonlijk aanwezig zijn om je prijs in ont-
vangst te nemen. Presentatrice van dienst 
is Cath Luytten. De prijzenpot bedraagt 
20.000 euro. Het gewonnen bedrag kan je 
enkel besteden in de deelnemende winkels 
op Super Saturday op 20 december. 

OPENING WINTER IN KORTRIJK 
Na de trekking neemt de vzw Feest in Kor-

Het Ondernemersforum Leie Noord pakt op zondag 14 december uit met een 
andere kerstmarkt die het beste van Overleie en Pius X in de kijker zet.

Het voormalige politiecommissariaat aan de Sint-Amandslaan 26 is het kerstplein 
van dienst. Je vindt er een 50-tal stands van lokale ondernemers, kunstenaars en ver-
enigingen. Zo smelten ondernemerschap, creativiteit en originaliteit samen tot een 
bijzonder en uniek gegeven. De bezoekers kunnen rekenen op een leuke shopbele-
venis, een toffe modeshow en verschillende verrassende acts. Het kleinste shopping-
center ter wereld is toegankelijk van 11 tot 18 uur.

Shoppen tijdens de eindejaarsperiode belooft een ludieke aangelegenheid te worden. Laat je leiden door sfeervolle 

versiering, tientallen kerstbomen en honderden enthousiaste winkeliers om al je kerstinkopen te verzamelen! 

Eindejaarsshopping met animatie

houwwerk. Vanaf het tweede weekend van 
december verrassen ook tal van Kortrijkse 
verenigingen en talenten jou met hun kun-
nen in het winkelwandelgebied. En alsof 
dat nog niet genoeg is, kan je je op zater-
dag 3 januari laten betoveren door de Vuur-
meesters. Zij nemen jou vanaf 16 uur mee 
op sleeptouw door de winkelstraten. Een 
vuurparade brengt jou tegen 18 uur naar 
de Grote Markt waar je je kan verwarmen 
aan een nieuwjaarsdrink. 

 “De stoet is eigenlijk een kerstgebeuren in 
een parade van 14 uniek versierde praalwa-
gens, 7 interactieve animaties, feeërieke mu-
ziek  en honderden gekostumeerde figuran-
ten die sprookjesachtige taferelen uitbeelden. 
Kortom, een niet te missen familiespektakel 
dat jou en je gezin in opperbeste kerstsfeer 
brengt”, begint Peter Huyghe, zaakvoerder 
van het Roeselaarse bedrijf Twice dat instaat 
voor de creaties. “Zeven jaar geleden kwam de 
televisiezender VTM met een eerste kerstpa-
rade naar Lier. Het oorspronkelijke idee voor 
de stoet kwam van Piet De Koninck van Stu-
dio 100. Na vijf jaar hebben wij de organisatie 
overgenomen. We proberen elk jaar opnieuw 
om er een onvergetelijk spektakel van te ma-
ken waar zowel jong als oud van genieten." 

PARCOURS VAN MEER  
DAN 2 KILOMETER
Wil je de wandelende sneeuwpoppen en 
rendierwagens vanop de eerste rij bewon-
deren? Zorg dan dat je op tijd bent. Vanaf 
17.45 uur vrolijkt een promokaravaan het ge-
beuren op door cadeautjes uit te delen. Het 

Noteer met stip in je agenda: zondag 28 december om 18 uur komt de 

Kerstparade naar Kortrijk. Deze betoverende praalstoet trekt over een 

parcours van meer dan twee kilometer door de binnenstad. Bij goed weer 

lokt het spektakel zo’n 25.000 toeschouwers.  

Drie miljoen luisteraars stemden 
tijdens de week vóór Nieuwjaar 
af op Radio 2 voor de 1000 klas-
siekers. Daarmee blijft de ein-
dejaarstop van Radio 2 de best 
beluisterde eindejaarslijst van 
Vlaanderen. 

Meer dan 225.000 luisteraars brach-
ten hun stem uit. En daar kan jij dit 
jaar één van zijn, want de 1000 klas-
siekers stembus komt naar ons toe. 
Op 28 november geeft Radio 2 de 
kick-off van de 1000 klassiekers. 
Vanaf dan trekt een stembus door 
het Vlaamse land om op zondag 
28 december om 10 uur een laat-
ste keer halt te houden op de Grote 
Markt in Kortrijk. Spring dus gerust 
even binnen op de bus en breng je 
stem uit op de mooiste klassieker 
aller tijden. Vorig jaar eindigde Bo-
hemian Rhapsody van Queen bo-
venaan de lijst. Op de tweede plaats 
stond Elvis Presley met Suspicious 
Minds. Op drie eindigde de keizer 
van het Vlaamse lied, Will Tura met 
Eenzaam zonder jou. Benieuwd of de 
top drie dit jaar dezelfde blijft? Luis-
ter dan naar de 1000 klassiekers op 
Radio 2 op 31 december. 

 R op zondag 28 december  
van 10 tot 13 uur op de Grote Markt 

KERSTPARADE 
brengt kerstmagie naar Kortrijk 

3 MILJOEN 
LUISTERAARS 
VOOR 1000 
KLASSIEKERS 

Kleinste shoppingcenter ter wereld

vertrek van de stoet is gepland om 18 uur op 
het Stationsplein. Daarna gaat het richting 
Doornikselaan, Spoorweglaan, Zwevegem-
sestraat, Veemarkt, Romeinselaan, Plein, 
Groeningestraat, O.-L.-Vrouwestraat, Grote 
Markt, Graanmarkt, Waterpoort en Jan Pal-
fijnstraat tot op het Casinoplein. De optocht 
door de binnenstad duurt zo’n twee uur. Hou 
er rekening mee dat het volledige parcours 
vanaf 15 uur parkeervrij wordt gemaakt. 
Vanaf 17 uur is het parcours volledig afgeslo-
ten voor alle verkeer. Het parkeerterrein op 
het Conservatoriumplein is parkeervrij vanaf 
10 uur. Kom je met de auto? Dan doe je er 
goed aan om je wagen te parkeren op de 
Park&Ride parkeerplaats op Hoog-Kortrijk. 
Een bus van De Lijn brengt jou gratis heen en 
terug naar het station in het stadscentrum. 
Met de bus? Vanaf 16 uur zijn de vertrek –en 
stopplaatsen beperkt tot het station. Vanaf 
dan zijn er dus geen stopplaatsen meer in 
het stadscentrum. 

 R Benieuwd naar sfeerfoto’s van de vorige edities? 
Neem een kijkje op www.kerstparade.be 

trijk iedereen op een ludieke manier mee 
naar de kerstmarkt om samen met alle 
aanwezigen ‘Winter in Kortrijk’ feestelijk te 
openen. Vanaf dat moment valt er heel wat 
te beleven in de binnenstad. 

ANIMATIE IN DE STAD
Op 13 en 27 december houden de Sneeuw-
koningin en haar Winternimfen halt in Kor-
trijk. Terwijl zij zingt, verschijnen van onder 
haar rok Winternimfen die op maat van de 
muziek een winterse dans uitvoeren. Een 
betoverende verschijning! Zingen uit de 
hoogte, dat doet het 4-stemmig kerstkoor 
op stelten en dit op zaterdag 20 december. 
Volg de zangers zonder hoogtevrees over 
de Grote Markt, het Vandaleplein en rond 
het shoppingcenter K in Kortrijk. En geniet 
van de winterliederen. Op 14 en 28 decem-
ber sculpteert een kunstenaar een ijsbeeld-

Koopzondagen
Heb je nog een cadeautje nodig voor 
onder de kerstboom? Dan vind je tij-
dens de koopzondagen op 14, 21, 28 
december en 4 januari beslist je gading.

 R www.winterinkortrijk.be
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KINDER
KERSTFOOR

WINTERWONDERLAND

Van 20 december tot en met 4 januari loopt 
Buda’s Winterwonderland. Buda zorgt voor 
warme filmnamiddagen. Tieners worden 
met een 3D-brilletje meegezogen in Tim 
Burtons “Nightmare before Christmas” 
of nemen een duik in “Het leven volgens 
Nino”. De allerjongsten (4+) gaan mee op 
avontuur met “Kleine Ana en Lange Oom” 
die een boomhut bouwen, taarten bakken 
en pret beleven in de sneeuw.  Vóór en na 
de film kan je je even opwarmen bij verse 
chocolademelk of de laatste kerstinkopen 
doen in de BUDA-minishop. Het gewone 
filmaanbod vult de kinderfilms aan, zowel 
in de namiddag als ’s avonds. 

