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

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 aanko-
mende initiatieven. 

OPENING HALENPLEIN
Het verloederde Halenplein, bij park De Blauwe Poort in 
Kortrijk, onderging onlangs een grondige metamorfose. Het 
plein werd in 1962 aangelegd, maar sindsdien gebeurden er 
geen opknapwerken. De opening van het vernieuwde plein 
op 12 december was tevens het eindpunt van het participa-
tieluik Kortrijk Spreekt – Halenplein. Handelaars en andere 
stakeholders werden sinds begin 2014 actief betrokken bij 
de heraanleg. Zij kregen inspraak in het voorontwerp, de 
materiaalkeuze voor de aanleg en het straatmeubilair. 

VOORBEREIDING BUDGET GAMES
De voorbereidingen van de Budget Games in Marke zijn 
gestart. Een 60-tal Markenaren kwam op woensdag 10 de-
cember samen om na te denken over het beleid. Zij gingen 
aan de slag met meer dan 200 voorstellen die in het verle-
den werden gegeven in het kader van Marke 2010-2030 en 
Kortrijk Spreekt. Momenteel verwerkt men de eerste resul-
taten en stelt men een themalijst met prioriteiten op. Begin 
februari komt de werkgroep opnieuw samen. De eigenlijke 
Budget Games vinden plaats op het einde van het voorjaar 
2015. Wil je er graag bij zijn? Mail naar kortrijkspreekt@kor-
trijk.be of bel 0473 86 29 66. 

KORTRIJK SPREEKT OP TOER
Het stadsbestuur gaat deur aan deur in jouw buurt. Bedoe-
ling is om de leuke of minder leuke kanten van je leefomge-
ving te tonen. Je leest meer over dit initiatief op bladzijde 13 
van deze Stadskrant. 

SPREEKRECHTRONDE
Mee het beleid van de stad bepalen? Dat kan! De zogenaam-
de spreekrechtronde voorafgaand aan de gemeenteraad 
biedt elke Kortrijkzaan de kans om rechtstreeks een wens, 
probleem of verzuchting aan te kaarten bij het stadsbestuur. 
De volgende ronde vindt plaats op maandag 12 januari om 
18.30 uur. Je leest meer over de voorwaarden en inschrijving 
voor dit initiatief op www.kortrijk.be/spreekrechtronde. 

Wie zich bezondigt aan wildparkeren, 
krijgt vanaf januari een GAS-boete. Het 
stadsbestuur sloot een protocolakkoord 
af met de procureur des Konings inzake 
de zogenaamde “gemengde inbreuken”. 
Wildparkeren behoort daarbij. p.9

2014 heeft voor iedereen iets anders be-
tekend. Bij een aantal Kortrijkzanen, die 
dit jaar om de een of andere reden in de 
kijker liepen, gingen we eens horen hoe 
zij terug- en vooruitblikken. p.6-7

In september zijn de stad en ocmw 
Kortrijk begonnen met computer- en 
internetlessen. Heel wat Kortrijkzanen 
maakten wat graag van de gelegenheid 
gebruik om zich te laten inwijden in de 
wondere wereld van de computer en het 
internet. p. 10

Ben je van plan om jouw woning te reno-
veren? Sinds april 2014 kan iedere inwo-
ner van Kortrijk een beroep doen op één 
van de drie renovatiebegeleiders, dit in 
het kader van ‘Kortrijk alles in huis’. p.12

De eerste twee edities van ‘Kortrijk 
Spreekt op toer’ zitten erop. Met dit ini-
tiatief worden inwoners uitgenodigd om 
op stap te gaan door hun buurt met de 
burgemeester en schepenen. p.13

En verder:
• Nieuwjaarswoord > 3 
• Budget 2015 > 4-5
• Innowiz in a box > 8
• Digitale parkeerkaart > 11
• Topzaak > 11
• Afschakelplan > 12
• FoodAct > 14

• Veggiedag > 14
• Velofollies > 15
• Bib > 16
• Kortrijk Kort > 18-19
• Mensen > 20 
• Ken je stad > 21
• Fluvia > 22
• Stadskiekjes > 27 

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

Kortrijk Spreekt 
boekt resultaten 

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 

Betalingen gebeuren 
met bancontact. 

OPENINGSTIJDEN STADHUIS (GROTE MARKT 54) 

SPREEKTKORTRIJK 2015, HET JAAR 
VAN DE LEIE, 
HET JAAR VAN 
DE GROTE 
VERLEIEDING.

Beste inwoners uit Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke, Rollegem, Sente en natuurlijk Kortrijk,

Ook zo genoten van de kerst- en nieuwjaarsperiode in onze stad? 

2014 was een mooi jaar. Zeker voor Anouk en mezelf die elkaar op 21 juni het ja-woord gaven. Dat we dit samen kon-
den vieren met duizenden Kortrijkzanen op de Grote Markt was onvergetelijk. 

Het bewijst dat Kortrijk opnieuw leeft en dat de inwoners er goesting in hebben. Dat zie je aan kleine en grote dingen. 
De Biënnale Interieur die opnieuw het stadscentrum inpalmde. De duizenden mensen die deelnamen aan de Super 
Shopping van Unizo. En uiteraard onze allereerste kerstmarkt op de Grote Markt waar vele Kortrijkse verenigingen en 
goeie doelen een huisje uitbaatten. 

Er zit opnieuw vuur in de stad. Letterlijk ook. Eerst met de indrukwekkende editie van Feux d’Hiver en de Kerstparade 
door onze stad. Vervolgens met het groot familievuurwerk vanop de Leieboorden, een nieuwe traditie op oudejaarsnacht. 

En dat Kortrijk het nieuwe jaar werd ingeloodst langs het water is geen toeval. 2015 wordt hét jaar van de Leie. Zo zul-
len we eindelijk de Budabrug kunnen openen en de verbinding met Overleie in ere herstellen. In 2015 zal het exact 20 
jaar geleden zijn dat de Leiwerken van start gingen. The Golden River kreeg een nieuwe look. Dat willen we volgend jaar 
vieren met bijzondere Leiefeesten van 23 mei tot 25 september. Feesten die we De Grote Verleieding doopten. Talloze 
Kortrijkse verenigingen en comités zijn momenteel al volop bezig met de voorbereidingen. 

Ook in 2015 zetten we volop in op meer inspraak en participatie. Omdat we geloven in het talent en de creativiteit van elke 
Kortrijkzaan. Onder de noemer 'Kortrijk Spreekt op toer' zullen de schepenen en mezelf bij elke Kortrijkzaan langsgaan. 
Er staan 40 bezoeken gepland in Kortrijk en alle deelgemeenten. U leest er meer over in deze editie van de Stadskrant.

Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe u als Kortrijkzaan mee kan bepalen hoe we onze stad nóg boeiender en 
mooier kunnen maken. 

Ik heb er goesting in. U ook?

Uw burgemeester,
Vincent Van Quickenborne

Vragen? Mail mij op burgemeester@kortrijk.be of bel naar mijn persoonlijk gsm-nummer 0495 84 69 36.
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Het stadsbestuur heeft de concrete plan-
nen voor de volledige bestuursperiode 
2013-2018 vastgelegd in het Plan Nieuw 
Kortrijk. Dit Plan kwam onder meer tot 
stand dankzij de inspraak van meer dan 
4.000 Kortrijkzanen. Ondertussen is deze 
vorm van actieve participatie beter bekend 
als Kortrijk Spreekt. 
 

INVESTEREN IN DE MENSEN 
VAN KORTRIJK

Kortrijkzanen hebben sinds kort een waaier 
aan mogelijkheden om actief deel te ne-
men aan het bestuur van onze stad. 
Via de Budget Games 1 hebben Aalbeke en 
Heule reeds beslist welke belangrijke inves-
teringen er zullen gebeuren. Binnenkort is 
Marke aan de beurt. 
Met Kortrijk Spreekt én doet mee willen 
we niet alleen praten, maar willen we ook 
overgaan tot actie. Kortrijkzanen kunnen 
en willen veel zelf doen in hun omgeving. 
We geven ze een interactief platform om 
hun ideeën te delen. 
En met Kortrijk Spreekt op toer 2 gaan de 
burgemeester en de schepenen deur aan 
deur in jouw buurt. Bedoeling is de leuke 
en minder leuke kanten van jouw omge-
ving te tonen. Je leest meer over dit initi-
atief op bladzijde 13 van deze Stadskrant.

INVESTEREN IN DE STAD

In 2015 wordt er voor bijna 30 miljoen euro 
geïnvesteerd. De plannen voor de nieuwe 
stadswijk Campus Kortrijk Weide - gelegen 
tussen de spoorweg Kortrijk-Roeselare, de 

Magdalenastraat, de Westelijke Ring en de 
Leie - zitten op schema. Het terrein wordt 
gesaneerd. Daarna start men met de aanleg 
van een evenementenplein en een ecolo-
gisch stadspark. In 2015 leggen we boven-
dien de eerste steen van de nieuwe fuifzaal. 
We starten het archeologisch onderzoek 

om de Leieboorden 4 aan de Broeltorens te 
verlagen. Enkele pleinen worden heraange-
legd en omgevormd tot aangename omge-
vingen: de Houtmarkt (met ondergrondse 
parkeergarage) en het Overbekeplein. We 
starten ook de voorbereidende werken 
voor de heraanleg van Heuleplaats. We ma-
ken schoolomgevingen veiliger 3, zoals de  
Pottelberg en de F. de Bethunelaan waar 
liefst 5 scholen gevestigd zijn. Fietsers krij-
gen veilige fietspaden met de heraanleg van 
de N43 tussen de dorpskern van Aalbeke en 
de R8. 

Scouts Groeninge krijgt de nodige midde-
len om hun nieuw heem te bouwen. 

Twee kunstgrasvelden worden aangelegd 
op de sportcampus Lange Munte.

Dit alles is maar een beperkte selectie van 
de vele werken die dit jaar op de planning 
staan. Benieuwd naar meer? Kijk dan op 
www.kortrijk.be/budget2015.

Traditioneel wordt op het einde van het jaar het budget voor de stad en het OCMW in alle transparantie 

voorgelegd en gestemd door de gemeenteraad. Zo gebeurde dit ook op maandag 15 december. Daarmee 

kregen onze stadsdiensten de garantie dat ze vanaf 1 januari 2015 terug over de nodige financiële middelen 

beschikken om hun dienstverlening aan de Kortrijkzanen verder te zetten en nieuwe plannen aan te vatten.

Wat zal er in 2015 
veranderen in Kortrijk?

In 2015 zijn de Leiewerken in Kortrijk zo goed als voltooid. Dat gaat gepaard 
met een feestelijk programma. Onder de titel De Grote Verleieding focust de 
stad op de talrijke gedaanteverwisselingen van de Leie in Kortrijk en de regio. 

Op Sinksenzaterdag 23 mei 2015 vindt de aftrap plaats voor vier maanden lang 
feestgedruis. Je kan picknicken, wandelen, fietsen, varen, een kunstroute bezoeken, 
Kortrijk Congé of Zomercarnaval beleven, markante historische plekken en inspire-
rende toekomst-projecten ontdekken. De uitbundige afsluiter is gepland op vrijdag 
25 september. 

DE LEIE IS VAN JOU! 
Kortrijk daagt je uit. Organiseer jouw eigen Leie-project: een wandel-, fiets- of boot-
tocht, muziek, theater, dans, cinema, sport en spel, pop-upwinkels, marktjes, een 
boekenbeurs, een modeshow, een surfwedstrijd of regatta, een graffitiproject, een 
literaire happening, een volksbal, een fotoshoot, volkstuintjes, nachtelijke gesprek-
ken,…. De Grote Verleieding wil verschillende initiatieven op de mooiste plekjes langs 
het water. Heb je zin om met een toegankelijk, milieubewust en creatief initiatief 
rond de Leie en/of haar beken (Heulebeek, Neerbeek en Markebeek) uit te pakken? 
Download dan je inschrijvingsformulier via www.groteverleieding.be of haal het op 
aan de balie van evenementen & verenigingen tijdens de openingstijden. Bezorg 
het ingevuld terug (met mogelijke bijlagen) tegen 30 januari 2015. Dit kan via de 
website, de balie evenementen & verenigingen of per post (evenementen & vereni-
gingen, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk).

Doe mee aan 
De Grote Verleieding

CAMPUS
KORTRIJK
WEIDE

21 3

4
Deze simulatie is louter indicatief. De werkelijkheid kan hiervan afwijken.
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Kristof Allegaert 
LEERKRACHT

WAAROM HIJ?
Kristof won in 2014 de heroïsche fietswed-
strijd Transcontinental Race, van Londen 
naar Istanboel – een afstand die hij in iets 
minder dan 8 dagen aflegde, met een voor-
sprong van 30 uur op de tweede.

WAT BRENGT 2015?
“Net zoals ik niet zo graag terugblik, kijk ik 
meestal ook niet al te ver vooruit. Om een cli-
ché van formaat te gebruiken: ik hoop dat in 
2015 alles goed blijft gaan en dat ik geen te-
genslagen op mijn pad krijg. Ik weet nog niet 
of ik opnieuw aan de Transcontinental Race 
ga deelnemen. Want naast fysiek is het ook 
mentaal niet te onderschatten; je bent een 
hele week volledig op jezelf aangewezen. Ge-
lukkig werd ik van thuis uit sterk ondersteund 
door mijn vrouw en mijn hele omgeving.”

