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Het initiatief waarmee het stadsbestuur wil te weten ko-
men wat de bewoners bezighoudt, draait op volle toeren. 

KORTRIJK SPREEKT OP TOER
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. Tegen het einde van deze legislatuur wil de be-
stuursploeg zo veertig buurten in Kortrijk en deelgemeenten 
bezoeken. In november werd de omgeving van de Sint-Den-
ijsestraat aangedaan, op 7 december trok de toer naar Kooi-
gem. Ondertussen werden de resultaten van de eerste toer 
verwerkt. De Stadskrant geeft alvast een kort overzicht: 
- 13% van de buurtbewoners vulden hun deurhanger in. 
- Hieruit bleek dat 94% graag in de buurt woont, 70% kent 

veel mensen in de buurt, eenzelfde percentage voelt zich 
veilig in de Sint-Denijsestraat en omgeving.  

- 39% van de buurtbewoners geeft aan dat de stad luistert 
naar de bekommernissen uit de buurt, een kleine 15% 
vraagt meer luisterbereidheid. 

- Bovendien is 79% er trots op om Kortrijkzaan te zijn. 

De inwoners van de Sint-Denijsestraat en omgeving krijgen 
binnenkort een folder in de bus met een samenvatting van 
de door hen gestelde vragen, de meest opmerkelijke resul-
taten van de bevraging en de daaraan gekoppelde acties. 
De resultaten van de toer in Kooigem mag je verwachten in 
de Stadskrant van maart. 

OP TOER IN WIJK PIUS X
De volgende toer vindt plaats op zondag 8 februari in de wijk 
Pius X. De woensdag voordien krijgen de buurtbewoners 
een brochure in de bus met allerlei nuttige informatie én een 
deurhanger. Die bevat een korte bevraging die de bewoners 
kunnen invullen en aan hun voordeur kunnen hangen. De 
hangers worden tijdens het bezoek opgehaald, en indien ge-
wenst bellen burgemeester en schepenen ook even aan. 

‘KORTRIJK SPREEKT’ VÓÓR DE GEMEENTERAAD
Mee het beleid van de stad bepalen? Dat kan ook elke maand 
voorafgaand aan de gemeenteraad! Het forum biedt elke 
Kortrijkzaan de kans om rechtstreeks een wens, probleem of 
verzuchting aan te kaarten bij het stadsbestuur. De volgen-
de ronde vindt plaats op maandag 9 februari om 18.30 uur. 
Je leest meer over de voorwaarden en inschrijving voor dit 
initiatief op www.kortrijk.be/kortrijkspreektgemeenteraad. 

Met de campagne ‘10.000 stappen extra’ 
wil de stad volwassenen aanmoedigen 
om meer te bewegen. Wetenschappelijk 
onderzoek wees uit dat wie te weinig be-
weegt, risico loopt op hart- en vaatziekten, 
darmkanker, diabetes, obesitas,… . p.8

Op 14 februari hangt er traditiegetrouw 
romantiek in de lucht. Valentijn is dé 
gelegenheid bij uitstek om je partner 
of geliefde eens flink te verwennen. De 
Stadskrant geeft alvast enkele tips voor 
een Valentijnsperiode om verliefd op te 
worden! p.4-5

Van 8 tot en met 13 februari loopt in Kor-
trijk de klimaatweek. Kortrijk koestert de 
ambitie om klimaatstad te zijn. p.9

Voor de vijfde keer organiseert Kortrijk 
Xpo zelf TuinXpo, de eerste indoortuin-
beurs van het jaar. In het hele beurscom-
plex stellen exposanten hun producten 
en materialen voor, worden demotuinen 
en groenzones aangelegd, en krijgen de 
bezoekers allerlei waardevol advies. p.13

Al meer dan tien jaar hebben kinderen 
het voor het zeggen tijdens de krokus-
vakantie. Ook dit jaar wordt Spinrag een 
heerlijke periode waarin kinderen kind 
mogen zijn en (groot)ouders hun fanta-
sie de vrije loop mogen laten. p.14
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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

Met het gratis netwerk verwezenlijkt het 
stadsbestuur de digitale ambities binnen 
het bestuursakkoord Plan Nieuw Kortrijk. 
Kortrijk wil namelijk een slimme stad zijn, 
die klantgericht werkt en hierbij maximaal 
gebruik maakt van innovatieve toepas-
singen. Onze stad ambieert daarmee het 
ruimste aanbod te bieden van alle cen-
trumsteden in Vlaanderen. 