 R www.budakortrijk.be

De Kortrijkzanen mogen zich verheugen op een bruisende kerstvakantie. Tijdens de eindejaarsperiode valt er 

van alles te beleven in de Guldensporenstad. 

je op dinsdag 30 december je hart verwar-
men aan A Sweet Journeyman’s Tale, vanaf 
20 uur in de Sint-Annazaal. 

 R Meer info en reservatie van tickets:  
www.begijnhofkortrijk.be of 0473 86 26 88.

ACTIEF EINDEJAAR

Sportievelingen kunnen zich op 20 december 
vanaf 15 uur wagen aan de ijsberenduik aan de 
Koninklijke Yacht en Kanoclub, aan de Vissers-
kaai 1 in Kortrijk. Er vindt ook een jump plaats 
voor kinderen vanaf 8 jaar. Daarvoor is bege-
leiding voorzien. Wie niet springt, kan zich 
uitleven op de kerstmarkt. Dit initiatief kadert 
in de actie ‘Music for Life’. De opbrengst gaat 
naar vzw Aura. De duik kost 5 euro. Aangepast 
schoeisel is aanbevolen. Inschrijven kan vanaf 
14 uur. Wie liever met zijn voeten op de begane 
grond staat, kan deelnemen aan de 18de editie 
van Kortrijk Feeëriek op maandag 29 decem-
ber. WSK Marke heeft twee sfeervolle trajecten 
van 7 en 13 km uitgestippeld door het histori-
sche Kortrijk. Start en inschrijving van 14 tot 20 
uur aan JC Tranzit, Magdalenastraat in Kortrijk. 
De deelname bedraagt 1,50 euro. 

 R www.wsk-marke.be

X-MASTOURNAMENT

Basketballiefhebbers halen hun hart op tij-
dens het X-mastournament van 27 tot en 
met 29 december in SC Lange Munte. Dit 
evenement is het mekka van het jeugdbas-
ketbal. Jongens en meisjes tussen 14 en 17 
jaar uit de Verenigde Staten, Israël en 20 EU-
landen, goed voor 108 ploegen, geven het 
beste van zichzelf. 

 R www.x-mastournament.be

CIRCUS

Circus Pipo is een familievoorstelling met 
originele circusacts gebracht door clowns, 
dieren, illusionisten, acrobaten en muzikan-
ten. Te bekijken op parking Bouwcentrum 
Pottelberg van 13 december tot en met 4 
januari. Tribunetickets kosten 10 euro (kind) 
of 15 euro (volwassene). Info: 0472 79 38 61,  
circuspipo@hotmail.com

Circus Pipo nodigt twee gezinnen (2 ou-
ders, 2 kinderen) uit om een gratis voor-

stelling mee te pikken. Mail 
vóór 10 december naar 

stadskrant@kortrijk.be. 
Wij brengen de winnaars 
persoonlijk op de hoogte.

THE GREEN LIGHT DISTRICT

Tot 8 februari kan je in de Budafabriek de 
expo ‘The Green Light District’ ontdekken. 
Dit event belicht innovatieve ideeën over 
ecologie. Christophe De Jaeger van Bozar 
maakte een selectie van internationale 
kunstenaars die in de Budafabriek hun werk 
tonen, zij aan zij en soms overlappend met 
bedrijfs- en wetenschappelijke projecten. 

 R www.greenlightdistrict.be

FEUX D’HIVER

Na twee succesvolle edities in de Sint-Jans-
wijk verhuist Feux d’Hiver dit jaar naar de 
binnenstad. Een sfeervol parcours leidt je 
op 21 december vanaf 16 uur langs intieme 

Vanaf 12 december is de Kinderkerst-
foor op het Schouwburgplein het ac-
tieterrein van de allerjongsten.

De foor krijgt een extra winters tintje 
met een chalet met warme drankjes 
voor de ouders, terwijl hun kroost 
zich amuseert op de attracties. Het 
aanbod bestaat uit autoscooters, 
een grote trampoline, de Lambada, 
een eendjeskraam, schietkraam, bal-
lenspel, vliegtuigmolen en labyrint. 

 R Open op 12, 13 en 14 december vanaf 
14 uur en van 17 december tot en met 
4 januari dagelijks vanaf 14 uur. Op 
20 en 21 december staat er een standje 
van de Gezinsbond.

concerten, vurig straattheater en workshops. 
Feux d’Hiver voert je ondermeer langs het 
Begijnhofpark, het Vandaleplein en de Grote 
Kring. Daarbij ontdek je vuurworkshops voor 
kids, een Vuurfabriek, een oplichtende ‘ver-
halenvertellende’ boomsculptuur, een inter-
actief smedersdorp en feeërieke feniksen op 
stelten. Het programma haal je in het mee-
tingpoint in het Begijnhofpark. Feux d’Hiver 
is een initiatief van Bolwerk met de steun van 
FIK vzw en de provincie West-Vlaanderen. 

 R www.bolwerk.be 

KUNST

400 % Broel staat voor 4 tentoonstellingen 
van actuele beeldende kunst in het Broel-
museum. Tot 14 december confronteren 

Bruisende kerstvakantie

Drie lezers kunnen een kerst-
foorpakketje winnen met gratis 
jetons voor verschillende attrac-
ties. Mail je mooiste wens voor 
het nieuwe jaar vóór 10 decem-
ber naar stadskrant@kortrijk.be 
of stuur een briefkaart naar 
Stadskrant Wedstrijd, 
Grote Markt 54 in 
Kortrijk. We bren-
gen de winnaars 
persoonlijk op de 
hoogte. WIN

WIN

jonge kunstenaars je met verrassend werk. 
In de Paardenstallen staat het verbazende 
Waals-Vlaamse duo Jacques Charlier en 
Vaast Colson met de expo ‘Half en Half’. In 
de nieuwe vleugel maken Klaas Vanhee, Em-
manuel Van der Auwera en Egon Vanherre-
weghe hun opwachting. Deze drie Belgische 
kunstenaars resideren in het Hoger Instituut 
voor Schone Kunsten in Gent. Op uitnodi-
ging van Dash-Academie Kortrijk presen-
teren de Nederlandse Paulien Föllings en 
de Franse Odilon Pain onder de noemer ‘A 
peacock’ sculpturen en schilderijen. Tenslot-
te kan je ook nog de betoverende installatie 
‘Fantoom’ van Studio Glithero meepikken. 

 R www.broelmuseum.be|www.dashgallery.be

WINTERSNEUKELWANDELING

Op 13 december kan je om 17, 17.30 of 18 
uur deelnemen aan een wintersneukel-
wandeling met gids. Deze gezellige tocht 
brengt je van Toerisme Kortrijk aan het 
Begijnhofpark naar het historisch centrum 
en dompelt je onder in het sfeervol kader 
van Winter in Kortrijk. Je stopt op 3 verras-
sende locaties om iets  zoets te verorberen. 
Ondertussen trakteert de gids je op histo-
rische weetjes en leuke anekdotes. Vooraf 
inschrijven: www.toerismekortrijk.be of  
056 27 78 40. Deelnemen kost 5 euro. 

KERSTSFEER IN BEGIJNHOF

Het Kortrijkse Begijnhof baadt dit eindejaar 
opnieuw in kerstsfeer. Het OCMW zorgt in 
samenwerking met de Provinciale Tuin-
bouwschool voor een sprookjesachtige 
aankleding van dit stukje werelderfgoed. 
Eén van de blikvangers is de esdoorn op het 
Joannasplein. Van 13 december tot en met 
zondag 4 januari huist een tijdelijk, sfeervol 
koffiehuis in de voormalige woning van de 
Grootjuffrouw. Het koffiehuis krijgt de naam 
T.E.N.F.O, wat staat voor ‘Tè Nie For Olsan’. 
Drie weken lang kan je er terecht voor een 
heerlijke warme attractie in het Begijnhof. Er 
vinden ook verschillende optredens plaats in 
diezelfde periode. Zo kan je op zaterdag 13 
december om 16 uur naar een eigenzinnige 
kerstprelude door het koor Pro Ecclesia. Op 
zaterdag 20 december om 18 uur volgt een 
bijzonder kerstprogramma in de Sint-Anna-
zaal in het Begijnhof. Maandag 22 december 
kan je vanaf 20 uur in de Sint-Annazaal ge-
nieten van een repertoire gebaseerd op Ita-
liaanse volksmuziek van de middeleeuwen 
tot nu. Le Temps d’une Chanson neemt je 
op zaterdag 27 december om 20 uur mee op 
een muzikale reis terug in de tijd. Tot slot kan 
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SMAAK

Het Kortrijkse product van het jaar, de Cop-
perhead, is een aanrader. Deze Kortrijkse 
gin brengt drie aromatische blends samen 

en is gebotteld in een opvallende koper-
keurige fles die doet denken aan een dis-
tilleerkolom. Copperhead is het perfecte 
aperitief dat de smaakpapillen openzet, 
maar ook als digestief heeft het Kortrijkse 
drankje zijn verdiensten.