HOEVEEL KORTRIJK ZIT ER IN JE BLOED?
“Ik woon hier erg graag. Ik noem het een 
groot dorp, in positieve zin: een gezellige, 
handelbare stad waarin alles dichtbij is en 
je altijd wel iemand tegenkomt die je kent. 
In een grootstad zou ik niet kunnen leven. 
Daarom hoop ik dat, hoe ambitieus Kortrijk 
ook mag zijn, dat provinciestadgevoel kan 
blijven. Ik heb ook gemerkt hoe creatief de 
stad de jongste jaren is geworden, onder 
meer met de Budafabriek. Ik hoop wel dat 
Kortrijk niet alleen internationaal creatief 
talent aantrekt maar ook het eigen talent 
blijft stimuleren.”

Klaas Fremaut 
ZAAKVOERDER 
FOCUS ADVERTISING

WAAROM HIJ?
Klaas Fremaut, eigenaar van het commu-
nicatiebureau Focus-Advertising in Heule, 
werd in 2014 verkozen tot nieuwe voorzit-
ter van Confrad, een internationaal netwerk 
van onafhankelijke reclamebureaus, dat 
zijn hoofdzetel in Londen heeft.

WAT HEEFT 2014 VOOR JE BETEKEND?
“Mijn verkiezing tot voorzitter van Confrad 
geeft een extra dimensie aan ons werk hier. 
Het netwerk bestaat uit bedrijven die het-
zelfde doen als wij, vaak vanuit grootsteden 
als Parijs, Londen, Chicago,... Dit verbreedt 
niet alleen onze horizon, maar het straalt 
ook positief af op ons en op Kortrijk. Vol-
gend jaar in juni vindt bijvoorbeeld de jaar-
lijkse algemene vergadering van Confrad 
deels plaats in Kortrijk. Dit jaar vond ik ook 
het Creativity World Forum fantastisch: een 
boost van creatieve inspiratie voor Kortrijk 
en onze sector.”

HOEVEEL KORTRIJK ZIT ER IN JE BLOED?
“Ik heb een fundamenteel geloof in de stad 
en haar grote potentieel. Kortrijk heeft zo 
veel fantastische dingen te bieden. Ik ben 

opgegroeid in de buurt van  het Astridpark, 
dat de allermooiste parkboulevard heeft 
van het land. Als ik er voorbijkom, kijk ik 
ook telkens weer vol bewondering naar de 
nieuwe bruggen. Overal om me heen merk 
ik trouwens veel positiviteit.”

Cindy Frey
(ROCK)FOTOGRAFE, 
TATTOOARTIESTE EN 
GALERIEHOUDSTER

WAAROM ZIJ?
In 2014 viel Cindy in Middelkerke voor de 
eerste keer in de prijzen op een tattoocon-
ventie, en op de Tower Awards – die Kor-
trijkse persoonlijkheden, starters, produc-
ten en innovaties bekronen –¬ won zij de 
Merkwaardige Award.

WAT HEEFT 2014 VOOR JE BETEKEND?
“Het was opnieuw vooral een creatief jaar 
op verschillende vlakken. Ik volg altijd mijn 
hart, vandaar dat ik zowel fotografe, tat-
tooartieste als galeriehoudster ben. Ik streef 
niet naar prijzen, dat zijn leuke extra’s, maar 
toch ben ik trots op mijn Merkwaardige 
Award. Ik ben dan ook wel een beetje een 
buitenbeentje en ik vind het mooi dat ik, 
als iemand uit het undergroundmilieu, die 
prijs kreeg. Ook het feit dat ik op de tattoo-
conventie in Middelkerke, waar veel goede 
tatoeëerders aanwezig waren, uitgeroepen 
werd tot Best of Saturday, en derde werd bij 
Best of Weekend, kleurt voor mij het voor-
bije jaar.”

WAT BRENGT 2015?
“Het hoogtepunt van het jaar, en ongetwij-
feld ook van mijn leven, wordt de geboorte 
van mijn zoontje, begin maart. Ik hoop dat 
ik hem mijn creativiteit, passie en streven 
kan doorgeven. Voorts breng ik opnieuw 
mijn eigen kalender uit, mag ik een eigen 
expo samenstellen en wil ik een vervolg 
breien aan mijn fotoboek Come and play 
with us, waarin ik kinderen in allerlei creepy 
scenario’s portretteerde, geïnspireerd door 
horrorfilms. Deze keer wil ik met kinderen 
legendarische albumhoezen recreëren.”

HOEVEEL KORTRIJK ZIT ER IN JE BLOED?
“Ik ben geboren in Neerpelt, Limburg, maar 
ben 18 jaar geleden in Kortrijk komen sa-
menwonen. Die relatie hield geen stand, 
maar ik ben hier gebleven. Het prettige 
aan Kortrijk is dat het geen dorp maar ook 
geen grootstad is. Het is een actieve en cre-
atieve stad, die zeker ook het voorbije jaar 

nog creatiever en meer open is geworden. 
Ik denk bijvoorbeeld aan het metalfestival 
Alcatraz; dat was een paar jaar geleden hier 
niet mogelijk geweest. Ik hoop dat die crea-
tiviteit zich in 2015 ook verder mag ontwik-
kelen, in en met de Budafabriek, De Kreun, 
Sinksen en zo meer.”

Geert Six
AUTEUR, ACTEUR, BEZIELER 
VAN UNIE DER ZORGELOZEN

WAAROM HIJ?
Met het sociaalartistieke huis Unie der Zorge-
lozen is Geert de trekker van de verbouwing 
van de Scala tot een nieuw theatergebouw. 
Met zijn toneelstuk Alain won hij bovendien 
de Prijs Letterkunde 2014 voor Dramatische 
Kunst van de Provincie West-Vlaanderen.

WAT HEEFT 2014 VOOR JE BETEKEND?
“Het was een schakeljaar in veel opzichten. 
De verbouwing van de Scala is gestart, in 
een verregaande samenwerking met de 
stad. Anderzijds moesten we de cultuur-
besparingen van de Vlaamse regering slik-
ken, waardoor we met de Unie een half-
tijdse medewerker moesten laten gaan. 
En maatschappelijk gezien werd ik ook 
geraakt door de sociale onvrede, die alleen 
maar kan worden opgelost door een sterke 
dialoog. De prijs voor Alain was dan weer 
een mooie opsteker. Voor het eerst in mijn 
leven durf ik mij nu echt een schrijver noe-
men (lacht). Zowel de Scala als deze prijs 
vloeien voort uit het consequente traject 
dat ik al 20 jaar afleg, cultureel maar ook so-
ciaal. Als je mensen wil helpen, moet je niet 
blijven hangen in zwaarmoedigheid maar 
constructief actie ondernemen.”

 WAT BRENGT 2015?
“Er is nog veel werk aan de Scala, maar ik 
kijk ernaar uit om te gaan nadenken over 
de aankleding en de creatieve invulling er-
van. 31 oktober wordt een mooie dag, want 
dan vindt een solidariteitsavond plaats, 
Schouwburg voor Scala, waaraan Wim Op-
brouck zijn medewerking verleent. En ver-
der hoop ik dat de maatschappelijke malai-
se waarin we nu verkeren, ontmijnd wordt.”

HOEVEEL KORTRIJK ZIT ER IN JE BLOED?
“Ik zie duidelijk dat er van alles leeft. Op 
het vlak van cultuur bijvoorbeeld waait een 
heel andere wind. Er bougeert ook heel wat 
in de stadsprojecten. Op die manier krijgt 
de stad een mooie smoel, en versterkt ze 
zichzelf op alle vlakken.”

Er mag alweer een jaar gearchiveerd worden. 2014 heeft voor iedereen 

iets anders betekend. Elke dag was gevuld met miljoenen en miljoenen 

persoonlijke en allemaal even boeiende verhalen. Ook bij de 75.000 

Kortrijkzanen. Bij een aantal van hen, die dit jaar om de een of andere reden 

in de kijker liepen, gingen we eens horen hoe zij terug- en vooruitblikken.

Kortrijkzanen 
over hun opmerkelijk jaar 
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Je hebt een briljant idee en je zoekt nog 
hoe je het kan uitwerken? Je business ver-
dient een boost en je bent op zoek naar 
creatieve manieren om je zaak te vernieu-
wen? Innowiz In A Box verenigt bedenkers 
en gebruikers van methodes en technieken 
om creatieve processen te beheersen én 
zij die er naar op zoek zijn. Verwacht je aan 
overtuigende workshops en cases van cre-
atieve innovators uit onze regio zoals Creax, 
Designregio Kortrijk, Horsum, The Parking 
Lot, Flanders In Shape, These Days,… De 
buurt van de Leie vormt het kader van deze 
creatieve dag. Je kunt workshops volgen 
in Kaffee Damast, Barbootel Ahoi, brasse-
rie Balthazar en het 3D-mekka van Howest 
The Level. Afsluiten doe je in het funky mu-
ziekcafé Track. Dit avondprogramma met 

Benieuwd hoe 
creatievelingen 
denken?
Op donderdag 22 januari laat Kortrijk opnieuw één van zijn typische kantjes 

zien. Creatievelingen, designers en vernieuwers palmen die dag de buurt 

van de Leie in tijdens Innowiz In A Box. 

keynote sprekers is helemaal gratis, maar 
je moet je vooraf wel even registreren op 
www.innowiz.be. Voor het dagprogramma 
(lunch en avondmaal inbegrepen) betaal je 
120 euro. 

SCHRIJF JE IN! 
Innowiz In A Box is een initiatief van het In-
dustrial Design Center van Howest (www.
howest.be) en de Universiteit Gent Campus 
Kortrijk (www.UGent.be/campuskortrijk). 
Zowel de hogeschool als de universiteit 
bieden in Kortrijk elk een unieke opleiding 
aan om jonge creatievelingen op te leiden 
tot industrieel (product)ontwerpers. 

 R Het volledige programma kan je nalezen op 
www.innowiz.be. 

Stadsreuzen zijn onontbeerlijk voor 
het volksleven. Vlaanderen telt 1700 
stadsreuzen. Zij maken meestal hun 
opwachting in stoeten en proces-
sies. Ook Kortrijk heeft zijn eigen 
reuzen: Manten en Kalle. 

Sinds het najaar 2013 de is Werkgroep 
Reuze Groot Kortrijk actief. Verder 
maakte men de facebookgroep “De 
Kortrijkse Reuzen” aan, die nu meer 
dan 100 leden heeft. Verschillende be-
staande reuzen kregen een grondige 
opknapbeurt of werden vernieuwd. 
Bissegem en Sente  pakken binnenkort 
met een volledig nieuwe reus uit.  De 
werkgroep werkt samen met de vzw 
Bolwerk en de hogescholen. Dit leidde 
tot het projectvoorstel “De Giganten” 
waaronder Bolwerk zijn schouders zet.

PROTOTYPES
De werkgroep lijstte alle aspecten op 
waaraan een eigentijdse reus moet vol-
doen. Een 30-tal studenten werkten aan 
de ontwikkeling van nieuwe stadsreu-
zen. Dit gebeurde in het kader van UGent 
Campus Kortrijk en de opleiding “Master 
of Science in de Industriële Wetenschap-
pen: industrieel ontwerpen”. Het resultaat 
bestaat uit 13 prototypes. Bolwerk neemt 
de volgende stap voor zijn rekening: het 
effectief vorm geven van de nieuwe reu-
zen. De prototypes zijn alvast een effici-
ente inspiratiebron. Het is evenwel niet 
de bedoeling dat er één prototype ge-
selecteerd wordt als definitief ontwerp. 
Bolwerk en de stad streven ernaar om de 
nieuwe reuzen Manten en Kalle in 2016 
tot leven te brengen. 

 R De prototypes zijn nog tot midden januari 
te zien in de vitrines van het stadhuis, 
Grote Markt 54 in Kortrijk. 

Kortrijkse reuzen in 
de belangstelling

Bij gemengde inbreuken zijn zowel een 
strafsanctie als een gemeentelijke admi-
nistratieve sanctie (GAS) mogelijk.  GAS be-
handelt voortaan ook volgende inbreuken:  
bepaalde dossiers over beschadigingen 
wanneer de schade eerder klein is, kleinere 
vormen van winkeldiefstal en de overtre-
dingen op het gebied van het stilstaan en 
parkeren van voertuigen.

WILDPARKEREN NEFAST 
De toepassing van GAS-boetes bij het wild-
parkeren biedt een oplossing voor de bizar-
re situatie waarbij je minder risico liep om 

een boete te krijgen als je parkeerde waar 
het verboden was (bijvoorbeeld op een 
parkeerplaats die voorbehouden was voor 
personen met een beperking) dan in een 
zone met een parkeerautomaat. Foutpar-
keerders bemoeilijken de leefbaarheid en 
veiligheid in onze stad. Vandaar het belang 
om dit gedrag een halt toe te roepen.