150 HOTSPOTS
“Omdat we iedereen mee aan boord willen, 
zetten we met het project @llemaal digitaal 
in op het vlot en veilig gebruik van het in-
ternet. We organiseren internetlessen en 
vergroten de toegang tot digitale toepas-
singen”, begint coördinator Ann Andries. 
“Dat doen we onder meer door het aan-
bieden van een gratis draadloos netwerk 
op de meest bezochte plaatsen in de stad.” 
Nu al kan je in Kortrijk op heel wat plaat-
sen gratis surfen zonder een wachtwoord 
in te geven. Er zijn 150 hotspots, verspreid 
over alle belangrijke stads- en OCMW-

gebouwen en openbare plaatsen zoals de 
Grote Markt, het Schouwburgplein en het 
Magdalenapark. Dat aanbod wordt nu fors 
uitgebreid. Op alle drukbezochte pleinen, 
zoals het Stationsplein, Houtmarkt, Vee-
markt, Vlasmarkt, Plein en Budapark, zal je 
gebruik kunnen maken van gratis wifi. Ook 
in het volledige winkel- en wandelgebied 
en het shoppingcenter K in Kortrijk zal het 
mogelijk zijn om op het internet te surfen. 
De reeds bestaande hotspots op de Grote 
Markt en het Schouwburgplein krijgen een 
opwaardering. 

OOK DEELGEMEENTEN 
Opvallend is ook dat er op alle marktplei-
nen in de zeven deelgemeenten hotspots 
komen. Daarmee scoort Kortrijk beter dan 
andere steden. Bovendien krijgt ook de 
evenementensporthal van de Lange Munte 
een hotspot. In een volgende fase voorziet 
men nog een uitbreiding naar de Leieboor-
den, het nieuwe stadsdeel campus Kortrijk 
Weide en het park van Heule. 

EENVOUDIG GEBRUIK 
De gebruikers kunnen de klok rond ver-
binding maken met het netwerk. De eerste 
twee uur per dag zijn gratis binnen het be-
reik van de antenne en iedereen kan er ge-
bruik van maken. Inloggen is eenvoudig. Wie 
op een computer, laptop, smartphone of ta-
blet toegang wil krijgen, komt eerst op een 
stadsportaal terecht waarop ook nieuws-
berichten over onder meer evenementen 
in Kortrijk staan. Daar moet je éénmalig 
registreren. Dat kan via sociale media zoals 
Facebook of Twitter. Wie niet via de sociale 
media inlogt, maakt één keer een account 
aan met een eigen log-in. Telenet regelt de 
praktische kant. De eerste twee uur per dag 
kan iedereen gratis op hoge snelheid surfen. 
Daarna kunnen Telenet-klanten ongelimi-
teerd blijven surfen, andere klanten surfen 
verder met een lagere snelheid. De werken 
starten in februari. Tegen de zomervakantie 
moeten de eerste zones operationeel zijn. 

 R www.kortrijk.be/allemaaldigitaal 

Vanaf deze zomer kan je in bijna heel het stadscentrum en alle zeven deelgemeenten probleemloos en gratis 

surfen op het wifi-netwerk van de stad. De service kadert in het project @llemaal digitaal, waarbij de stad 

zoveel mogelijk inwoners wil meenemen in de digitale wereld. 

GRATIS WIFI IN KORTRIJK 
EN DEELGEMEENTEN

Bestaande wifi-zone

Nieuwe wifi-zone vanaf juli 2015
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Valentijnsgekte tijdens 
Kortrijk Cupido

KOOPWEEKEND MET KOOPZONDAG

Heel wat handelaars zetten hun valentijns-
offensief in. Wie nog op zoek is naar een 
origineel cadeau kan terecht in het winkel-
wandelgebied of in het shoppingcenter K in 
Kortrijk. En dit zowel op zaterdag als zondag! 
Waai ook even binnen bij de tentoonstelling 
‘From the Academie with Love’ in de Patria 

op de Grote Markt 19. De Academie Kortrijk 
zet er haar beste beentje voor. Je kan er zelfs 
een love-fotoshoot laten nemen. En alsof dat 
nog niet genoeg is, brengen de acts van Les 
Figurettes Fénomenales, De Smokettes en 
de muzikale intermezzo’s van VocalStudio je 
in de juiste sfeer. Ook kinderen kunnen let-
terlijk en figuurlijk hun hart ophalen tijdens 
de Valentijnsperiode. Op zondag 8 februari 

om 15 uur hangen er Cupido Piñata’s op de 
Grote Markt. Bedoeling is dat de allerklein-
sten op de kleurrijke figuren slaan tot er 
honderden snoepjes uit de lucht vallen. En 
er zijn zelfs ponyritjes op de Grote Kring!

 R zaterdag 7 februari animatie van 14 tot 19 uur 
zondag 8 februari hele dag (K in Kortrijk open 
van 13 tot 18 uur)

KUNST- EN ANTIEKMARKT

Een gelijkaardige sfeer zoals in het Parijse 
Montmartre, dat beloven de kunstenaars, 
animatoren, dansers en ambachtslieden 
je op de kunst- en antiekmarkt. Want geef 
toe, wat is er leuker dan op zondag rond te 
kuieren op een gezellige Kunstmarkt (Over-
bekeplein), een antiek- brocante en vin-
tagemarkt (Deken Zegerplein en Begijnhof-
straat) en een bloemen- en groentemarkt 
(Veemarkt).  Wedden dat je iemand heel 
gelukkig maakt als je met verse groenten 
en een bos bloemen naar huis gaat? 