 R Copperhead.be en info@copperhead.be

MUZIEK

De Kortrijkse band Desert Drones stelt op 7 
februari in de Kreun haar eerste full-cd voor. 
Liefhebbers van no nonsense rock en een 
moderne mix van rock, metal en punk zul-

Kerststress, dit fenomeen is ons helaas niet onbekend. De meesten onder ons vinden het een 

huzarenstukje om net dat ene originele kerstcadeau voor een vriend, kennis, familielid of geliefde op  de 

kop te tikken. Nochtans kan de zoektocht eenvoudig verlopen: leg eens een typisch Kortrijks geschenk 

onder kerstboom. Je zal er zeker mee scoren.

len zeker opgetogen zijn met een toegang-
sticket en/of cd. 

 R www.desertdrones.be

MEEST ONTLEENDE STUK BIB

Ook in de stedelijke bibliotheek kan je in-
spiratie opdoen. Wat dacht je van een lid-
maatschap voor de bib voor 1 jaar, een e-
boekenkaart voor drie e-boeken naar keuze 
of een toegangskaart voor een voordracht 
in het kader van Boterhammen in de Bib 
2015 (naar keuze)? Deze cadeautjes kosten 
elk 5 euro. Voor de allerjongsten kan je het 
meest ontleende stuk in de bib kopen: de 
kinder-DVD Alvin and the Chipmunks 3 (32 
ontleningen). Voor wie de plot van de film 
nog niet zou kennen: de drie eekhoorntjes 
Alvin, Simon en Theodoor maken in het ge-

zelschap van de Chipettes een luxecruise 
met als eindbestemming de International 
Music Awards. Ze vallen echter overboord 
en komen terecht op een (bijna) onbe-
woond eiland.

 R www.kortrijk.be/bibliotheek

CADEAUJACHT IN TEXTURE

In de museumshop van het gloednieuwe 
Texture (Noordstraat 28) zal je ook jouw 
gading vinden. Een ideaal geschenk is de 
geweven versie van de reis- en spionage-
duiven (25 euro) van de kunstinstallatie van 
Christien Meinderstma. Elk duifje heeft een 
enveloppe met een briefje waarop je je per-
soonlijke feestboodschap kan neerpennen. 
Vijf verschillende regionale vlasweverijen 
leverden het linnen.

Liefhebbers van een mooi gedekte tafel zul-
len in de wolken zijn met het damasten tafel-
laken dat Verlin naar een ontwerp van Marie 
Mees en Cathérine Biasino produceerde. 
Dit laken is tijdloos design door de subtiele 
compositie van geometrische patronen. Het 
tafellaken en 8 servietten kosten 275 euro. 
Voor het laken alleen betaal je 205 euro, voor 

een serviet leg je 10 euro neer. De keuken-
prinsen en – prinsessen verwen je met een 
keukenshort, pottenlappen, placemats, 
handdoeken…. Je vindt al keukensetjes 
vanaf 30 euro. Ook witte linnen zakdoeken, 
sjaals, een linnenzak voor vuil wasgoed… 
behoren tot het geschenkenassortiment.

Tot slot kan je nog een cadeaubon van Tex-
ture kopen: deze bon geeft recht op een 
bezoek aan het museum en een kop koffie 
in Kaffee Damast. Goed om te weten: wie al-
leen komt shoppen, moet geen museumtoe-
gang betalen én iedere eerste zondag van de 
maand is de toegang tot het museum gratis. 
Let wel: Texture is gesloten vanaf woensdag 
24 december tot en met 2 januari 2015.

 R www.texturekortrijk.be

LEZEN

Wie een student in de familie heeft, kan de 
bolleboos “Etisch ondernemen duurt het 
langst. Handboek bedrijfsethiek” (21 euro) 
van stadsgenote Anne Marie Van Onsem 
cadeau doen. Dit werk confronteert studen-
ten met de economische, sociale en ecolo-
gische grenzen van onze samenleving.

Typisch Kortrijks 
onder de kerstboom

veel in, bijvoegen kan altijd nog. Maar de saus moet wel 
goed op smaak zijn. Bewaar op kamertemperatuur.
TIJDENS HET APERITIEF
Laat de oven voorverwarmen tot 180°. 
VLAK VÓÓR HET VOORGERECHT
Wanneer je gasten aan tafel gaan voor het voorgerecht 
mag je de vissen in de oven schuiven. Zet de timer op 30 
minuten, maar het komt niet op een minuutje aan. Dank 
zij het zout blijft de vis lekker smeuïg en droogt hij niet uit.
VLAK VÓÓR HET SERVEREN
Haal de ovenschalen uit de oven en laat de vissen even 
staan want het zout is gloeiend heet. Laat je vrienden 
meegenieten van het spektakel: presenteer de vissen 
in hun ‘zoutkasteel’ aan tafel voor je ze eruit haalt. Het 
zoutjasje haal je er best af boven de afwasbak, anders 
ligt je keuken vol zout.  Trek dan voorzichtig het vel eraf 
en geef elke gast een mooie portie vis.

 R Dit is een recept uit het kookboek “De tafel 
van 10” van stadsgenote Lieve Byttebier. 
Kostprijs: 24,95 euro.

ZEEBAARS IN ZOUTKORST
BOODSCHAPPENLIJST VOOR 10 PERSONEN
2 zeebaarzen, vraag aan je vishandelaar dat hij rekening houdt 
met de grootte van je oven / 8 grote pakken grof zeezout
VOOR DE SAUS
een bos platte peterselie / 1 el citroensap / 25 cl olijfolie 
/ Maldonzout
ENKELE UREN VOORAF
Spoel de vissen schoon onder koud stromend water en 
verwijder alle bloedresten. Dep de vissen goed droog.
Neem 2 ovenschalen en maak in elke schaal een bedje van 
zout. Leg op elk zoutbedje een vis en zorg ervoor dat zijn 
buik goed dicht is. Dek de vis – buiten kop en staart – vol-
ledig af met zout. Het is een beetje zoals een zandkasteel 
maken op het strand. De vis moet netjes ondergestopt zijn, 
er mag geen gaatje overblijven! Zet de vissen koel weg.
Maak alvast de saus. Pluk de peterselie van de steeltjes en 
blend de pluksels met olijfolie en citroensap. Is de groene 
saus te dik, voeg dan nog wat olijfolie toe tot ze mooi lo-
pend is. Strooi er wat zout bij en proef even. Doe er niet te 

Zonder stress een gerecht klaarmaken voor de feestdis?  Als je 
volgend recept volgt, tover je zonder al te veel gezwoeg in de 
keuken, een smakelijk én spectaculair gerecht op tafel.

De Stadskrant geeft één 
exemplaar van “Ethisch 
ondernemen duurt het 
langst. Handboek bedrijf-
sethiek” (21 euro) van 

stadsgenote Anne Marie 
Van Onsem cadeau. Interesse? 

Stuur dan tegen 15 december een 
mail naar stadskrant@kortrijk.be

De Stadskrant mag drie lezers ge-
lukkig maken met een gratis gesig-
neerd exemplaar van De Tafel van 
Tien. Mail vóór 15 decemer naar  
stadskrant@kortrijk.be. We brengen 
de winnaars persoonlijk op de hoogte.

WIN WIN

Zorgeloos koken 
tijdens de feestdagen
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Naar jaarlijkse gewoonte fleuren honder-
den lichtjes het straatbeeld op tijdens de 
komende eindejaarsperiode. Deze verlich-
ting volledig verbannen zou een wel erg 
drastische maatregel zijn, maar het stads-
bestuur waakt er wel over dat men zoveel 
mogelijk ledverlichting gebruikt. Boven-
dien dooft de kerstverlichting tussen 24 
uur en 7 uur. Ook de verlichting van mo-
numenten en bomen buiten de stadskern 
gaat deze winter uit, net als de ledwall op 
de Grote Markt. Medewerkers van de sport-
hallen, OC’s en Schouwburg maken afspra-
ken om bewuster om te gaan met energie. 
Zo gaan de spots op sportterreinen pas een 
kwartiertje (in plaats van een half uur) vóór 
de training aan. Zelf lid van een sportclub? 
Let er dan op dat de laatste de lichten dooft 
na de training. Ook de Kortrijkse handelaars 
zetten alles in het werk om creatief om te 
springen met energiebesparing. 