GROTERE PAKKANS
Zowel de politie als de medewerkers van 
het parkeerbedrijf Parko doen de vast-
stellingen, waardoor de pakkans groter 
wordt. Het bedrag van de boetes ligt 

wettelijk vast: voor een gewone par-
keerovertreding, zoals parkeren op witte 
markeringen, betaal je 55 euro. Voor 
zwaardere overtredingen, zoals parkeren 
op oversteekplaatsen voor voetgangers 
of plaatsen voorbehouden voor mensen 
met een beperking, loopt de boete op 
tot 110 euro. Tot eind januari loopt een 
sensibiliseringscampagne, waarbij gefly-
erd wordt onder de ruitenwissers van fout 
geparkeerde wagens. De boodschap luidt 
dat de geparkeerde auto’s in overtreding 
staan en dat een GAS-boete binnenkort 
mogelijk is.

Wie zich bezondigt aan wildparkeren, krijgt vanaf januari een GAS-boete. Het stadsbestuur sloot een protocolakkoord 

af met de procureur des Konings inzake de zogenaamde “gemengde inbreuken”. Wildparkeren behoort daarbij.

De President Kennedylaan tussen de Doorniksesteenweg en de Beneluxlaan onder-
ging onlangs een facelift. De metamorfose gaat verder. 

Nu vinden werken plaats in het stuk tussen de Beneluxlaan en de Munkendoornstraat. 
De President Kennedylaan krijgt er  2 x 2 rijstroken, een middenberm, vrijliggende fiets-
paden en zijbermen met bomen en hagen. Het kruispunt met de Munkendoornstraat 
richt men in als een rotonde. De stad maakt van de gelegenheid gebruik om de Mun-
kendoornstraat tussen de President Kennedylaan en het Kennedypark in een nieuw 
jasje te steken met gescheiden rioleringen, degelijke fietspaden en bomen. Volgens de 
planning zijn deze werken vóór de zomer 2015 afgerond. Aansluitend pakt men het 
resterende deel van de  Kennedylaan (tussen de Munkendoornstraat en de Marionet-
ten) aan. Met de herinrichting van de President Kennedylaan is de omgeving voorbereid 
op de uitbouw van  campus az groeninge (eind 2016 verhuizen de sites Loofstraat en 
Vercruysselaan naar de Kennedylaan). De werken spelen ook in op de ontwikkelingen in 
het Kennedypark: eind 2016 verhuist de Kuurnse Barco-vesting naar het Kennedypark.

GAS-boetes 
voor wildparkeren

Werken Kennedylaan
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De stad organiseert in het voorjaar 
opnieuw opleidingen in alle deel-
gemeenten: een  beginnerscursus  
Starten op het internet en doe-sessies 
Sterker op het internet. Inschrijven 
voor de sessies die beginnen in fe-
bruari kan nog tot 31 januari via het 
gratis nummer 1777, kom langs bij 
het Onthaal- en Meldpunt van de 
stad of vul het inschrijvingsformulier 
in op www.kortrijk.be/allemaaldigi-
taal. Nog niet helemaal overtuigd? 
Neem deel aan de kennismakingsses-
sie op 27 januari 2015 om 19 uur in 
het OC in Heule. Deze sessie is gratis, 
je moet wel op voorhand inschrijven. 
Een weetje: de jongste deelnemer tot 
nu toe was 28 jaar, de oudste 89. Ie-
dereen is dus welkom! Heb je zicht- of 
gehoorproblemen, vermeld dit dan 
bij de inschrijving. We zoeken samen 
naar een oplossing. 

 R Meer info over computeropleidingen in 
Kortrijk: bel het gratis nummer 1777  
of neem een kijkje op  
www.kortrijk.be/allemaaldigitaal.  

INTERESSE?  
SCHRIJF JE IN!

Het is voor heel wat grootouders stilaan 
een vertrouwd beeld op familiefeesten: 
kleinkinderen die het ravotten afwisselen 
met spelletjes spelen op de tablet. Tot voor 
kort was zo'n toestel voor hen een raar 
ding, maar de computer- en internetlessen 
brachten daar verandering in.

ONLINE OVERSCHRIJVINGEN
"Het was heel lang geleden dat ik nog met 
een computer bezig was," lacht Trees Dan-
neels. "Toen de stad met deze actie uitpak-
te, raadde mijn schoondochter me aan er 
opnieuw werk van te maken. Zo gezegd, zo 
gedaan. Ik heb er nog geen seconde spijt 
van gehad, want heb al heel veel bijgeleerd: 
online overschrijvingen doen, kopen op in-
ternet, mapjes maken voor foto's,…. Wat ik 
hier leer, probeer ik zo goed als mogelijk 
ook thuis toe te passen, al is het daar voor-

al mijn man die met de computer werkt.” 
Trees zag vroeger niet meteen het nut 
in van dergelijke opleidingen, maar nam 
op haar 69ste toch de draad opnieuw op. 
"Ik wou me niet langer een analfabeet op 
computervlak voelen. Als mijn kinderen en 
kleinkinderen over de computer en inter-
net bezig zijn, weet ik nu tenminste waar ze 
het over hebben. Tijdens de opleiding heb 
ik vooral Google ontdekt als een onmisbaar 
instrument, maar ik wil graag ook kunnen 
mailen, een tekst in Word schrijven,....”

EÉN UUR PER DAG
Trees volgt de opleiding samen met haar 
vriendin Hilda Deleu, die ook meer en meer 
achter haar computer te vinden is. "Ik pro-
beer er nu dagelijks één uur mee bezig te 
zijn," zegt Hilda. " Ik heb vorige maand veel 
opgestoken van de beginnerscursus Star-

ten op het internet en ook deze vervolgop-
leiding gaat erg vlot. We moeten daarvoor 
zeker onze lesgeefster bedanken, die heel 
geduldig is en iedereen op zijn gemak stelt." 
Hilda is gemotiveerd om zoveel mogelijk 
bij te leren. "Door thuis regelmatig met de 
computer bezig te zijn, wil ik beter worden 
in alles wat we tot nu toe hebben geleerd. 
Een brief schrijven en die doormailen naar 
de kinderen, iets makkelijk terugvinden op 
Google, …. Het zou best kunnen dat ik in de 
toekomst nog zulke sessies ga volgen. We 
zijn nooit te oud om te leren hé (knipoogt)." 

In september zijn de stad en ocmw Kortrijk begonnen met computer- en internetlessen. Heel wat Kortrijkzanen 

maakten wat graag van de gelegenheid gebruik om zich te laten inwijden in de wondere wereld van de computer en 

het internet. De Stadskrant ging een kijkje nemen op een  doesessie van de opleiding Sterker op het internet in LDC De 

Zevenkamer in Heule, waar negen deelnemers zich laten coachen door een geëngageerde en geduldige begeleidster.

Welkom in de digitale wereld @llemaal
digitaal

In Kortrijk kunnen bewoners een bewo-
nersvergunning aanvragen om gratis (eer-
ste vergunning) of tegen betaling (€ 50 
voor de tweede vergunning) in de buurt 
van hun woning te kunnen parkeren. Op 
vraag van zorgverleners, nutsbedrijven en 
autodelers start Parko nu ook voor deze 
doelgroep een gemeentelijke parkeerkaart 
om het parkeren in de stad zo eenvoudig 
mogelijk te maken. 

DIGITALE PARKEERKAART 
Tientallen dokters, thuisverplegers, kine-
sisten, nutsbedrijven en autodelers kun-
nen vanaf 1 januari een digitale gemeen-
telijke parkeerkaart krijgen in Kortrijk. Wie 
een kaart wil voor kortparkeren, betaalt 
jaarlijks 100 euro voor maximum 1 uur 
parkeren per dag, 150 euro voor 2 uur of 

200 euro voor 3 uur. Bij elke parkeerbeurt 
zetten ze hun blauwe parkeerschijf in. Wie 
een kaart voor onbeperkt parkeren wil, 
meldt zich dagelijks via de smartphone 
aan op de mobiele website van Parko. 
Deze gebruikers krijgen maandelijks een 
factuur. Een aanvraag indienen voor het 
systeem kan via parko@kortrijk.be of 056 
28 12 12. Het parkeerbedrijf onderzoekt 
de aanvragen op geldigheid en reikt de 
parkeerkaarten uit. De hulpverleners kun-
nen uiteraard ook gebruik maken van de 
gratis Shop&Go plaatsen in het centrum 
en de deelgemeenten, maar die vind je 
niet overal. Met een digitale parkeerkaart 
hoef je daar geen rekening mee te houden 
en is je vrijheid veel groter. 

 R www.parko.be 

Ben je (beginnend) ondernemer en 
op zoek naar een geschikt pand om 
je zaak onder te brengen in de buurt 
van Buda en Overleie? Ben je boven-
dien creatief en innovatief? Vergeet 
dan niet om je in te schrijven voor 
de ondernemerswedstrijd die de 
stad Kortrijk uitschrijft. Deelnemen 
kan nog tot 15 februari 2015. 

De jury verwacht een creatief ver-
nieuwend concept, liefst met een 
eigen maakelement. Na een monde-
linge presentatie selecteert de jury 
vijf kandidaten. Zij doorlopen een 
intensief coachingtraject op maat. Dit 
om hun concept op juridisch, financi-
eel, communicatief en innovatief vlak 
te versterken. In juni 2015 maakt de 
jury de hoofdwinnaar bekend die niet 
alleen 25.000 euro in de wacht sleept, 
maar gedurende 3 jaar verder bege-
leid wordt. Ook de andere laureaten 
krijgen een geldprijs en coaching. De 
winnaars worden bovendien commu-
nicatief ondersteund door de stad. 

 R Info en inschrijvingen:  
www.kortrijk.be/topzaak

Het parkeerbedrijf Parko lanceert vanaf januari de gemeentelijke digitale 

parkeerkaart voor de medische sector en voor nutsbedrijven. Dit moet het voor 

hulpverleners gemakkelijker maken om hun job uit te oefenen. Het systeem 

komt er op vraag van en na overleg met de sector. 

Laatste kans: 
word jij de Topzaak 
van Buda en Overleie? 

Hulpverleners 
krijgen parkeerkaart
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Steffie Vandenbogaerde mocht het systeem in december als 
eerste uittesten. Zij is alvast gewonnen voor het initiatief. 

ONDERNEMERSBOOTCAMP 
IS SCHOT IN DE ROOS! 

In het weekend van 13 en 14 decem-
ber vond de ondernemersbootcamp 
van Topzaak plaats. Een dertigtal 
deelnemers liet zich onderdom-
pelen in een bad van opleiding en 
tips over de opstart van een eigen 
zaak. Ze maakten kennis met elkaar, 
met Overleie en Buda en kregen de 
mogelijkheid om 14 leegstaande 
handelspanden met potentieel te 
bezoeken. Heb je de eerste sessie 
gemist? Op zaterdag 17 januari zet-
ten de eigenaars hun deuren nog 
eens open van 14 tot 16 uur. 

Mail vóór 14 januari naar  
kim.verschueren@kortrijk.be  als je van 
deze gelegenheid gebruik wil maken.
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Kortrijk Spreekt is de koepel waarbinnen tal 
van acties op het getouw worden gezet om 
de 75.000 Kortrijkzanen meer inspraak in 
het beleid te geven. Bij het opstellen van 
het Plan Nieuw Kortrijk namen maar liefst 
118 wijkcomités, 98 organisaties en 1879 
inwoners deel. 796 mensen deden voor-
stellen via de website. “Met Kortrijk Spreekt 
op toer gaan we nog een stap verder in 
die burgerdemocratie,” zegt Ruth Vanden-
berghe, programmaregisseur van Kortrijk 
Spreekt. “We hebben Groot-Kortrijk opge-
deeld in een veertigtal buurten, die tot aan 
het einde van de legislatuur bezocht wor-
den door het college van burgemeester en 
schepenen. Zij trekken telkens op een zon-
dagochtend door de buurt, te voet of met 
de fiets, en gaan van deur tot deur om met 
de inwoners te praten. Het bezoek wordt 
afgesloten met een aperitiefje.” De eerste 
bezoeken waren alvast een groot succes. 
Zo namen maar liefst 117 van de 325 Kooi-
gemse gezinnen deel aan de inspraakactie.

MEE OP STAP GAAN
Er vindt één buurtbezoek per maand plaats. 

De woensdag voordien krijgen de buurtbe-
woners een brochure in de bus met allerlei 
nuttige informatie én een deurhanger. “Die 
bevat een korte bevraging die de bewo-
ners kunnen invullen en aan hun voordeur 
kunnen hangen,” zegt Ruth Vandenberghe. 
“De hangers worden tijdens het bezoek 
opgehaald, en indien gewenst bellen bur-
gemeester en schepenen ook even aan. 
Maar evengoed mag je als buurtbewoner 
het hele bezoek mee afleggen te voet of 
per fiets.” Het is niet de bedoeling dat tij-
dens Kortrijk Spreekt op toer meldingen van 
1777 aan bod komen. Wel kunnen kwesties 
en aandachtspunten die de hele buurt aan-
belangen, onder de aandacht worden ge-
bracht. “Tijdens de twee vorige bezoeken is 
gebleken dat die nogal vaak draaien rond 
mobiliteit en verkeersveiligheid, maar bij-
voorbeeld ook rond contact met de buren,” 
legt Ruth Vandenberghe uit. “Want dat is 
ons opgevallen: mensen zijn echt wel met 
hun directe (leef )gemeenschap bezig. Dit 
blijkt ook uit de resultaten van de eerste 
bevraging. 94% van de mensen geeft aan 
graag in zijn buurt te wonen.” 

GOEDE OPVOLGING
Het mag natuurlijk niet bij dat bezoek 
blijven. Kortrijk Spreekt op toer hecht veel 
belang aan een goede opvolging en ant-
woorden. Ruth Vandenberghe: “Alle op-
merkingen, worden opgelijst. De mensen 
vernemen ook binnen welke termijn er 
een antwoord op komt. Een goede com-
municatie is essentieel als je het echt 
meent met participatie. Mensen moeten 
zicht hebben op een duidelijke planning 
of duidelijkheid krijgen als bepaalde voor-
stellen om welke reden ook niet kunnen 
worden gerealiseerd.” Kortrijk Spreekt 
op toer loopt samen met een andere in-
spraakactie: Kortrijk Spreekt en Doet Mee. 
Daarbij kan je als inwoner voorstellen 
doen via een interactieve website. Daar zie 
je in welke fase een voorstel zich bevindt 
en hoe je kan deelnemen. Een voorbeeld: 
ouders in Bellegem organiseren samen va-
kantieopvang. 

 R www.kortrijk.be/kortrijkspreekt 
www.kortrijkspreekt.be/endoetmee

De eerste twee edities van Kortrijk Spreekt op toer zitten erop. Met dit initiatief worden inwoners uitgenodigd om deur aan 

deur te gaan door hun buurt met de burgemeester en schepenen. In november werd de omgeving van de Sint-Denijsestraat 

aangedaan, op 7 december trok de toer naar Kooigem. Tot het einde van de legislatuur worden zo veertig buurten bezocht.

Kortrijk Spreekt op toer: stadsbestuur 
gaat deur aan deur bij alle inwoners

“Ik zou iedereen dit warm aanbevelen,” ge-
tuigt Sarah Decruyenaere. Zij is dolgelukkig 
dat Lieven Vandevyver haar na aankoop 
van haar woning en tijdens de renovatie 
ervan voor duizend-en-één zaken bijstond.

SPANNEND VERHAAL
De Kortrijkse Sarah is de assistente van 
een architect in Sint-Martens-Latem. “Om 

Ben je van plan om jouw woning te renoveren? Sinds april 2014 

kan iedere inwoner van Kortrijk een beroep doen op één van de drie 

renovatiebegeleiders, dit in het kader van Kortrijk alles in huis. 

dichter bij mijn werk te wonen, huurde ik 
in Gent een flat. Ik verlangde echter naar 
een eigen huis. Omdat huizen in Gent te 
duur zijn, zocht en vond ik er in Kortrijk 
één waarop ik onmiddellijk verlekkerd was. 
Mijn moeder, Trees Vancraeynest, las in de 
Stadskrant van april 2014 het artikel Nieu-
we premies en gratis renovatiebegeleiding. 
Via de bediende van de balie Bouwen Milieu 
Wonen in het stadhuis kwam ik bij renova-
tiebegeleider Lieven Vandevyver terecht. 
Aan Lieven hebben wij de goede afloop te 
danken van een verhaal dat over de hele 
lijn spannend was.”

500 VERBOUWINGEN
“Sinds het ontstaan begeleidden wij al bijna 
500 Kortrijkse verbouwingen. Ons aanbod 
is afhankelijk van de vraag van de klant en 
kan gaan over technisch advies, hulp bij het 
opvragen en vergelijken van offertes tot het 
aanvragen van alle mogelijke premies,” legt 
renovatiebegeleider Lieven Vandevyver uit. 
“Zo kon Sarah op de valreep nog genieten 
van de renovatiepremie volgens het oude 
systeem, waarbij zij de premie in één keer 
zal uitbetaald krijgen. Want op 1 decem-
ber 2014 veranderde de renovatiepremie 
in een belastingvermindering. Ook alle an-
dere premies konden wij op tijd aanvragen 
en bekomen. Na twee jaar is de woning van 
Sarah voor het grootste deel met duurzame 
materialen en op energiezuinige wijze ge-
renoveerd. In deze ingewikkelde materie 
zijn wij leken. Zonder de deskundigheid 
van Lieven hadden wij op vandaag niet zo 
ver gestaan. Ik spaarde het artikel uit de 
Stadskrant en geef het door aan anderen,” 
besluit Sarah.

 R Jan Gryspeerdt en Luc Despiegelaere zijn 
 de twee andere renovatiebegeleiders.  
Info: renovatie@kortrijk.be of 056 27 84 00.

Via de Stadskrant informeerden 
we jou al over het afschakelplan en 
gaven we tips hoe je zuiniger kan 
omspringen met energie. Ook onze 
buurlanden dragen hun steentje 
bij en zijn bereid om ons land bij te 
springen in de stroomvoorziening 
mocht dat nodig zijn. 

Dreigt er toch een stroomtekort voor de 
25 Kortrijkse straten die in het risicoge-
bied liggen, dan kunnen de inwoners 
die liever niet thuisblijven terecht in het 
Centrum Overleie. Daar komt een op-
vangcentrum. De politiezone Vlas voor-
ziet bovendien een tijdelijke politiepost 
op de hoek van de Brugsesteenweg en 
de Ringlaan (kant Kortrijk) voor mensen 
die in nood verkeren en telefonisch nie-
mand kunnen bereiken. Ook het gratis 
nummer 1777 wordt extra bemand tij-
dens de afschakeling. Onthoud dat het 
telefoonverkeer grondig verstoord kan 
zijn. Kwetsbare personen kunnen op 
hun beurt rekenen op een bezoekje van 
een medewerker van het OCMW. Heb 
je het gevoel dat een stroomonderbre-
king voor jou een extra risico inhoudt? 
Laat dit dan weten via het gratis num-
mer 1777 zodat we samen op zoek kun-
nen naar een oplossing. 

 R Algemene info over de afschakeling  
vind je terug op www.offon.be 

 R Specifiek voor Kortrijk kan je terecht  
op www.kortrijk.be  
of het gratis nummer 1777

Stad voorziet 
opvang tijdens 
afschakeling

Renovatiebegeleiding: 
warm aanbevolen
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Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 janu-
ari zwaait Kortrijk Xpo haar deuren voor 
de negende keer open voor dichte drom-
men fietsadepten, uit binnen- en buiten-
land. "Sinds 2006 heeft dit evenement een 
enorme evolutie doorgemaakt," stipt ver-
antwoordelijke Pieter Desmet aan. "Zowel 
de beursoppervlakte (van 3000 naar 15000 
m²) die we innemen als het aantal exposan-
ten (van 49 naar 291) en bezoekers (35.000 
vorig jaar) zijn crescendo gegroeid. 

VELDRITDAG
Dit jaar nemen we trouwens voor het eerst 
de volledige oppervlakte van Kortrijk Xpo 
in." De wielertoerist en -liefhebber appreci-
eert het DNA van dit evenement: hij kan er 
niet alleen de belangrijkste innovaties ont-
dekken, maar hecht ook veel belang aan 
het belevingsaspect. "Zo wordt het hier op 
vrijdag 16 januari ongetwijfeld op de kop-
pen lopen tijdens de veldritdag, als zowel 
de voltallige Sunweb- en Vastgoedservice-
ploeg als Sven Nys naar Kortrijk afzakken."

LEUKE MIX
Fietsen beleeft  in ons land de jongste jaren 
een ware hoogconjunctuur. Fiets- en wieler-
bonden zien hun aantal leden alsmaar stij-
gen. Velofollies speelt daar naadloos op in. 

Voor iedere recreatieve fietser is Velofollies 
zowat het paradijs op aarde, met het groot-
ste aanbod aan racefietsen, mountainbikes, 
stads- en elektrische fietsen, retrofietsen 
en city bikes,…. "De afwisseling tussen de 
stands bezoeken, een ploegvoorstelling bij-
wonen of iets bijleren tijdens een workshop 
(bijvoorbeeld een fietspak op maat laten 
maken via een innovatief 3D-meetsysteem) 
spreekt de mensen oprecht aan. 

NOSTALGIE
Voor de oudere wielertoerist wordt zondag 
18 januari ongetwijfeld een nostalgisch 
moment, als de 70-jarige Eddy Merckx en 
Felice Gimondi (die exact 50 jaar geleden 
zijn eerste Tour won) herinneringen aan 
hun topjaren ophalen." Stad Kortrijk is erg 
tevreden met het stijgende succes van Ve-
lofollies. Het stadsbestuur zet de jongste ja-
ren sterk in op fietsen en wil die inspannin-
gen ook in de toekomst graag bevestigen. 
Het is dan ook een gouden zaak dat Kortrijk 
met Velofollies over een uitstekende am-
bassadeur voor de fietssport beschikt.

 R op vrijdag 16 januari van 14 tot 21 uur, op 
zaterdag 17 en zondag 18 van 10 tot 18 uur in 
Kortrijk Xpo. Meer info op: www.velofollies.be 

Velofollies, 
het walhalla van de wielertoerist

Wie het antwoord weet op de vraag 
“Hoeveel edities van velofollies von-
den al plaats in Kortrijk Xpo?”, maakt 
kans op een gratis toegangskaart voor 
de wielerbeurs Velofollies. De Stads-
krant mag 10 wielerliefhebbers geluk-
kig maken met een vrijkaart. Je stuurt 
het antwoord vóór 10 januari naar  
velofollies@kortrijkxpo.com. De win-
naars worden persoonlijk verwittigd.  

Kortrijk werkt daarvoor samen met EVA vzw 
(Ethisch Vegetarisch Alternatief ), die streeft 
naar de maximale productie en verbruik 
van plantaardige voeding. De voorkeur van 
de Vlaming voor vlees ten koste van groen-
ten, is nefast voor de gezondheid. Te veel 
vlees verorberen verhoogt je cholesterol-
gehalte en het risico op sommige vormen 
van kanker, diabetes en overgewicht.

VLEESVRIJE DAG 
Als je een vleesvrije donderdag invoert – de 
veggiedag -, kies je voor meer groenten en 
fruit. Daardoor krijg je meer vezels, vitami-
nen en mineralen én een gezonder lichaam. 
Je verrijkt jouw smakenpallet en kennis van 

De stad Kortrijk ondertekende het “Donderdag 

Veggiedagcharter”. Dit is een nieuwe stap in 

de richting van Kortrijk Klimaatstad. Minder 

vlees en meer groenten eten draagt bij tot een 

verlaging van de CO²-uitstoot.

De nieuwste racefietsen bewonderen, terwijl Johan Museeuw op amper een meter van je passeert. De meest recente 

mountainbikesnufjes uittesten, terwijl je nog nageniet van die heerlijke sportdrank. Het zijn maar enkele van de redenen 

waarom duizenden wielertoeristen het derde weekend van januari al maandenlang in hun agenda hebben geblokkeerd, 

met in vette letters de boodschap: Velofollies!

ingrediënten. Minder vlees is ook goed 
voor het milieu. Op wereldvlak is veeteelt 
verantwoordelijk voor 18% van de broei-
kasuitstoot. Boosdoeners zijn de ontbos-
sing, de productie van dierenvoeders, het 
transport en de energiekost voor de bewa-
ring van vlees. De stad Kortrijk promoot de 
“donderdag veggiedag-campagne” en wil 
daarbij medewerkers en bewoners ertoe 
verleiden één keer per week een volwaar-
dig vegetarisch gerecht te eten. Kortrijk is 
de achtste stad in Vlaanderen die meestapt 
in Donderdag Veggiedag.

 R Kies jij ook voor een veggiedag? Kijk op  
www.donderdagveggiedag.be voor recepten.

Food Act is een voedselhulpnet-
werk en project rond arbeidszorg 
dat sinds eind augustus 2014 ge-
zonde voedseloverschotten bij pro-
ducenten recupereert en die gratis 
en rechtstreeks bij doelgroepen en 
voedselhulporganisaties levert. 

“Het is onaanvaardbaar dat mensen 
honger lijden of ongezond eten omdat 
ze het niet kunnen betalen. Bruikbaar 
voedsel zomaar weggooien, is dat ook. 
Daarom wil Food Act de tekorten opvul-
len met de overschotten. Dit is een eer-
ste stap in de richting van een voedsel-
strategie van het OCMW Kortrijk,” stelt 
projectmedewerker Arnout Vercruysse. 
“Op de groothandelsmarkt in Heule 
haal ik samen met een leerwerknemer 
de overschotten op van groenten en 
fruit die de handelaars niet langer kwijt 
kunnen, maar die kwalitatief nog vol-
ledig in orde zijn. Die brengen wij naar 
Centrum Overleie, het Achturenhuis of 
de buurtliving van De Lange Munte, 
waar de kookploegen er soep mee 
maken. Andere gegadigden zijn alle 
Kortrijkse voedselhulporganisaties. De 
rest deponeren wij in de Kringwinkel 
en ook in de leerwerkplaats voor onze 
leerwerknemers.”