PROEFPROJECT
De stad heeft een proefproject op het ge-
touw gezet waarbij men de openbare ver-
lichting in een woonwijk ’s nachts zal doven. 
Een positieve evaluatie van dit project kan 
leiden tot uitbreiding. Zowel op Federaal 
als op Vlaams niveau gaan stemmen op om 

drastische maatregelen te nemen als blijkt 
dat een afschakeling noodzakelijk is. Zo kan 
men bijvoorbeeld beslissen om de openba-
re verlichting volledig uit te schakelen. Ook 
hier zal de stad de algemene teneur volgen. 

 R Op de website van de stad plaatsen we telkens 
de laatste info over het afschakelplan.  
Concrete vragen? Neem contact op met het 
gratis nummer 1777. 

De termen energieschaarste, afschakelplan en stroomtekort zijn niet meer 

uit de media weg te slaan. Zij wijzen ons er elke dag op dat het hoog tijd is 

om wat bewuster om te gaan met ons energieverbruik. Ook de stad geeft 

het goede voorbeeld. 

Energie besparen  
tijdens de kerstperiode

Vinden jouw kinderen het ook fijn om de eindejaarssfeer in huis mee te bepalen? Dan kunnen ze alvast met 

deze pagina aan de slag. Een gadget voor de genodigden en een versiering voor de feesttafel, dat bieden we de 

gretige kinderhanden aan. Deze en nog andere creatieve uitdagingen voor een sfeervol eindejaar vind je in de 

rubriek knutselwerkjes op onze website www.winterinkortrijk.be.

Rendier ‘Kurkie’ mag bepalen 
wie waar zit aan de feesttafel. Je 
knutselt hem met gemak in een 
kwartiertje in elkaar.

Materiaal
- 1 wijnkurk per persoon
- 4 lucifers per persoon
- Een restje touw
- Stevig papier
- Een schaar
- Een scherp mesje (cuttermes)

Voorbereiding
- Neem de tekening van het hoofd van 

Kurkie over op stevig papier en knip 
uit. Doe dit zoveel keer als er gasten 
aan de tafel zullen zitten. 

- Maak met de punt van een schaar of 
schroevendraaier 4 gaatjes in de on-
derzijde van elke kurk. Daar steek je de 
vier lucifers in met de zwavelkant naar 
onder. Zo kan jouw rendier al staan.

- Vraag hulp aan een volwassene om 
twee inkepingen (sneden) te maken 
in de bovenzijde van elke kurk. Een 
kleine inkeping achteraan voor de 

staart en een schuine, grotere inke-
ping vooraan om de kop van Kurkie 
te bevestigen.

- Steek een stukje touw van 3 cm in de 
snede achteraan en rafel het zicht-
bare eindje uit.

- Steek de kop van Kurkie schuin in de 
snede vooraan zodat het gewei mooi 
omhoog wijst.

- Schrijf de naam van je gast op een wit 
reepje papier of etiketje en kleef dit op 
de romp van je rendier.

- Herhaal dit nu voor alle gasten aan 
de feesttafel.

Presentatie
- Zet tot slot op de feestavond een 

rendier in elk bord van de gasten.

Een sfeerlicht met een groene 
toets? In een handomdraai klaar!

Materiaal
- Eén of meerdere glaasjes met rechte 

bodem
- Conifeertakjes of in de volksmond 

‘sparrentakjes’ (heb je die niet zelf in 
de tuin, vraag dan lief aan de buren 
waar je een spar ziet staan of je en-
kele takjes mag gebruiken)

- Een lijmstift of lijmspuitbus
- Een schaar
- Krantenpapier
- Een theelichtje per glas

Voorbereiding
- Was het glas goed af en droog het af.
- Leg een vel krantenpapier (of andere 

bescherming) op tafel.
- Knip de takjes ongeveer tot op de 

hoogte van jouw glas.
- Leg alle takjes naast elkaar op het 

krantenpapier.

- Bevestig voorzichtig de lijm op de 
takjes, vermijdt dikke klodders lijm 
en zorg dat de takjes niet breken. 
Zorg dat alle uiteinden ook goed 
gelijmd zijn.

- Leg het glas neer en hang de gelijm-
de takjes één voor één op het glas. 
Doe dit in één beweging. Zo vermijd 
je lijmvlekken op het glas. Begin 
bij de bovenkant van het glas, wat 
onderaan het glas eventueel nog 
uitsteekt, knippen we achteraf af.

- Herhaal dit tot je rondom je glas tak-
jes vastgelijmd hebt.

- Neem nu het glas vast en knip 
waar nodig onderaan het glas de te 
lange stukjes af tot aan de bodem 
van het glas.

- Zet het glas recht en laat het nog wat 
drogen.

Presentatie
- Plaats de glaasjes op tafel en zet er 

een theelichtje in.

Ook kids zorgen voor wintersfeer!

WIE ZIT WAAR? SFEERLICHT OP DE TAFEL

STAD ALS 
LOOPPARCOURS

Zoals je ziet blijft de stad niet bij de 
(kerst-)pakken zitten. Doe jij ook 
mee? Stuur ons jouw origineelste 
idee om deze winter energie te be-
sparen en maak kans op een zelf-
opwindbare zaklamp!  Mail vóór 
15 december naar stadskrant@
kortrijk.be. We brengen 
de winnaars persoon-
lijk op de hoogte. 

WIN EEN 
ZELFOPWINDBARE 
ZAKLAMP! 

Wie voor 2015 het voornemen 
heeft om meer te bewegen, kan 
deze nobele doelstelling onmiddel-
lijk in de praktijk omzetten. Op 11 
januari kan je vanaf 10 uur aan het 
Schouwburgplein deelnemen aan 
de Kortrijk Challenge Run. De initi-
atiefnemers organiseerden vroeger 
al de succesvolle Midzomerruns. 

De stad is het speelterrein van de 
Kortrijk Challenge Run. Je kan kie-
zen uit een parcours van 5,5 en 9 km 
waarbij je een aantal hindernissen 
moet overwinnen. Het traject loopt 
door het stadscentrum en doet 9 
van de 10 meest bezochte plaatsen 
in Kortrijk aan gecombineerd met 
enkele vergeten steegjes.

HINDERNISSEN
De hindernissen bestaan uit het 
doorkruisen van een aantal gebou-
wen en openbare plaatsen. Zo loop 
je door het stadhuis, de Schouw-
burg, de Budafabriek, het NMBS-sta-
tion, het museum Texture, de Broel-
torens,… . Trappen, ondergrondse 
parkeergarages, verschillende brug-
gen,… maken de tocht spannend. 
De organisatoren leggen ook een 
aantal kunstmatige hindernissen 
aan zoals een muur van strobalen, 
een bandentapijt, …. Zowel jong als 
oud kan deelnemen aan de Kortrijk 
Challenge Run. De organisatie biedt 
bovendien een unieke teamformule 
(4 personen) aan waarbij jouw be-
drijf of vereniging op een originele 
manier 2015 kan inzetten.

 R  Info & inschrijvingen:  
www.challengerun.be 

WIN
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De dienst Maaltijden Thuis levert al jaren 
lekkere en kwaliteitsvolle maaltijden thuis. 
Elke inwoner van Kortrijk moet de kans 
krijgen om dagelijks minstens één volwaar-
dige maaltijd te eten. Als je niet meer goed 
uit de voeten kan, door de leeftijd of een 
fysieke beperking, maar ook als je een spe-
ciaal dieet nodig hebt. De dienst Maaltijden 
Thuis is er voor iedereen met een voedings-
probleem, om welke reden dan ook.