WAPEN TEGEN ARMOEDE
“In een aantal bakkerijen zijn wij wel-
kom voor onversneden brood van de 
dag voordien, maar ook voor andere 
broodproducten. Die verdelen wij on-
der dezelfde organisaties, maar ook in 
de nachtopvang. Dit lokaal, duurzaam 
voedselsysteem is een krachtig wapen 
om armoede mee te bekampen,” be-
sluit Arnout namens de leerwerkplaats 
van het OCMW Kortrijk, waar Food Act 
tot stand kwam.

 R Handelaars die hun voedseloverschotten 
aan ‘Food Act’ willen wegschenken, mailen 
naar arnout.vercruysse@ocmwkortrijk.be 
of 0473 86 27 92.

Food Act 
brengt gezonde 
voedseloverschotten 
bij de juiste mensen

WIN

Donderdag 
Veggiedag
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In de zomer van 2015 zullen de Chiro-
meisjes Gerboda en de KSA-jongens De 
Vikingers hun intrek nemen in het nieuwe 
jeugdlokaal waarvan de bouwwerken be-
gin deze maand van start gingen. De Riet-
put was een initiatief van de vzw Krjeu die 
tot 1974 een jeugdatelier had in de Kor-
trijksestraat. Toen dit lokaal uit zijn voegen 
barstte, besloten Krjeu-stichters Martin 
Deloddere, Jean-Pierre Tanghe en Francis 
Deleu zelf een nieuwbouw te financieren. 
Zij vonden een gepast stukje grond in de 
met riet begroeide put van de Neerbeek-
vallei, dichtbij het centrum. Vandaar de 
naam Rietput.  Zij verkregen van de stad 
een recht van opstal voor 20 jaar waardoor 
ze een gebouw mochten optrekken. In 
1983 volgde de plechtige inhuldiging van 
het pand. Er waren toen drie structuren: 
de vzw Rietput, de jeugd- en volwasse-
nenwerking. In 1999 verkocht Krjeu het 
gebouw dat zo eigendom werd van de 
stad. De Chiro-meisjes Gerboda hadden er 
hun werking. De KSA Vikingers palmden 
het Parochiaal Centrum in.

NIEUWBOUW
Beide panden voldeden na een bepaal-
de tijd niet meer en de jeugdverenigin-
gen waren genoodzaakt om een nieuw 
jeugdlokaal te vinden. Vandaar dat de 
stad besliste om de oude lokalen af te 

breken en een nieuwbouw te plaatsen. 
Het nieuwe gebouw wordt opgetrokken 
in twee bouwlagen. Hierdoor blijven de 
ecologische voetafdruk en de impact op 
de onmiddellijke omgeving beperkt. De 
kostprijs bedraagt 600.000 euro. Hiervan 
dragen beide jeugdverenigingen elk op 
zich 25 000 euro bij. De bouwmeester 
maakt gebruik van het niveauverschil in 
het terrein van 2,5 meter, want de onder-
ste bouwlaag wordt ingebed in de helling. 
De totale vloeroppervlakte bedraagt 510 
vierkante meter. De onderste verdieping 
is bestemd voor de Chiro en richt zich via 
een volledige glasraampartij naar de Neer-
beekvallei. Op de bovenste verdieping ko-
men de lokalen van de KSA en twee grote 
bergingen voor elke jeugdvereniging. Tus-
sen de parking en de Rietput komt een 
speelgazon van 30 op 10 meter. 

Rietput in bewegingPoëzieweek in de bib

Samen lezen en bespreken

KRTRK
zkt 
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Stl j knddt. Rglnvn, kmmnkrs & 
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www.kortrijk.be/stadzoektletterzetter

De Kortrijkse bibliotheek haalde 
mooie scores tijdens de Bib Awards 
2014. De bib sleepte er twee keer zil-
ver in de wacht. 

In de categorie @ Your Service behaalde 
de bibliotheek de tweede plaats. De bib 
scoorde goed voor de manier waarop ze 
haar activiteiten via de sociale media in de 
kijker zet. In de categorie Mediawijzer  was 
het project Digidokter eveneens goed 
voor zilver. Voor dit initiatief werkte de bib 
samen met Vormingplus vzw. Ook in 2015 
is de Digidokter opnieuw van de partij. De 
folder met het volledige jaarprogramma 
kan je ophalen in elke (buurtbibliotheek) 
of raadplegen op de website van de bib. 
En wie op zoek is naar individuele digitale 
hulp en advies kan elke laatste donderdag 
van de maand aanschuiven aan de Digita-
fel, telkens van 14 tot 17 uur. Samen met 
een expert gaan we op zoek naar een op-
lossing voor je digitale vraag of probleem. 
Vooraf inschrijven is niet nodig. Breng ge-
rust je eigen laptop of tablet mee.

 R bibwa2014.blogspot.com

De Leieboorden in Kortrijk werden 
op de jaarlijkse wedstrijd Groene 
Lente van de Vereniging Voor Open-
baar Groen (VVOG) uitgeroepen tot 
de beste groenrealisatie van 2014. 

Het project ontving de eerste prijs en 
kreeg ook de Publieksprijs in dit wed-
strijdonderdeel. Het project Seine-
Schelde voorziet in het aanpassen van 
de waterwegen zodat ze bevaarbaar 
worden voor schepen van 4400 ton, in 
plaats van de gebruikelijke 800 ton. Dit 
heeft grote gevolgen voor het Kortrijk-
se stadscentrum. Drie aanpassingen 
waren noodzakelijk: het verbreden van 
de Leie, het rechttrekken van de boch-
ten en het verhogen van de bruggen. 
Vanaf het begin drong het stadsbe-
stuur bij Waterwegen en Zeekanaal aan 
op het realiseren van een meerwaarde, 
niet enkel voor de scheepvaart, maar 
ook voor de inwoners. Het water moest 
terug een prominente rol spelen met 
aandacht voor groen en nieuwe pu-
blieke ruimte. Ook het bestaande Ko-
ning Albertpark onderging een gron-
dige metamorfose. Maar ook nieuwe 
elementen werden toegevoegd: een 
skatebowl werd verzonken ingeplant, 
het Budapark met strand en pop-up 
zomerbar, spelelementen werden in-
geplant en de fiets- en voetgangers-
verbindingen werden geoptimaliseerd 
door de sierlijke Collegebrug. 

Van 29 januari tot en met 8 februari 
dompelt de bib je onder in een bad van 
poëzie. Op de themastand liggen kaar-
ten met gedichten die de bezoekers kun-
nen meenemen.

Op 29 januari maakt het Willemsfonds in 
boekhandel Theoria (Onze-Lieve-Vrouw-
straat) de winnaar bekend van de poëzie-
wedstrijd met als thema “VREDE”. Wie de 
PoëzieBieb-app downloadt kan vier weken 
lang gratis tien dichtbundels digitaal lezen. 
Oxfam Bookshop verrast met oorlogspo-
ezie op 31 januari. Stefan Vancraeynest 

Lees je graag een boek en ben je benieuwd 
wat anderen erover denken? In Kortrijk zijn 
er verschillende leeskringen die meermaals 
per jaar samenkomen en van gedachten 
wisselen over een vooraf gelezen boek. 

HET PROGRAMMA VOOR JANUARI:

• Leeskring OKRA op 8 januari 
 De verborgen glimlach / Nicci French 
• Leeskring Athena op 21 januari  
 Spiegelingen / Erwin Mortier
• Leeskring Lectura op 22 januari
 In tijden van oorlog / Alexis Jenni
• Leeskring Centrum Overleie op 27 januari 
 Verloren / Nicci French
• Leeskring St Pius X op 27 januari 
 De ontheemden / Amin Maalouf

 R www.kortrijk.be/bibliotheek/leeskringen

In deze monoloog vertelt wetenschapper Tony Malfait het 
levensverhaal van Nietzsche met als leidraad het boek ‘Men-
selijk al te Menselijk’. Op het einde van de voorstelling ont-
dekt de toeschouwer dat de moderne mens met al zijn ken-
nis, meningen en uitspraken niet meer is dan een plakboek 
van verzonnen en bestaande verhalen. 

 R reserveren via bibliotheek@kortrijk.be of 056 27 75 00 (gratis) 

draagt er voor uit werk van auteurssolda-
ten. Het Penhuis sluit op 8 februari af met 
dichter Anton Korteweg.

 R www.kortrijk.be/poezieweek2015 

Bib in het zilver

Leieboorden 
vallen in 
de prijzen! 

Op zoek naar Nietzsche

Op 1 december startte de aannemer met de afbraakwerken van de jeugdlokalen 

Rietput in Bissegem. De Rietput was 33 jaar lang een creatieve plek. 
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WERKEN ALS VRIJWILLIGER 
BIJ HET FESTIVAL VAN 
VLAANDEREN KORTRIJK

Festival van Vlaanderen Kortrijk is een mu-
ziekfestival waar klassiek en hedendaags 
spontaan versmelten met internationale 
geluidskunst: Classic with a Twist. Drie we-
ken genieten van concerten van nationale 
en internationale toppers, jong en regio-
naal talent, een muziekfabriek in industri-
eel erfgoed én Klinkende Stad: de wondere 
wereld van de geluidskunst. Zo’n festival 
organiseren lukt uiteraard niet alleen. We 
zoeken daarom mensen die samen met 
ons, vrijwillig en met heel veel goesting, 
van Festival Kortrijk 2015 een succes wil-
len maken. Als handige harry’s of kokende 
henriëttes, als volleerde barkeepers of cre-
atieve naaimama’s, als promoteam of als 
onthaalmedewerkers die ervoor zorgen dat 
ons publiek hartelijk ontvangen wordt.  In 
ruil geniet je gratis van het festival of kies 
je voor een vrijwilligersvergoeding. Je krijgt 
een festival t-shirt, drankbonnetjes bij onze 
baractiviteiten, onze eeuwige dankbaar-
heid en een heleboel nieuwe vrienden.
Wil jij deel uitmaken van ons vrijwilligers-
team? Kan je je vrijmaken in de periode 
van 23 april tot 10 mei 2015? Laat ons dan 
weten waar je goed in bent, elk talent komt 
van pas, we horen het graag!

 R Inschrijven of vragen: bel ons via 056 22 64 50 
of mail dan naar heidi@festivalkortrijk.be

AANMELDEN EN 
INSCHRIJVEN IN EEN SCHOOL 
IN KORTRIJK

Alle kleuterscholen en basisscholen heb-

ben afspraken over het verloop van aan-
melden en inschrijven in de Kortrijkse scho-
len. Lees je even mee hoe jij dit best in orde 
brengt?

Geboren in 2013?
Broertjes en zusjes kunnen inschrijven in de 
school van grote broer of zus van maandag 
2 februari 2015 tot en met vrijdag 13 febru-
ari 2015. Andere kindjes kunnen aanmelden 
met de computer van maandag 23 februari 
2015 tot en met vrijdag 13 maart 2015.

Geboren in 2012 en nog niet ingeschre-
ven in een school?
Schrijf je kind zo snel mogelijk in. Liefst nog 
in de maand januari 2015, ook al kan je kind 
pas later naar school.
Van school veranderen?
Meld je kind aan met de computer van 
maandag 23 februari 2015 tot en met vrij-
dag 13 maart 2015.
Ben je niet zeker wat je moet doen?
Bel Marianne Bogaert op 0491 99 60 13 of 
mail marianne.bogaert@ond.vlaanderen.be.

 R www.naarschoolinkortrijk.be  
bij basisonderwijs

SNORKO, ONDERWEG 
NAAR EEN JOB

Een job vinden is leuk, maar je moet na-
tuurlijk ook de weg erheen of terug kunnen 

organiseren. Is dat voor jou een probleem? 
Dan biedt SNORKO, het mobiliteitsproject 
van de stad Kortrijk, een oplossing. Maak 
gebruik van een snorfiets (max 25 km/uur) 
om het traject naar jouw job, opleiding of 
stageplaats te overbruggen. Je betaalt hier-
voor € 1 per dag en € 100 cash waarborg 
(slot en helm inbegrepen in huurprijs). Je 
hebt er bovendien geen rijbewijs voor no-
dig. De aanbieding geldt voor wie woont 
en/of werkt in Groot-Kortrijk en loopt maxi-
mum voor een periode van 3 maanden.

 R Maïté Mullebrouck, 0473 86 28 30,  
maite.mullebrouck@kortrijk.be

LOKALE PRODUCTIE  
VAN ELEKTRICITEIT: 
VERPLICHT MELDEN!

Om het elektriciteitsnet veilig en betrouw-
baar te kunnen uitbaten, moet Eandis 
weten welke installaties zijn aangesloten 
op het net, en waar precies. Het is ook 

belangrijk dat de installatie voldoet aan 
alle technische vereisten, waaronder een  
netontkoppelbeveiliging. Dat is een verplicht 
veiligheidstoestel dat het net beschermt 
tegen spanningspieken en ervoor zorgt dat 
er geen elektriciteit wordt geïnjecteerd als 
het net is uitgeschakeld, bijvoorbeeld bij 
werken. Behalve veiligheid en netstabiliteit 
is de meldingsplicht ook belangrijk voor de 
algemene werking van de energiemarkt. 
Installaties voor lokale productie meld je 
online via www.eandis.be of in een klanten-
kantoor van Eandis. 

 R www.eandis.be: 
mijn groene energie - lokale productie

Duiven kunnen ook erg opdringerig zijn, 
want ze zoeken de hele dag naar voedsel en 
pikken overal een graantje mee. De oorzaak 
van de duivenoverlast is in de meeste geval-
len het ongecontroleerd voederen van deze 
dieren. Bij een beperkte voedselvoorraad 
planten duiven zich minder snel voort. 

NIET VOEDEREN IS DE BOODSCHAP
Artikel 117 van de algemene politieveror-
dening van de stad Kortrijk vermeldt: ‘Het 
is verboden op het openbaar domein en op 
openbare plaatsen dieren te voederen’.

GEBOUWEN BESCHERMEN
Duiven bevuilen niet enkel gebouwen, 
maar brengen ook schade aan. Als je de vo-
gels verhindert te landen, kan je heel wat 
schade voorkomen. Dit kan op verschil-
lende manieren:
• plaats een pinnenstrook op effen opper-

vlakken 
• een dunne metalen draad of prikkeldraad 

op 5 cm hoogte spannen, helpt ook.
• geef populaire landingsplaatsen een ho-

gere hellingsgraad, met gladde (of zelfs 
glibberige) materialen.

Het is ook belangrijk om gaten te dichten 
aan leegstaande gebouwen en ontbreken-
de pannen terug te leggen om te voorko-
men dat hier duiven kunnen nestelen. Ook 
de stad Kortrijk voorkomt dat duiven broe-
den in historische gebouwen en kerktorens 
door het aanbrengen van gaas.

ROOFVOGELS AANTREKKEN
Het aantrekken van natuurlijke vijanden 
houdt duiven op een afstand. Met een nest-
kast of een zitstok lok je roofvogels naar je 
eigendom. Als bijvoorbeeld een slechtvalk 
of sperwer in jouw buurt nestelt, slaan de 
duiven op de vlucht. De stad Kortrijk plaats-
te in 2008 een nestbak in de Sint-Maartens-
kerktoren in de hoop dat nakomelingen 
van de broedparen in Harelbeke en Ruien 
hier tot broeden komen. Vorig jaar werd re-
gelmatig een jong mannetje gezien in het 
stadscentrum, ook zelfs een baltsend paar 
rond de kerktoren. We hopen dat we 2015 
een broedkoppel mogen verwelkomen in 
onze nestbak. Op die manier zal de duiven-
overlast hopelijk snel minderen.

DUIVENTILPROJECT
Nabij het Conservatoriumplein staat sinds 
2005 een duiventil. In de til kan men het 
voedselaanbod reguleren. De stadsduiven 
worden er van eten, drinken, slaap- en nest-
gelegenheid voorzien, waardoor ze de til 
als hun ‘thuis’ beschouwen. De eieren wor-
den er systematisch vervangen door kun-
steieren. Zo wordt het aantal duiven op een 
diervriendelijke manier beperkt. De dieren 
brengen een groot deel van de tijd in de til 
door. Overlast in de vorm van duivenpoep 
en nesten nabij dakgoten wordt hierdoor 
aanzienlijk verminderd.
Help jij, net als het stadsbestuur om de 
duivenpopulatie op een (dier-)vriendelijke 
manier onder controle te houden? Dan is 
het (samen-)leven met stadsduiven in 2015 
best aangenaam.

 R Info:en meldingen: bel het gratis nummer 
1777 of mail naar 1777@kortrijk.be

(Samen)-leven met stadsduiven
Zie jij ook, overal waar je kijkt, duiven om je heen? Weet dan dat je net als elke burger kan helpen bij het beperken van 

de duivenpopulatie. Een koppel duiven kan tot 16 jongen per jaar grootbrengen, dus hun familie groeit razendsnel. 

Hun uitwerpselen beschadigen gebouwen en bevuilen straten en pleinen. 
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FREEK QUARTIER

De 30-jarige Bellegemnaar Freek Quartier 
verzorgde samen met een aantal collega’s 
van Grid Animation uit Gentbrugge een 
groot deel van de animaties voor de nieuwe 
Asterix-film. Het is meteen de eerste 3D-te-
kenfilm over de wereldberoemde Galliër en 
zijn boezenvriend Obelix. Het gaat om een 
Belgisch-Franse productie, met aan Vlaamse 
zijde Grid Animation dat bij films de post-
productie en animatie verzorgt. “We werk-

ten zo’n twee jaar aan de nieuwe film Asterix, 
De Romeinse Lusthof. Het modelleren van de 
verschillende sets, zoals het Gallische dorp, 
het Romeinse kamp en het Colosseum werk-
ten wij uit. Een huzarenstukje, want elk huis 
of elke boomstam moesten we tot in het 
kleinste detail maken. Daar zijn we meer dan 
een jaar zoet mee geweest”, aldus een trotse 
Freek Quartier. “Ook de juiste expressie en 
mimiek geven aan de verschillende karak-
ters was niet steeds eenvoudig.” De film ging 
op 26 november in première. 

AXEL WEYDTS

Na de gemeenteraad van januari zal de 
samenstelling van het college van bur-
gemeester en schepenen van Kortrijk er 
enigszins anders uitzien. Axel Weydts legt 
er op 12 januari de eed af als zevende sche-
pen. Zoals afgesproken bij het begin van 
deze legislatuur volgt hij vanaf dat moment 
Marc Lemaitre op als schepen van Mobili-
teit, Openbare Werken, Parkeerbeleid, Par-
ko en Publiek Domein. Axel Weydts ruilt zijn 
zeteltje in de gemeenteraad met Lemaitre. 
Voor de andere schepenen die al dienst uit-
maakten van het college verandert er niets. 
Of toch, op hun visitekaartje mogen ze een 
cijfertje aftrekken, want door de stoelen-
dans is de 3de schepen tweede geworden, 
de 4de werd 3de, …. In de zitting van de 
gemeenteraad van 8 december werd even-
eens akte genomen van het ontslag van 
OCMW-raadslid Thomas Holvoet. David 
Wemel neemt zijn plaats in. 

 R De samenstelling en bevoegdheidsverdeling van 
het schepencollege vind je op www.kortrijk.be/
over-de-stad/politiek  

DIEDERIK GLORIEUX

Diederik Glorieux ontving onlangs de Prijs 
Muziek 2014 ter waarde van 5.000 euro. De 
prijs maakt deel uit van de inspanningen 
die de provincie West-Vlaanderen doet om 
de West-Vlaamse componisten te onder-
steunen en de individuele creativiteit van 
componisten te stimuleren. Er werden 30 
dossiers ingediend, goed voor 85 muziek-
stukken. De prijs Muziek voor Ensemble 
ging naar Diederik. In het juryverslag von-
den we volgende lovende woorden terug: 
“De composities van Diederik vertegen-
woordigen een grote vakkennis en beheer-
sing van het materiaal. De componist gaat 
niet alleen zeer gedetailleerd te werk, zijn 
texturen zijn vloeiend en fantasierijk. De 
instrumentatiekunst is verfijnd en kleurrijk 
en het ritmisch parcours getuigt van een ei-
gen persoonlijk palet.” Diederik Glorieux is 
medeoprichter en artistiek coördinator van 
de Kortrijkse vzw Vonder dat eigen muziek-
producties met jong regionaal talent ont-
wikkelt. Hij is als dirigent ook verbonden 
aan Ars Vocalis Kortrijk en The Chamber 
Players & Singers. 
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De winnaars van vorige maand
Slechts enkele Stadskrantlezers herkenden de windhoos 
van het hof van Brouckaert in Rollegem. Vijf duo’s 
mochten smullen van een gratis stuk taart en een 
koffie in de nieuwe winterbar op Overleie: Emmanuel 
Brouckaert, Kenneth Gevaert, Els Leplae, Ine Windey 
en Charlot Declercq. Drie lezers wonnen het boek ‘De 
Tafel van Tien’: Charlotte Nijffels, Inge Harteel en Elien 
Vermeersch. Twee gezinnen mochten gratis naar de 
voorstelling van circus Pipo: Danny Dessein en Cathy 
Vercant. Deze lezers ontvingen een kerstfoorpakket: 
Tineke Pattyn, Renee Martheleer en Ludovic Vanlede. 
Tien lezers dienden een leuk voorstel in om energie te 
besparen. Zij winnen een gratis oplaadbare zaklamp:  
Jan Molenaar, Pedro Lervant, Anthony Bouttelgier, 
Veerle Strosse, Noel Van Luchene, Noa Calis, Leon 
Pattyn, Roland Doutreloigne, Ronny Wietendaele en 
Stefanie Verkest. Joke Bekaert won het boek ‘Ethisch 
ondernemen’. 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. 

WIN
Ken jouw stad!
Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 januari een kaartje naar: Stadskrant, 
Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be. 
Vijf duo’s maken kans op een gratis saunabeurt in het zwembad Mimosa of Lagae.

De bewoners hebben er meer dan vijftien jaar op moeten wachten, maar nu 
is het wegdek in de Ronsevaalstraat en de Candeléstraat opnieuw aangelegd. 
Beide straten liggen op de grens van Kortrijk en Moeskroen. Deze complexe 
situatie en budgettaire beperkingen leidden tot uitstel van de herstellingswer-
ken. Beide stadsbesturen kwamen dit jaar tot een overeenkomst. De werken in 
de Ronsevaalstraat startten midden augustus, de Candeléstraat in Tombroek 
bij Rollegem volgde in oktober. Op 28 november waren de werken afgelopen. 

Ronsevaalstraat 
en Candeléstraat 
in nieuw kleedje

@RoelVandommele – Apetrots op het #quindo team! 
Nu al indrukwekkende oplevering voor Straf Jong #Kortrijk. 
Aandacht voor jeugd, wijken en media! Chique! #howest

@HildeVMalderen – @kvkofficieel zowaar tweede, 
straf! Maar het kan nog altijd een beetje gekker, Kerels! #kvk 
#kortrijk #impossibleisnothing

@moseisley – #wikortrijk heeft zijn start niet gemist. 
Geweldige sfeer en sfeervol verlichte en ingerichte Grote 
Markt #Kortrijk 

@LouisJanart – chapeau voor mensen van @8500kor-
trijk die nu al terug de winkelstraten aan het schoonmaken zijn 
voor de eerste koopzondag #wikortrijk 

@daveallegaert – Veel sfeer, volk 
en tevreden gezichten in @8500kortrijk. Feest in Kortrijk, 
gefeliciteerd! 

Tweets
van de maand
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DONDERDAG 8 JANUARI  

MUZIEK | CAFÉ-CHANTANT MET THE DUMP 
BROTHERS | Folkbluesband. Noem het country, Ameri-
cana, rockabilly,cajun of hillbilly skiffle, dit alles overgoten met 
een vleugje Euopese gypsy roots. Mooie meefluiters maar ook 
pure onversneden rock'n roll met een stomende blazersectie en 
scheurende mondharmonica's | 20.15u | gratis | OC De Vonke 

VRIJDAG 9 JANUARI 

MUZIEK | SOETKIN COLLIER TRIO | Soetkin brengt 
folkmuziek met klasse. Ze zingt over goed en kwaad, leven en 
dood, liefde en leegte. Hoor je haar muziek dan voel je de kracht 
van de traditie. Het aparte stemkleur van Soetkin vervoert en 
bezweert. Relativering en humor zijn nooit veraf in haar teksten | 
20.15u | € 10 | OC De Troubadour |  www.schouwburgkortrijk.be
FEEST | KAMP4 | Kerstboomverbranding, geefplein, repair 
point, bar en muziek | 18.30 – 23u  | V-Texsite, Pieter de Conin-
cklaan 23a | Facebookevenement Kamp4 of kamp4@gmail.com

ZATERDAG 10 JANUARI 

BASKETBAL | KORTRIJK CB VS BBC FALCO 
GENT-A | S.C. Lange Munte Kortrijk | 20.30u | 056 27 80 00 |  
www.kortrijksportcb.be
DANS | NEEDCOMPANY MET RAAR MAAR 
WAAR (3+) | In de wondere wereld van Needcompany is 
alles mogelijk. De beer heeft een wassalon, een strijkplank met 
een slecht humeur, dat is toch niet zo raar? Je moet eens ko-
men kijken, dan zie je het gebeuren! Een grappige en kleurrijke 
dansvoorstelling voor jong en oud | 20.15u | € 8 | Schouwburg 
Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
FEEST | BISSEGEM VUURT | 18.30u | OC De Troubadour
KERST | KERSTBOOMVERBRANDING | 19u | 
centrum Sente 
RECEPTIE | NIEUWJAARSRECEPTIE KOOIGEM |  
19.30u | ’t Kastanjehuis