“JE MOET AAN NIKS  
MEER DENKEN”
“Het is gemakkelijk. Je moet aan niks meer 
denken,” getuigt Simonne Willemijns (87) 
uit Marke. Ze brengen het bij jou thuis. 
Het enige wat je moet doen, is het eten in 
de microgolf opwarmen en opeten. Zelfs 
afwassen hoeft niet meer.” Maurice Lob-
bens (89) en Simonne wonen sinds 1959 in 
Marke. Maurice was ploegbaas van de tim-
merlieden van de stad Kortrijk toen hij op 
65 jaar met pensioen ging. Simonne was 
haar leven lang huisvrouw. “Ik kookte altijd 
graag voor mijn man en onze vijf kinderen. 
Het was de gewone, klassieke kost: aardap-
pelen, groenten, vlees, een nagerecht en  

Oudere mensen die slecht te been zijn, 
mensen met een beperking, mensen die 
zich in een kwetsbare situatie bevinden, 
komen minder het huis uit omdat het te 
koud, te glad of te donker is. Samen met 
jullie bundelen we de krachten om elke 
inwoner vlot de winter door te helpen. Als 
buur, familielid of vriend even aanbellen 
en polsen of je ergens mee kan helpen, het 
kan genoeg zijn om grotere problemen te 
voorkomen. Je kan er een medemens mee 
uit de nood helpen, en als het niet nodig is, 
dan kan een praatje slaan soms ook al won-
deren doen.   Als er zich toch een probleem 
voordoet, waar je zelf niet onmiddellijk een 
oplossing voor weet, dan kan je tijdens de 
kantoortijden (van 9 tot 17 uur) contact op-
nemen met het Onthaal-en Meldpunt van 
de stad op het gratis nummer 1777 of via 
meldpunt@kortrijk.be. Buiten de kantoor-
tijden kan je om dringende redenen, zoals 
steeds, terecht op het noodnummer 101 
van de politie.

verse soep. Toen de kinderen het huis uit 
waren, bleef ik voor Maurice en mezelf ko-
ken. Bijna drie jaar geleden moest Maurice 
echter voor het eerst naar de nierdialyse. 
Daardoor moest hij zijn voedingsgewoon-
tes grondig aanpassen.”

KWALITEITSVOL EN GEZOND
Maurice moet een streng dieet volgen. Met 
zout, tomaten, suiker en chocolade is het 
definitief gedaan. In het ziekenhuis ver-
wees de diëtiste hem door naar de dienst 
Maaltijden Thuis van het OCMW. Sinds-
dien brengt deze dienst drie keer per week 
het middagmaal thuis: op maan-, woens- 
en vrijdag. “Twee vliegen in één klap,” ver-
volgt Simonne. “Door het dieet van Mau-
rice, kon ik moeilijk nog enkel voor mezelf 
koken. Daarom maak ook ik gebruik van 
de dienst. De medewerkers brengen spe-
ciaal eten voor Maurice en gewoon eten 
voor mij. Het is een hele geruststelling dat 
Maurice op die manier zijn dieet kan vol-
gen zoals de geneesheer en de diëtiste het 
voorschreven.” De keuken staat borg voor 
kwaliteitsvolle én gezonde maaltijden. 
Behalve de standaard maaltijden, kan je 

verschillende soorten dieetmaaltijden krij-
gen: voor nierdialyse, suikervrij of vet- en 
zoutarm. Indien gewenst, kan het eten ook 
gesneden of gemalen zijn. Bovendien kan 
je de maaltijd helemaal op maat samen-
stellen. Wil je enkel soep en hoofgerecht 
of een alternatief menu? Dat kan. Behalve 
het standaardtarief, is er een sociaal en 
voorkeurstarief. Zo kan je al een volledige 
maaltijd (soep, hoofdschotel en dessert) 
krijgen vanaf 3 euro.

VOORDELIG TARIEF 
“De dienst Maaltijden Thuis van het OCMW 
zou ik iedereen aanraden. Voor de prijs 
moet je het zeker niet laten. Je krijgt ge-
noeg. En als je hen vraagt om je vlees op 
voorhand te snijden, dan doen zij dat. Al-
les is aan de wensen van de mensen aan-
gepast. Als je de maaltijden opwarmt, dan 
ruikt het lekker. En perfect gekruid, ik moest 
nog nooit peper of zout toevoegen”, besluit 
een duidelijk tevreden Simonne.

 R Dienst Thuiszorg OCMW Kortrijk,  
Peperstraat 141, Heule of 056 24 46 55, 
administratie.thuiszorg@ocmwkortrijk.be

ONTHAAL-EN MELDPUNT 1777
Het kan dan gaan over het bezorgen van 
maaltijden, hulp bij sneeuwruimen, bood-
schappen doen of regelen van vervoer. Ook 
wie enkel nood heeft aan een bezoekje om 
even niet alleen te zijn, kan dat laten weten. 
En je hoeft niet te wachten tot de koude en 
sneeuw in alle hevigheid toeslaat. Ben of ken 
je iemand in je buurt die zich in dergelijke 
situatie bevindt? Dan kan je dit nu al laten 
weten bij het meldpunt 1777. Een medewer-
ker of vrijwilliger van het lokaal dienstencen-
trum uit je buurt neemt dan alvast contact 
met je op om na te gaan of ondersteuning 
tijdens winters weer mogelijk is. Bij langdu-
rige barre weersomstandigheden bellen zij 
diegenen die hier nood aan hebben regel-
matig zelf op om zo nodig bij te sturen. Als 
iedereen alert is voor zijn buur en overbuur, 
dan zorgen we met z’n allen voor een warm 
Kortrijk in de komende koude maanden.

 R 1777 of meldpunt@kortrijk.be 

Tijdens de winterperiode staan de 
stadsdiensten 24/24 paraat om 
sneeuw en ijzel te bestrijden. He-
laas is het niet haalbaar om alle 
wegen te strooien. De routes voor 
openbaar vervoer, wegen van 
groot verkeer, schoolomgevingen 
en fietspaden worden immers pri-
oritair gestrooid. 

Een politieverordening bepaalt bo-
vendien dat elke inwoner verplicht 
is om het trottoir voor zijn eigen wo-
ning minstens één meter sneeuw- 
en ijsvrij te houden. In een appar-
tementsgebouw of studentenhuis 
maak je hierover dus best duidelijke 
afspraken met de medebewoners. 
Alle overtollige sneeuw en ijs kan je 
ophopen langs de gevellijn, en niet 
in de greppel, op de waterontvan-
gers of het aangrenzend fietspad. 
Onthoud dat je strooizout enkel in 
de lokale supermarkten kan kopen, 
en dus niet bij de stadsdiensten.  

HULP NODIG? 
Ben je niet goed te been en kan je zelf 
geen sneeuw ruimen? Vraag dan hulp 
aan jouw buren, familie of poetshulp. 
Via de Werkwinkel (056 26 67 60 of 
wwwkortrijk@werkwinkel.be) kan je 
voor een vergoeding (6,20 euro/u) 
een beroep doen op de PWA-mede-
werker. Zij beschikken over het no-
dige materiaal (sneeuwschop, strooi-
zout,…). Voor het strooizout betaal je 
0,50 euro/kg. Hou er rekening mee 
dat de werkwinkel op woensdagmid-
dag gesloten is. Ook tussen kerst en 
nieuwjaar is de dienst gesloten. Een 
tip: dien tijdig je aanvraag in! 

 R De strooiroutes in de stad kan je 
bekijken op www.kortrijk.be/strooiplan 

Elke dag zelf een lekkere en gezonde maaltijd op tafel toveren. Het kan een hele opgave zijn. Toch is het belangrijk 

om regelmatig en gevarieerd te eten. En dan mag een volwaardig middagmaal zeker niet ontbreken. Om meer 

mensen te kunnen helpen, komt er een uitbreiding van de dienst Maaltijden Thuis van het OCMW Kortrijk.

Stad en OCMW Kortrijk doen een warme oproep naar elke Kortrijkzaan 

om alert te zijn voor buurtbewoners die tijdens sneeuw- en ijzeldagen 

geïsoleerd dreigen te geraken. 

Zorg voor wat 
warmte tijdens 
de koude dagen

EEN VEILIGE 
WINTER

MAALTIJDEN
TH

UI
SEen gezonde maaltijd  

voor elke inwoner
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De stedelijke ombudsman is eigenlijk de 
spreekwoordelijke kers op de taart van 
het Onthaal- en Meldpunt 1777, dat al 12 
jaar meldingen van Kortrijkzanen bundelt, 
opvolgt en er een digitaal dossier over sa-
menstelt. Als een melding is afgehandeld, 
kan het zijn dat de inwoner om allerlei re-
denen niet tevreden is met het antwoord 
of de voorgestelde oplossing. In dat geval 
zal de klacht voortaan terechtkomen bij 
de stedelijke ombudsman, een functie die 
de komende drie jaar wordt ingevuld door 
advocaat Christian Deleu. Dat er gekozen is 
voor een externe ombudsman in plaats van 
een ambtenaar, is uniek voor Vlaanderen.

BEMIDDELING
“Men had mij benaderd om deel te nemen 
aan de selectieprocedure, en ik was er met-
een voor gewonnen. In mijn loopbaan als 
advocaat heb ik ook altijd, waar mogelijk, de 
kaart van bemiddeling getrokken bij geschil-
len”, zegt Christian Deleu. De 64-jarige man 
is afkomstig van Menen, woont en werkt al 
sinds 1975 in Kortrijk. “Ik ben bijvoorbeeld 
ook voorzitter van de Tuchtraad van advo-
caten voor West- en Oost-Vlaanderen. Voor 
alle duidelijkheid: ik blijf mijn werk als ad-
vocaat doen, de dossiers voor de stedelijke 
ombudsman neem ik er graag bij. Verwacht 
wordt dat er ongeveer een tiental geschillen 

per jaar zullen zijn waarbij een inwoner of 
een groep inwoners niet vanzelf tot een ver-
gelijk komen met de stedelijke diensten. Dat 
is zeker doenbaar. Van de stad krijg ik hier-
voor alle faciliteiten, en ik kan rekenen op de 
medewerking van het goed georganiseerde 
Onthaal- en Meldpunt 1777.”

ONAFHANKELIJK
De externe stedelijke ombudsman kan van-
uit de stad rekenen op elke administratieve 
ondersteuning, terwijl hij zijn volle onaf-
hankelijkheid behoudt. In zijn functie zal 
Christian Deleu geen partij kiezen, maar 
bemiddelen om tot een bevredigende op-
lossing te komen voor een vraag of een 
klacht. “Mijn bevoegdheden zijn begrensd 
en een ombudsman is sowieso geen rech-
ter of arbiter”, benadrukt hij. “Soms botst 
het algemeen met het persoonlijk welzijn, 
maar dan is het aan mij om beide partijen 
elkaar ergens halfweg te laten vinden. Dat 
vind ik een mooie taak.”

 R De stedelijke ombudsman is telefonisch 
bereikbaar via het gratis nummer 1777  
of via ombudsman@kortrijk.be 

Kortrijk stelt als eerste stad 
externe ombudsman aan

Schrijf je nu 
al in voor het 
nieuwe schooljaar!

Het nieuwe jaar is nog niet eens begonnen 
en sommige kinderen zijn nu al ingeschre-
ven in de kleuter- of lagere school. Broers 
en zussen en kinderen van het schoolper-
soneel krijgen immers voorrang. Geen pa-
niek: er zijn nog voldoende plaatsen. Alleen 
moet je er wel op tijd aan denken. De Stads-
krant geeft een overzicht. 

JE KIND IS GEBOREN IN 2013

• Zit er al een ouder broertje of zusje in de 
school van je keuze?

 Schrijf je kind in van 2 februari t.e.m. 13 
februari 2015 tot 16 uur. 

• Er zijn nog geen broertjes of zusjes inge-
schreven in de school van je keuze? 

 Je meldt je kind aan via de computer van-
af 23 februari t.e.m. 13 maart 2015. 

JE KIND IS GEBOREN IN 2012 EN 
IS NOG NIET INGESCHREVEN 
IN EEN SCHOOL 

Je kan je kind nog inschrijven voor dit 
schooljaar in de loop van januari 2015. Voor 
het schooljaar 2015-2016 moet je je kind 
aanmelden via de computer. Is je kindje pas 
geboren in oktober, november of decem-
ber van 2012, dan beslissen veel ouders om 

hun zoon/dochter pas in september 2015 
naar school te laten gaan. Die ouders heb-
ben er toch baat bij om hun kind ten laat-
ste in januari 2015 in te schrijven voor het 
schooljaar 2014-2015. Je neemt in dit geval 
best persoonlijk contact op met Marianne 
Bogaert via marianne.bogaert@ond.vlaan-
deren.be of 0491 99 60 13.

JE WIL JE KIND VERANDEREN 
VAN SCHOOL 

Je meldt je kind aan via de computer tussen 
23 februari en  13 maart 2015.

JE HEBT TE LANG GEWACHT 
OM AAN TE MELDEN OF IN TE 
SCHRIJVEN 

Er is nog een laatste kans om je kind in te 
schrijven vanaf 18 mei 2015.

 R Noteer de data alvast met stip in je agenda en 
maak gebruik van deze voorrangsperiodes voor 
het aanmelden en inschrijven van je dochter/
zoon om de schoolkeuze zoveel mogelijk te 
garanderen. Heb je nog vragen? Kom dan 
naar één van de infomomenten op maandag 
12 januari om 14 uur of om 19.30 uur in het 
dakcafé van het stadhuis (ingang Papenstraat). 

Is je kindje geboren in 2013? Of wil je je kind in september naar een nieuwe school sturen? Dan lees je hier hoe 

dat in zijn werk gaat. Alle scholen in het kleuter- en lager onderwijs in Groot-Kortrijk volgen namelijk dezelfde 

inschrijvingsregels. 

Als eerste Vlaamse centrumstad heeft Kortrijk een externe, onafhankelijke ombudsman aangesteld. De keuze viel 

op advocaat Christian Deleu. Hij zal voortaan bij klachten bemiddelen tussen de stedelijke diensten en de inwoners.

AANMELDEN: 
HOE DOE JE DAT?

• Stap 1: kies een top 5 van scholen 
voor je kind

• Stap 2: zet je eerste keuze op de 
eerste plaats, tweede keuze op de 
tweede plaats, … 

• Stap 3: meld je kind aan via 
 www.naarschoolinkortrijk.be
 (Klik verder op basisonderwijs)

Wat na het aanmelden? 
Aanmelden betekent nog niet dat je 
kind is ingeschreven. Heb je je zoon/
dochter aangemeld via de website? 
Dan ontvang je eind maart een uitno-
diging om je kind definitief in te schrij-
ven tussen 30 maart en 4 mei 2015. 
Let op: tijdens de paasvakantie zijn er 
geen inschrijvingen. 

 R www.naarschoolinkortrijk.be (klik 
verder op ‘basisonderwijs’). Hulp nodig? 
Klop aan in de school, CLB, stadhuis, 
onthaalbureau deSOM, Kind&Gezin, 
ontmoetingscentra of centrale bib. 
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Kan je geen afscheid nemen van het voorbije jaar? Dan hebben we goed nieuws. 
Heel wat inwoners maakten in 2014 snapshots van sfeervolle activiteiten of eve-
nementen in de stad. Deze hebben we nu verzameld in een unieke bureaukalender. 
Knip deze bon uit en rep je naar het Onthaal-en Meldpunt 1777 in het stadhuis,  
Grote Markt 54 in Kortrijk. Elk Kortrijks gezin kan er vanaf 15 december één gratis 
exemplaar afhalen van de nieuwe bureaukalender 2015. Wees snel, want op is op! 

UITKNIPBON
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HAAL SNEL JE KALENDER IN HUIS! 
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OPENINGSTIJDEN EINDEJAAR

Is de eindejaarsperiode voor u het uitge-
lezen moment om een aantal formalitei-
ten te vervullen in het stadhuis? Om jouw 
leesvoorraad aan te vullen, een uitstapje te 
plannen naar de sporthal, het zwembad of 
een museum? Gebruik je een vrije dag voor 
een ritje naar het recuperatiepark? Neem 
dan vooraf de aangepaste openingstijden 
door voor de jaarwisseling.