ZONDAG 11 JANUARI 

OUTDOOR EN ADVENTURE | CHALLENGE RUN | Een 
ludieke winterse run met het stadcentrum als speelterrein. Het 
parcours loopt doorheen vele gebouwen; trappen op en af, in en 
uit waardoor dit parcours héél origineel en uniek is in zijn genre. 
Zowel de gebouwen vormen ene "challenge" maar ook enkele 
eigen hindernissen. Recretaief met professionele omkadering. 
Voor iedereen haalbaar! met veel sfeer errond | 11u | € 15 |  
kurt@challengerun.be | www.challengerun.be 

MUZIEK | NIEUWJAARSCONCERT 2015 | Prach-
tig nieuwjaarsconcert voor iedereen, jong en minder jong. Zij 
die naar het concert kwamen in 2014 zullen je zeker weten 
te overtuigen om dit jaar aanwezig te zijn.  Vlotte muziek uit 
meest bekende operettes met af en toe een mooie meezinger | 
14.45u | ook op zo 18/01 om 14:45 | € 21 | Schouwburg Kortrijk |   
www.schouwburgkortrijk.be 

DINSDAG 13 JANUARI 

THEATER | THEATER ZUIDPOOL MET EMPE-
DOKLES | In de wondere wereld van Needcompany is al-
les mogelijk. De beer heeft een wassalon, een strijkplank met 
een slecht humeur, dat is toch niet zo raar? Je moet eens ko-
men kijken, dan zie je het gebeuren! Een grappige en kleurrijke 
dansvoorstelling voor jong en oud | 20.15u | € 16 | Schouwburg 
Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | STOOMBOOT | Stoomboot? Dat is Niels Bout-
sen, een man met gitaar die zachte, eenvoudige liedjes maakt in 
het Nederlands | 20.15u | € 12 | Ontmoetingscentrum Aalbeke | 
oc.aalbeke@kortrijk.be | www.schouwburgkortrijk.be 

WOENSDAG 14 JANUARI 

HUMOR COMEDY | HANS LIBERG (NL) MET AT-
TACCA | De nieuwste show van topentertainer Hans Liberg 
is er opnieuw één van internationale allure, vol bruisende 
energie en grote muzikaliteit, waarbij de tranen van het lachen 
je hoogstwaarschijnlijk weer over de wangen zullen bigge-
len. Een virtuoos die nog steeds blijft groeien als performer |  
20.15u | € 30/28/11 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be

DONDERDAG 15 JANUARI 

MUZIEK | MELANIE DE BIASIO | Melanie De Biasio 
komt uit onverwachte hoek. Ze studeert zang en dwarsfluit in 
haar geboortestad Charleroi en later in Brussel. Haar eerste stap-
pen zijn onmiskenbaar jazz. Behalve een gastoptreden met Sop-
hia op Pukkelpop 2007 heeft ze geen banden met pop en rock. 
In 2013 maakt ze met haar tweede album ‘No Deal’een knappe 
overstap | 20.15u | € 23 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | 
www.schouwburgkortrijk.be 
FILM | KUNST IN DE CINEMA: GIRL WITH 
THE PEARL EARRING | Na een succesvolle tweeja-
rige tournee is het 'Meisje met de Parel' weer thuis in de be-
jubelde galerij van het Mauritshuis in Den Haag, waar onlangs 
de laatste hand werd gelegd aan grootse renovatiewerken. Met 
lange rijen bezoekers die een glimp willen opvangen van haar 

geheimzinnige schoonheid tot gevolg. De blijvende aantrek-
kingskracht van dit meesterwerk staat buiten kijf. De prachtig ge-
filmde documentaire gaat in op de vele onopgeloste raadsels rond 
dit buitengewone schilderij en de mysterieuze schilder Vermeer. 
Wie was dit meisje? Waarom en hoe werd het meisje geschilderd |  
20.15u | ook op zo 18/01 om 17.15u | Kinepolis Kortrijk

VRIJDAG 16 JANUARI 

VELOFOLLIES
De grootste en meest gevarieerde fietsbeurs in 
de Benelux hier in Kortrijk op 16,17 en 18 januari.
Velofollies is uitgegroeid tot de grootste en meest 
gevarieerde fietsbeurs in de Benelux en dit in Kor-
trijk. Je kan er het totaalaanbod binnen de fietswe-
reld bekijken en testen: van BMX en mountainbike 
tot racefiets en van stadsfiets tot e-bike. Dit aanbod 
wordt aangevuld met een compleet gamma van ac-
cessoires, fietskledij, fietstrips en -tips. Bovenop deze 
nieuwste trends en collecties wordt de beurs boven-
dien doorspekt met boeiende randactiviteiten zoals 
praatcafés met (ex-)wielrenners, ploegvoorstellin-
gen en signeersessies. Velofollies biedt u een totale 
fietservaring, de bijnaam 'de eerste wielerklassieker 
van het jaar' is dan ook niet uit de lucht gegrepen.
Voor de fietsstad die Kortrijk toch ook wel is zal deze 
beurs opnieuw de harten van de fietsliefhebber snel-
ler doen kloppen.

 R 16,17 en 18/01 | open za, zo van 10u tot 
18u, vrij van 14u tot 21u | € 14/10/7/5/
gratis | Kortrijk Xpo | www.velofolies.be

 R zie ook pag. 15
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Oorspronkelijk waren er 12 brandweer-
korpsen (met 11 voorposten). Met de 
brandweerhervorming zijn die brandweer-
korpsen samengesmolten tot één hulpver-
leningszone met 17 posten, waarbinnen 
men over de grenzen heen op diverse vlak-
ken samenwerkt. De 300.000 burgers en 
de 24.000 ondernemingen van de hulpver-
leningszone Fluvia kunnen rekenen op 60 
beroepsbrandweerlieden en 760 vrijwillige 
brandweerlieden. 

PREVENTIE
De nieuwe structuur moet de dienstver-
lening van de brandweer op een hoger 
niveau brengen. Een niveau waarbij alle 
items van de veiligheidsketen volwaardig 
geïntegreerd zijn in de werking van de 
hulpverleningszone: interventie, preventie, 
opleiding en nazorg. Branden blussen is 
één zaak, ze voorkomen door middel van 
preventie is even belangrijk. De brandweer 
zet, behalve interventie, volop in op preven-
tie. Hierbij onderstreept men onder andere 

Op 1 januari ging de Hulpverleningszone Fluvia officieel van start.  Deze 

zone bestaat uit 14 gemeenten: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, 

Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, 

Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem. 

het belang van een rookmelder. Wist je dat 
enkel een rookmelder je kan wakker maken 
als het brandt? De reukzin wordt tijdens het 
slapen uitgeschakeld. Een rookmelder, die 
zo’n 20 euro kost, kan je gemakkelijk beves-
tigen met dubbelzijdig kleefband. 

NAZORG
Een goede voorbereiding op incidenten 
door middel van vorming, training en op-
leiding is onontbeerlijk. Nazorg is minstens 
even belangrijk. Een brand of een verkeers-
incident bezorgen slachtoffers en betrok-
kenen grote zorgen, ook nadien.

Een voorbeeld van een zonaal nazorgtraject 
is de infoavond op 27 oktober 2014 in Anze-
gem. De kerkbrand op 16 oktober 2014 had 
immers een diepe indruk nagelaten op de 
gemeenschap van Anzegem. De inwoners 
kregen niet alleen feedback over de  brand, 
maar ook brandpreventietips voor thuis.

 R www.hvzfluvia.be 

Als je een noodnummer belt, be-
vind je je meestal in een stressvolle 
situatie. Toch is het belangrijk dat je 
precieze informatie meedeelt aan de 
operator. Probeer vóór je de nood-
centrale belt het volgende te weten 
te komen: de juiste locatie, het soort 
noodgeval en of er gewonden zijn.

VOLG DEZE STAPPEN:

• Vorm het nummer 112 voor de 
BRANDWEER en AMBULANCE.

• Vorm het nummer 101 voor dringen-
de POLITIEHULP.

• Wacht rustig op antwoord en haak 
niet in. 

• Geef het adres waarnaar de hulp-
diensten zich moeten begeven (stad, 
straat, nummer, kruispunt, jaagpad, 
speciale toegang, praatpaal, enz.). 
Bel je niet vanop de plaats van het 
incident, vertel dit dan aan de ope-
rator. Voorkom dat de hulpdiensten 
nodeloos rondrijden en het slachtof-
fer hierdoor moet wachten op hulp.

• Beschrijf wat er is gebeurd (brand, onge-
val, agressie, inbraak, hartaanval, enz.).

• Geef aan of er mensen in gevaar of 
gewonden zijn en hoeveel.

• Haak in van zodra de operator hier-
toe het sein geeft en hou achteraf je 
telefoonlijn vrij zodat de operator je 
kan terugbellen als hij meer informa-
tie nodig heeft.

• Als de situatie verergert of verbetert, 
bel dan terug naar de noodcentrale 
om dit mee te delen.

OPGELET!

Als je per ongeluk een noodnummer 
hebt gebeld, hang dan niet op, maar 
zeg de operator dat alles in orde is. 
Op die manier weet de operator dat er 
geen sprake is van een noodgeval.

Hoe bel je naar 
noodnummers?

Hulpverleningszone 
Fluvia van start
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ZATERDAG 24 JANUARI 

VOETBAL | VOETBAL: KVK 1E KLASSE VS 
SPORTING CHARLEROI - THUISWEDSTRIJ-
DEN | 20u |  Guldensporenstadion | 056 37 46 55 | www.kvk.be 

ZONDAG 25 JANUARI 

THEATER | DE MUIZENVAL | De meest gespeelde 
thriller ter wereld is één van de beste moordmysteries ooit ge-
schreven door Agatha Christie. Een spannende wodunit waar de 
gasten op zoek gaan naar de moordenaar in het ingesneeuwde 
hotel 'Monkswel Manor'. Met een absolute topcast: Jelle Cley-
mans, Jan Schepens, Nathalie Wijnants, Karin Jacobs, Erik Goris 
en vele anderen | 15u | € 25/23 (vanaf 15 pers) | Schouwburg 
Kortrijk |  www.schouwburgkortrijk.be

VOLLEYBAL | VT MARKE VS MENDO BOOI-
SCHOT | 17u | Olympiadeplein Marke | 056 27 80 35 |  
www.marke-webis.be 

MAANDAG 26 JANUARI 

MUZIEK | ONZIA EN VAN VOOREN | Patrick Onzia 
is een top entertainer in Vlaanderen en een succesvol zanger. In 
1978 bracht hij zijn eerste plaat op de markt, een vertaling van 
het winnende eurovisiesonglied ‘Lazy Burms.’ En als iemand een 
publiek aan het lachen kan brengen met zijn visuele acts, is het 
Dirk Van Vooren wel. Jarenlang is hij te zien als side-kick van Luc 
Caals in revuetempel ’t wit Paard in Blankenberge | 14.30u | € 10 
(koffie + taart inbegrepen) | OC De Troubadour | 056 23 98 55 | 
www.schouwburgkortrijk.be 
HUMOR | COMEDYTALES OPEN MIC | Comedy-
Tales, een Kortrijks/Gents comedycollectief, pakt uit met een 
maandelijkse Open Mic | Deuren open om 19u, voorstelling 20u 
| € 3 | DeDingen | www.facebook.com/comedytales 

WOENSDAG 28 JANUARI 

VOORSTELLING | DE GEMASKERDE MAN - OP 
ZOEK NAAR FRIEDRICH NIETZSCHE | In de 
voorstelling De Gemaskerde Man vertelt wetenschapper Tony 
Malfait Nietzsches levensverhaal met als leidraad het boek 'Men-
selijk al te Menselijk'. Op het einde van de voorstelling ontdekt de 
toeschouwer dat de moderne mens met al zijn kennis, meningen 
en uitspraken niet meer is dan een willekeurige verzameling van 
teksten, een plakboek van verzonnen en bestaande verhalen | 
19u | Bibliotheek Kortrijk | www.kortrijk.be/bibliotheek

PASSERELLE BESTAAT OP 
25 JANUARI TIEN JAAR
Deze Kortrijkse danseducatieve organisatie was dit 
jaar bijzonder actief in de regio met o.a. een dans-
kamp voor 60 jongeren in de vakantie, een bijzonder 
gesmaakte performance bij de heropening van het 
Begijnhof, twee premières voor meer dan 500 toe-
schouwers en een project met de OKAN-klas dat op 
20 januari als ’showcase’ wordt gepresenteerd op de 
Dag van de Cultuureducatie in deSingel (Antwerpen).
Als Vlaams gesubsidieerde instelling organiseert 
zij dansprojecten doorheen Vlaanderen, maar ook 
buiten de landsgrenzen kent men Passerelle. Zo trad 
Passerelle afgelopen september op in Rio de Janeiro. 
Hiermee is Passerelle een serieuze culturele ambas-
sadeur voor Kortrijk.