Stadhuis / De stadsdiensten zijn open op 
woensdagvoormiddag 24 en 31 decem-
ber tot 12.30 uur. Op 27, 29, 30 december 
en 3 januari staan de stadsmedewerkers 
voor je klaar tijdens de gebruikelijke ope-
ningstijden.
Onthaal- en meldpunt 1777 / Op 24 en 31 
december kan je terecht bij het Onthaal- en 
meldpunt 1777 van 9 tot 12.30 uur. Op 25 
en 26 december en op 1 en 2 januari 2015 
sluit het Meldpunt 1777 de deuren.
Bibliotheek / Alle Kortrijkse (buurt)bi-
bliotheken zijn gesloten op woensdagna-
middag 24, donderdag 25, vrijdag 26 en 
woensdagnamiddag 31 december. Ook op 
donderdag 1 en vrijdag 2 januari 2015 slui-
ten alle bibs de deuren. Op vrijdag 9 januari 
sluit de bib om 13 uur.
Sportdienst / Op 22, 23, 29 en 30 decem-
ber kan je bij het onthaal terecht van 8.30 
tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. 
Op 24 en 31 december ben je er welkom 
van 8.30 tot 12 uur. Op 25 en 26 december 
en 1 en 2 januari zijn de kantoren gesloten. 
Op vrijdag 9 januari zijn de kantoren open 
van 8.30 tot 12 uur.
Stedelijke zwembaden / Op 24 en 31 de-
cember blijven de zwembaden open tot 16 
uur. Op 25 en 26 december en op 1 januari 
sluiten de zwembaden de deuren.
Leuk om te weten: het Mimosabad is tij-
dens de eindejaarsperiode op weekdagen 

doorlopend open vanaf 9 uur (+ normale 
avonduren). Check ook www.kortrijk.be/
sport om de uitgebreide openingstijden 
van de overige zwembaden te kennen.
Uit in Kortrijk / Uit in Kortrijk sluit de deu-
ren van 20 december tot en met 4 januari 
2015. Ook op 9 januari is de Uitwinkel uit-
zonderlijk gesloten.
Toerisme Kortrijk / Toerisme Kortrijk is ge-
sloten van woensdag 24 december tot en 
met vrijdag 2 januari 2015. Op 3 en 4 janu-
ari kan je Toerisme Kortrijk bereiken tijdens 
de gewone openingstijden. Op 9 januari 
sluit Toerisme Kortrijk de deuren om 12 uur.
Texture, museum over Leie en vlas / Tex-
ture sluit de deuren van 24 december tot 
en met 2 januari 2015. Op vrijdag 9 januari 
2015 kan je er terecht tot 12 uur.
Uitleenwinkel / De uitleenwinkel sluit 
de deuren op  24, 26  en 31 december. Op 
maandag 29 december kan je er terecht van 
8 tot 16.30 uur. Ontleende materialen breng 
je terug naar het Depot 102 uiterlijk op 
maandag 29 december tot 16 uur. Nieuwe 
afhalingen kunnen vanaf maandagvoormid-
dag 5 januari 2015. Op vrijdag 9 januari is de 
Uitleenwinkel uitzonderlijk gesloten.
Let wel: materialen afhalen in het Depot 
102 kan pas na een aanvraag via www.kor-
trijk.be/evenementenloket.
Jeugdcentrum Tranzit / Het secretariaat 
van het jeugdcentrum sluit de deuren van 
22 december tot en met 4 januari 2015.
Parko / Het loket van het parkeerbedrijf 
Parko (K. Albertstraat 17) is open van 9 tot 
13 uur op woensdag 24, maandag 29, dins-
dag 30 en woensdag 31 december. De lo-
ketten zijn gesloten op 25 en 26 december 
en op 1 en 2 januari. Weet dat je op wette-
lijke feestdagen vrij mag parkeren!
Ondernemerscentrum / De stedelijke 
economische diensten in het Onderne-
merscentrum Kortrijk sluiten de deuren 
vanaf woensdagmiddag 24 december tot 
en met 4 januari 2015. Op vrijdag 9 januari 
kan je er terecht tot 12 uur.
Sociaal Huis en OCMW / Het Sociaal Huis 
en het OCMW in de Budastraat 27 sluiten 
de deuren op 25 en 26 december en op 1 
en 2 januari 2015. Op 24, 29, 30 en 31 de-
cember kan je er enkel in de voormiddag 
terecht van 9 tot 12 uur.
Stadsarchief / Het Stadsarchief in de Kor-
trijksestraat sluit de deuren van 24 decem-
ber om 12.30 uur tot en met 4 januari 2015.
Muziekcentrum Track* / Muziekcentrum 
Track* is gesloten van zaterdag 20 decem-
ber tot en met zondag 4 januari 2015. Boek-
te jij een ruimte in het Muziekcentrum op 

vrijdag 9 januari 2015? Dan haal je de sleu-
tels af vóór 12.30 uur.
Recuperatieparken / De recuperatieparken 
zijn gesloten van woensdagmiddag 24 de-
cember tot en met vrijdag 26 december en van 
woensdagmiddag 31 december tot en met 
vrijdag 2 januari 2015. Op vrijdag 9 januari kan 
je enkel tijdens de voormiddag terecht op de 
volgende recuperatieparken: Rollegemseweg 
(Rollegem) en Lage Dreef (Heule). De andere 
dagen gelden de normale openingstijden die 
je terugvindt op de afvalkalender. 
Groenkar / Van 24 december tot de 2de 
week van januari 2015 is er geen groenkar 
aan de groeninzamelpunten in de deelge-
meenten.

BETALEN MET DE 
BANKKAART, UITERAARD !

Stad Kortrijk breidt zijn service uit. Vanaf nu 
kan je op de gelijkvloerse verdieping van 
het stadhuis aan elk loket digitaal betalen. 
Het betalen met de bankkaart is ook voor 
kleinere bedragen hoe langer hoe meer in-
geburgerd. Vanaf nu betaal je je identiteits-
kaart, reispas, rijbewijs, aangifte van een 
huwelijk, geboorte,…  het vlotst met een 
betaalkaart, want voor jullie en onze veilig-
heid werken we niet langer met cash geld. 
Wie niet over een betaalkaart beschikt of 
van wie ze pas gestolen is … kan nog steeds 
terecht op het publieksplein van het stad-
huis aan de nieuwe (roze) balie betalingen.

 R Info: 1777@kortrijk.be

VIERDE GROEPSAANKOOP 
GROENE STROOM VAN START

De Provincie West-Vlaanderen start binnen-
kort met de vierde groepsaankoop groene 
energie (groene stroom en gas). Zo wil ze 
alle particulieren en professionelen bewust 
laten kiezen voor 100 % groene stroom. 
Nam jij tot nu toe een afwachtende hou-

ding aan? Hoorde je intussen de positieve 
berichten over wie wel al overstapte? No-
teer dan alvast de datum van de infosessie:
20 januari om 19.30 uur, Dakcafé stadhuis 
(ingang via Papenstraat), Grote Markt 54. 
Vooraf inschrijven is niet noodzakelijk.
Nam jij de vorige jaren al deel maar wil je op-
nieuw een persoonlijk voorstel ontvangen? 
Dan moet je je opnieuw registreren. Dat kan 
vanaf 1 december t.e.m. 9 februari via www.
samengaanwegroener.be. Registratie is ui-
teraard gratis en vrijblijvend.

 R Info: bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be 
056 27 84 33

MINIMALE LEVERING VAN 
AARDGAS TIJDENS DE 
WINTER

Heb jij je budgetmeter voor aardgas niet 
opgeladen? Heb je ook jouw noodkrediet 
opgebruikt? Dan dreig je zonder aardgas 
te vallen en tijdens de wintermaanden in 
de kou te zitten. Beschik je echt niet over 
de nodige middelen om de budgetmeter 
op te laden ?   Dan kan je je van 1 decem-
ber 2014 tot 1 maart 2015 tot het OCMW 
richten voor een minimale levering gas.  
De sociale dienst van het OCMW beslist na 
een sociaal onderzoek of jij in aanmerking 
komt voor de minimale levering aardgas 
voor jouw budgetmeter. Om de 14 dagen 
kan je een minimale hoeveelheid aardgas 
opladen voor een bepaald bedrag, afhan-
kelijk van het type woning en jouw statuut 
(beschermd afnemer of niet).

 R Info: Team energie OCMW,  056 24 49 01, 
energie@ocmwkortrijk.be

KIDS MET GOESTING  
VOOR TECHNIEK!

Zit je in het vijfde of zesde leerjaar in Kor-
trijk?  Ben je graag creatief bezig?  Wil je 
mensen helpen en de wereld verbeteren? 
Of kriebelt het om zelf van alles te maken, 
maar ontbreekt het je aan basiskennis? Dan 
is de Techniekacademie van Kortrijk ideaal 
voor jou!  In een gezellige sfeer en in een 
echt technologielabo, zal je heel wat opste-
ken. Je maakt kennis met gereedschap en 
materialen, je leert alle aspecten van tech-
niek kennen en kan er aan de slag.
Er is begeleiding vanuit de Kortrijkse scho-
len en de hogeschool VIVES. De volledige 

reeks bestaat uit 11 workshops en één be-
drijfsbezoek op woensdagmiddag: 
• ofwel van 13.30 tot 15.30 uur
• ofwel van 16 tot 18 uur
De workshops vinden plaats in de Hoge-
school VIVES, Doorniksesteenweg 145 van 
7 januari 2015 tot 1 april 2015 (behalve tij-
dens de krokusvakantie).

 R Deelname: € 50, materiaal en verzekering 
inbegrepen. 
Info: www.techniekacademie-kortrijk.be

GROENINZAMELPUNTEN: 
ENKELE WIJZIGINGEN!

De groeninzamelplaatsen in Kortrijk zijn 
populair. Dat bewijst het groot aantal be-
zoekers en de opgehaalde hoeveelheden 
groenafval. Voor wie ver van het recupera-
tiepark of containerpark woont, een ideale 
dienstverlening! Vanaf 1 januari moet je re-
kening houden met enkele wijzigingen:
1. De openingstijden in de winter worden 

beperkt: in januari, februari, november 
en december kan je er terecht van 15 
tot 18 uur. 

2. In januari en februari zijn de groeninza-
melplaatsen alleen open op de tweede 
week van deze maanden. 

3. Van maart tot en met oktober kan je er 
terecht van 15 tot 19.30 uur. 

4. In Marke en Bissegem worden twee loca-
ties afwisselend gebruikt als groeninza-
melplaats. 

 Marke: Pare weken > Olympiadeplein
 Onpare weken > Parking Spinnerijstraat
 Bissegem: Pare weken > Parking Tientjesstraat
 Onpare weken > Parking Rietput

Let wel: alleen particulieren kunnen weke-
lijks hun groenafval onder toezicht in de 
ophaalwagen storten. Voertuigen met aan-
hangwagens én bedrijfswagens worden 
doorverwezen naar het Diftarpark in de Ka-
rel de Goedelaan te Kortrijk.

 R Info: 1777 of check de jaarlijkse afvalkalender 
die eind december in de bus valt. 

 R Locaties van de inzamelplaatsen: 
Maandag: Bissegem, parking Tientjesstraat / 
parking Rietput. 
Dinsdag: Kooigem, Kooigemplaats naast de kerk 
Woensdag: Heule, parking St. Katharinastraat 
Donderdag: Marke, parking Olympiadeplein / 
parking aan de Spinnerijstraat 
Vrijdag: Aalbeke, einde Nachtegaalstraat

TOPZAAK OP OVERLEIE: EEN 
UITDAGING VOOR JOU?

Ben je (beginnend) ondernemer en boven-
dien creatief en innovatief? Waag dan je 
kans en neem deel aan de ondernemers-
wedstrijd. Door het stadsvernieuwingspro-
ject Overleie is heel wat in beweging en 
krijgt deze wijk een nieuwe dynamiek. De 
wedstrijd richt zich op pre-starters en star-
ters maar bestaande ondernemingen kun-
nen ook deelnemen met een nieuw con-
cept. Essentieel is dat er een 'maakelement' 
(je moet zelf iets maken) en/of een 'con-
cept' (je combineert 2 functies of 2 ideeën 
in 1 onderneming) aanwezig is. Als je pro-
ject daarnaast aansluit op de noden van 
de buurt, dan heb je een streepje voor. Je 
project hoeft nog niet helemaal op punt te 
staan om te kunnen deelnemen want in het 
verdere traject worden de genomineerden 
begeleid in het verfijnen van hun concept.

 R Inschrijven voor de wedstrijd kan tot 15 
februari 2015. Voor het verdere verloop van 
deze ondernemerswedstrijd en de prijzenpot 
verwijzen we naar  www.kortrijk.be/topzaak. 
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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 
lanceert bovendien elke maand een 
themawedstrijd. Deze keer kan je een 
leuke prijs winnen als je je foto tagt 
met #igkortrijk_wikortrijk.

#IGKORTRIJK ZOEKT JE! 

trees.bourgeois 

Newfoundland Memorial 

#rememberanceday #belgium 

#visitflanders #igkortrijk 

picturetaker75 
#kortrijk 

#broelschool 

joselitoverschaeve  – 

fietsstalling station 

#kortrijk

bartdevoldere – Devon 
Fire & Rescue rehearsal op 
Schouwburgplein #1418 #igkortrijk 

sazkortrijk – Heb je onze 

'GRAAG TRAAG' man-

netjes gezien deze morgen 

#verkeersveiligheid #igkor-

trijk #SAZ #veilig #verkeer 

#XIU #ikwordgezien

koen_verledens – Jetski-
pieten begeleiden de heilige 

man #intredevandesint #igkortrijk 
maartenvanderstichele @wearegoose -bumps make a fitting finale for an inspirati-onal Creativity World Forum #cwf14 at #kortrijk

andypattyn – Hij is al in t'land!!  

#sint #kortrijk #vlagjezwaaien 

crunchymimsy It's official the iphone has made its first swim! #midnightswim  #kortrijk #centaura 

evabelgium – #park #kortrijk #igkortrijk #vw #beetle #pool 

n8nmusic – And the win-

ner is @djdeloin 

#innovationawards 

#kortrijk #imaginathan 

#weontourson 

WINKen jouw stad!
Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 december een kaart-
je naar: Stadskrant, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar  
stadskrant@kortrijk.be. Vijf duo's maken kans op gratis warme koffie met taart 
in De Villa, de nieuwe winterbar op Overleie. 

De winnaars van vorige maand
Heel wat Stadskrantlezers herkenden het 
verbindingspad tussen de Wolvenstraat en de 
Loofstraat. Tien gelukkigen ontvangen een gratis 
touchscreen stylus pen van de stad: Lut Duprez, 
Stephanie Vincke, Walter Cecat, Mark Landrieux, 
Jan Vanmeenen, Rudy Brouckaert, Koen Naessens, 
Veronique Vandenberghe, Michel Van Maercke 
en Joris Naessens. De winnaars kunnen hun prijs 
tijdens de openingstijden afhalen in het onthaal- en 
meldpunt van het stadhuis, Grote Markt 54 in Kortrijk. 
De prijzen blijven er één maand liggen. 

Na de succesvolle invoering van de Shop&Go zones in de binnenstad, 
realiseert het parkeerbedrijf Parko een uitbreiding in de deelge-
meenten. Eind dit jaar kan je er kortparkeren op 69 nieuwe parkeer-
plaatsen. Kortrijk ontving voor dit innovatieve systeem onlangs nog 
de UNIZO-prijs van meest ondernemende gemeente van Vlaanderen. 

Shop&Go zorgt ervoor dat mensen vlotter een snelle boodschap kunnen 
doen. Tegelijk komt ook een antwoord op de vraag van handelaars en bewo-
ners die een oplossing willen voor de onduidelijke situaties op de bestaande 
laad- en loszones. Shop & Go laat toe dat je je wagen een half uur gratis kan 
parkeren. Je hoeft hiervoor geen ticket aan de voorruit van je auto te leggen. 
Op de parkeerplaatsen zijn draadloze sensoren aangebracht die registreren 
hoe lang een auto ter plaatse staat. Er komen 8 nieuwe plaatsen in Bissegem, 
43 in Heule, 13 in Marke en 5 in Bellegem. De bestaande laad- en loszone in 
Rollegem blijft behouden omwille van de te grote infrastructurele implica-
ties. In Kooigem is er voorlopig geen nood of vraag naar dergelijke kortpar-
keerplaatsen. In Aalbeke blijft de situatie, na overleg met de betrokkenen, 
eveneens behouden. Er is nu ook een mobiele webshop m.parko.be, waarop 
klanten kunnen zien waar en hoeveel parkeerplaatsen er nog vrij zijn.

Shop & Go 
IN DE DEELGEMEENTEN 

@FunkieAngel
Naar #interieur14 #extra gaan in @8500kortrijk wakkert de 
creatieve geest aan. Ik wil alles veranderen. Alles! 

@G_Danneels
Het #vvoj2014 congres in #kortrijk was geslaagd. De lezing 
van @JeroenAkkermans was voor mij het hoogtepunt.

@PhilippeMoerma1
Zoet en succesvol. Confituurmaker uit #kortrijk 
heeft beste KMO

@slk8500
Mooi, dat filmpje over @8500kortrijk. Stukken inspirerender 
dan die uit Brussel #betoging6nov #cwf14 #kortrijk

@A_mieDufromont
Trots en enthousiast. De #11.11.11.-actie in #Kortrijk was 
wervelend. Merci vrijwilligers in ons fantastisch team. 

Tweets
van de maand
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De Stadskrant wenst je 
een warm eindejaar toe en hoopt je 

te mogen verwelkomen op de 

Nieuwjaarsdrink 
van het 

stadsbestuur
op zaterdag 3 januari 2015 

om 18 uur op de Grote Markt 

Nieuwjaarsdrink 2014  (© Davy De Pauw) 