 R Van 16/01 t.e.m. 25/01 neemt Passerelle de 
Budascoop in met workshops en hernemingen 
van enkele pareltjes als Copy That, Gnosis en 
WAAR | www.passerellevzw.be

ZATERDAG 17 JANUARI 

FIETSEN | MOUNTAINBIKE-TOCHT VELOFO-
LIES | S.C. Lange Munte | Fil.tack@telenet.be | www.velofollies.be
HUMOR | FREDDY DE VADDER 'FREDDY 
TWIJFELT' | Freddy? Twijfelen? Hij toch niet? De gedachte 
dat onze favoriete zelfzekere überopportunist sentimenteel 
wordt, doet ons huiveren. Maar wat is er hier dan aan de hand? 
Heeft hij gewoon een dipje? Toch geen depressie? | 20.15u | € 17 |  
Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.comedyshows.be
RECEPTIE | HEULE NIEUWJAART | 19u | tussen 
Kasteel en bib 
RECEPTIE | NIEUWJAARSRECEPTIE | 19u |  
OC Aalbeke

DONDERDAG 29 JANUARI 

HUMOR | GILI: CTRL | In CTRL krijgt het publiek een avond 
vol manipulatie, suggestie en zelfs hypnose. Gili experimenteert 
voor het eerst met het idee om zelf alle controle compleet los 
te laten. Het publiek bepaalt, beslist alles en mag de volledige 
controle overnemen. De vrije keuze van het publiek heerst. Is Gili 
- buiten zijn comfortzone - nog steeds in staat om verbluffende 
stunts uit te halen | 20.15u | € 14 | OC De Wervel | 056 23 98 55

POEZIE | POËZIEWEEK 2015 | Het thema van de Poë-
zieweek 2015 is: Met zingen is de liefde begonnen. De hele week 
dompelt de bibliotheek je onder in een bad van poëzie met een 
breed scala aan poëtische proevertjes. We  beginnen op 29 januari 
met Gedichtendag, zoomen in op de Herman De Conick Prijs en 
zetten de collectie dichtbundels in de kijker. Meer activiteiten vind 
je binnenkort op onze website en op www.poezieweek.com | tot 
04/02 | Bibliotheek Kortrijk | www.kortrijk.be/bibliotheek

'T STRAETJE NIEUWJAART
Op donderdagavond organiseren de uitbaters van de 
Reynaertstraat 't Straetje Nieuwjaart. Diverse drank-
standjes, leuke ambiancemuziek en een optreden 
van een Vlaamse Schlagerzanger. Dit jaar is dit Paul 
Severs en in het voorprogramma Rudi Winters, de 
zingende postbode uit Zwevegem. 

 R Aanvang is voorzien om 18u met DJ-set 
en onder het motto 'een vat van 't stad'  
biedt Stad Kortrijk een gratis Bockorpils aan.

ZONDAG 18 JANUARI 

OUTDOOR EN ADVENTURE | SNOWBOARDEN 
VOOR KIDS | Snowboarden voor kinderen van 3 tot 6 jaar? 
Dat kan en volledig gratis! Sneeuwsport Vlaanderen gaat samen 

met Burton op tour met een Riglet Park. Dit is een droog snow-
park voor kinderen. Je krijgt er een snowboard onder je voeten, 
een helm op je hoofd en hop je bent al aan het snowboarden. De 
lesgevers trekken je langs een parcours en al wat je moet doen is 
veel plezier beleven | 13u tot 17u | Shopping Center K in Kortrijk |  
www.sneeuwsportvlaanderen.be

WOENSDAG 21 JANUARI 

THEATER | HET KIP & KC DE WERF MET QUI 
A PEUR DE REGINA LOUF? | Een reporter die zijn 
carrière op het spel zette om pedofilienetwerken aan het licht te 
brengen. Een theatermaker die sensatie ziet in deze geschiede-
nis. Dit zijn de ingrediënten voor een indrukwekkende voorstel-
ling voor theaterjunkies én nitwits. Zet je schrap voor een dolle 
afdaling in de donkere krochten van de Belgische geschiedenis |  
20.15u | € 14/8 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | 
www.schouwburgkortrijk.be

VRIJDAG 23 JANUARI 

EXPO | WIJ TROUWEN | Verloofd? En ben je op zoek naar 
inspiratie voor je mooiste dag? Of wens je op de hoogte te blijven 
van de nieuwste trends binnen het huwelijksgebeuren | ook op 
24/01 en 25/01 | open zo, za van 13u tot 18u, vrij van 18u tot 
23u | € 10/8/gratis | Kortrijk Xpo | www.wij-trouwen.be
MODERNE DANS | MARC VANRUNXT / ARCO 
RENZ MET DISCOGRAFIE | Discografie is een dub-
bele solo, vervlochten tot één creatie, gemaakt door twee cho-
reografen voor één danser. Met bezwerende bewegingen op een 
bewerkte sound uit de jaren ’80. De incarnatie van pure schoon-
heid en elegantie | 20.15u | € 13 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 
98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

VRIJDAG 30 JANUARI 

RECEPTIE | NIEUWJAARSRECEPTIE | 19u | Buurthuis  
Rollegem

ZEVEN MANIEREN 
OM EEN VIS TE VANGEN
Het startschot wordt gegeven! De vogels nemen af-
scheid en verlaten hun nesten! Citroenzangers smeren 
hun kelen en zetten de toon. De Brilvogels spreiden 
hun vleugels en bereiken de grens. Een Filipijnse 
boskalkoen versiert onderweg haar mannelijk idool, 
maar komt op adem in het nest van de bastaardarend. 
Scharrelkippen bespringen een casanova van een haan 
en staken hun tocht. Vier afgedankte tuinfluiters zoe-
ken in het zuiden nieuwe leden voor een muziekband. 
Roodborstjes en Rosse spotlijsters stelen de show, 
terwijl tijgervinken en zebraduiven hun strepen elders 
verdienen. Een zwerm van Canadese ganzen vliegen 
over. Vlaamse gaaien liggen op de loer. 

Theater Antigone organiseert ook dit seizoen een 
wijkproject. Net als vorig jaar regisseren Marlies 
Tack en Michaël Vandewalle spelers van in en rond 
Kortrijk in een stuk over mensen op de vlucht. 

 R De voorstellingen vinden plaats in Theater 
Antigone, Overleiestraat 47, Kortrijk  
op 30 en 31/01, en op 5, 6, 7, 8, 12, 13 en 
14/02 | € 3 | 056 24 08 87  
 www.antigone.be  

ZATERDAG 31 JANUARI 

HANDBAL | APOLLOON VS HASSELT | 20.30u | S.C. 
Lange Munte Kortrijk | 056 27 80 00 | www.apolloon.be
HUMOR | HUMOROLOGIE, FESTIVAL VAN 
VERWONDERING MET SOIREE HUMORO-
LOGIE | Wat deze wintereditie wordt is nog onduidelijk. Maar 
zeer zeker wil Humorologie je ook nu weer verleiden om veelbe-
lovend professioneel talent te ontdekken. Verwacht je, in ware 
cabaretstijl, aan een aantal schitterende nummers van verschil-

HELLEGAT
Hellegat is een voorstelling die je meeneemt op een reis 
door de tijd, van de verzopen Ijzerweides van de Grote 
Oorlog tot het verraderlijke luilekkerland van hier en 
nu. Reisgezellen zijn de families Ampe en Vandamme 
en de hele gemeenschap die samen met hen ‘het Hel-
legat’ bevolkt. De aimabele vleesgeworden windhaan 
Eerwaarde Heer Bultinck, de eeuwig ronddwalende 
vogelschrik Tisten van Schuifkaas, Generaal Oberst en 
Captain Peacock… Allen nemen ze je mee op hun ge-
deelde levenswandels en zo vertellen ze de geschiede-
nis van de vooruitgang van de kleine man en de grote 
wereld rondom hem. Het leven zoals het is, met haar 
liefde en haar verraad, soep met ballekes, duiven van 
staatsbelang die schijten op de was, cowboys en india-
nen. En een verloren gewaande zoon…

Tekst, regie en decor: Geert Six  l  spel: Boulanouar 
Belgerais, Joeri Bruneel, Tom Bruneel, Filip Coolen, 
Karolien Delaere, Frank Delft, Roos Dooms, Mie 
De Neve, Filiep Forrest, Bernard Goedefroidt, Heidi 
Landsheere, Adi Mesdag, Nirda Mortier, Martine 
Nuyttens, Bruno Nys, Marcel Sabbe, Avo Tamasian, 
Carine Vanhoucke, Isabelle Vanluchene, Christine Van 
de voorde en Johan Walgraeve l assistentie, rekwisie-
ten en kostuums: Roselein Detavernier l  licht en tech-
niek: Bram Lievens l muziek: Dick Vanhoegaerden l 
affichebeeld: Stefanie Tanghe en Bruno Tytgat l  
productie: Unie der Zorgelozen

 R vr 23 en za 24 januari om 20.15u, ook op 
zo 25/01 om 15u, do 29 t/m za 31/01  
om 20.15u, zo 01/02 om 15u, woe 4 t/m 
za 7/02 om 20.15u | in het Sint-Janshuis, 
Graaf Gwijde van Namenstraat 4, 8500 
Kortrijk | vóór en na de voorstelling 
kan je in Villa Lauwers terecht voor een 
natje en een droogje | €4 | reservatie@
uniederzorgelozen.be | 056 22 04 00 | 
www.uniederzorgelozen.be

U I T  I N  K O R T R I J KU I T  I N  K O R T R I J K
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lende artiesten gepresenteerd uit diverse disciplines binnen het 
circusgenre | 20.15u | € 18/15/12 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 
98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

DOORLOPEND

SPEL | CITYGAME : DE SPION - GROOTE 
OORLOG | Speel mee in de spannende citygame rond spio-

nage tijdens WO I. Kruip via een tablet of smartphone in de huid 
van Evarist of van de geheime politie die hem op de hielen zit 
| € 1,79 | Kortrijk 1302 | www.kortrijkbezet14-18.be/stadsspel
EXPO | KORTRIJK BEZET:  IN HET SPOOR VAN 
EEN SPION | Ontdek hoe het stadsbeeld van Kortrijk tijdens 
WO I veranderde. Luchtbombardementen brachten schade toe 
en eisten veel burgerslachtoffers. | € 3/2, gratis kinderen tot 12 
jaar | Museum Kortrijk 1302 | www.kortrijkbezet14-18.be

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

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 februari: 5 januari, editie maart: 2 februari en editie april: 2 maart.

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

Slimme groene revoluties in de Budafabriek
Tot zondag 8 februari 2015

EXPO | IN HET SPOOR VAN EEN SPION – KIN-
DERPARCOURS | In de tentoonstelling worden de kinde-
ren zelf spion! Ze gaan met de verrekijker op zoek naar symbolen 
en  verzamelen zo informatie die ze invullen op een spionnen-
kaart.  Op vier plaatsen in de tentoonstelling is er een speelse 
doe-opdracht.|  | € 3/2, gratis kinderen tot 12 jaar | Kortrijk 1302 
| www.kortrijkbezet14-18.be 

“Wow”, is de reactie van velen die de expo The Green Light District in de Kortrijkse 
Budafabriek bezochten. In The Green Light District tonen wetenschappers (Kulak, 
Vives, Howest), internationale kunstenaars en Kortrijkse ondernemers concrete 
projecten die het doemdenken over ecologie overstijgen.

Je ziet er yoghurt van menselijke enzymes, een fruitpers die ook pamfletten drukt, bij-
enkolonies in een indoor wintertuin, in vitro gekweekt vlees als nieuwe hamburgers. 
 “Boeiend voor de geest, prikkelend voor de zintuigen en mikkend op het hart: de 
expo Green Light District heeft het allemaal tegelijkertijd”,  schreef De Standaard 
(14/11/2014). Tijdens de openingstijden zijn er steeds enthousiaste gidsen aanwezig. 

 R The Green Light District is nog tot 8 februari open van woensdag tot zaterdag van 14 tot 18 uur 
en op zondag van 11u tot 18u | € 6/5/4(-26) | Budafabriek| www.greenlightdistrict.be

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_nieuwjaar.

#IGKORTRIJK ZOEKT JE! 

ruthvandenberghe 

#supershoppingkortrijk

#igkortrijk wie o wie heeft 

het winnende lotje

emiliedbssn 

#wikortrijk #christmas
gillbuysschaert 

#thepopcorner #igkortrijk 

#wijngaardstraat

anitacayo 

super shopping 

#igkortrijk

quindo #Kinderwijkparlement 

vergadert in de #ControlRoom 

over #JongKortrijkSpreekt! 

`Dat't druk zal worden!

martvlieg 

Kerstboekenboom in de bib 

#igkortrijk #bibkortrijk

iothecoolmoon 

#Kortrijk #igkortrijk 

#sundaywalk #begijnhof

lisadcle Goud 
#igkortrijk 

#texture #gold

_robrecht_  #nmbs #station 

#staking #kortrijk 
#metdetreinzoujeeralzijn 

bartdevoldere 2de hands markt t.v.v. daklozenVetex gebouw #igkortrijk

debestekamer #Kortrijk 
by night. Stadhuis in zijn 

eindejaarskleed. #igkortrijk

KORTINGSBON 
€ 5 ipv € 6 voor 

Kortrijkzanen die met 
deze bon de  

Green Light District 
bezoeken in januari. 
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IJsberenduik van Music for Life (copyright: Davy De Pauw) 