 R zondag 8 februari van 10 tot 14 uur op 
het Overbekeplein, Deken Zegerplein – 
Begijnhofstraat en Veemarkt

CUPIDO RAMBLAS

Een twintigtal houten liefdeschalets in hart-
vorm, een dansvloer en opzwepende mu-
ziek moeten volstaan om de passie te laten 
oplaaien op de Grote Markt. Terwijl liefheb-
bers zich laten verleiden tot een romantische 
dans, helpen creatievelingen van Karamblas 
de omstaanders op weg bij het vinden van 
een origineel Valentijns cadeau. Of wat dacht 
je van een vleugje nostalgie met een retro 
rups, een oliebollenkraam, kindermolen 
en een pomme d’amour-stalletje. Kinderen 
zorgen zelf voor de romantische toets door 
reusachtige liefdesbellen te blazen. 

 R zaterdag 7 februari van 14 tot 19 uur, zondag 8 
februari van 10 tot 18 uur, vrijdag 13 februari 
van 15 tot 23 uur en zaterdag 14 februari van 
14 tot 19 uur. 

MOONLIGHT SWIMMING 
EN AMOROBIC

Een aerobicsessie op aangepaste Valen-
tijnsmuziek of een zwembeurt bij roman-
tisch licht en sfeervolle muziek? Het kan ! 

 R woensdag 11 en donderdag 12 februari. info op 
www.kortrijk.be/cupido

KINDERMUZEFESTIVAL SPINRAG 

Fantasie stimuleren, creativiteit aanwakke-
ren,… het zijn de uitdagingen die Spinrag 
graag aangaat. En dus toveren de organisa-
toren het Schouwburgplein om tot een plek 
waar je je dromen mag dromen. Dertig klassen 
werkten samen om de gevel van de Schouw-
burg op te smukken. Onder de titel ‘Droom je 
Dromen’ laten ze jong en oud wegdromen en 
genieten van een fantastische avond. Je leest 

meer over dit initiatief op blz. 14 van deze 
Stadskrant of op www.spinrag.be.  

 R zaterdag 14 februari vanaf 18 uur op het 
Schouwburgplein 

STRAATFESTIVAL ‘LA RUE EN ROSE’

Op Valentijnsdag licht ‘La Rue en Rose’ de 
straten van Kortrijk op met muziek, woord 
en dans. Jonge Kortrijkse talenten spelen 
er hun eerste noten, geven een voordracht 
of draaien een sierlijke pirouette voor het 
publiek. Ook meer ervaren artiesten krijgen 
een podium om mensen te verwarmen met 
hun kunst. ’s Avonds stomen jonge bands 
zich klaar om jou te overtuigen van hun 
kunnen in het Muziekcentrum Track. Ben 
je geïnteresseerd om individueel of met 
je vereniging deel te nemen aan dit eve-
nement? Registreer je dan nog snel voor 
een street act via www.larueenrose.org en 
www.facebook.com/LaRueenRose.  

 R zaterdag 14 februari van 11 tot 18 uur 
in de winkelstraten en vanaf 18 uur in 
Muziekcentrum Track. 

CUPIDO WANDELING

Neem je zaklamp mee en laat je in groep be-
geleiden langs een lekker, leuk en romantisch 
parcours door de binnenstad. Mysterieuze 
vertellers, fakkels en vuurspuwers, lekkere 
lollywafels, straatmuzikanten, sprookjesdich-
ters, steltlopers, warme chocomelk of liefde-
slikeur, grote liefdesbellen,…. Eindigen kan 
met een liefdesdans op de Cupido Ramblas 
op de Grote Markt. De wandeling is zo’n 3 
kilometer lang en is toegankelijk voor jong 
en oud. Ook de Gidsenkring Kortrijk leidt je 
deskundig door de stad op zondag 15 febru-
ari om 10u en laat je de meest romantische 
plekjes zien. Inschrijven bij toerisme@kor-
trijk.be en 3 euro per persoon. 

 R vrijdag 13 februari, vertrek tussen 17.30 en 
21.30 uur aan De Villa, Sint Amandslaan 30 
-  6 euro. Inschrijven kan via www.uitinkortrijk.
be of 056 23 98 55.

 R zondag 15 februari om 10 uur. 
3 euro. Inschrijven bij toerisme@kortrijk.be

BRASSERIE CUPIDO 

Kruip lekker dicht bij elkaar met een drank-
je en geniet van enkele romantische poë-
ziemomenten in gezellige cafeetjes en bis-
tro’s in Kortrijk. 

 R zaterdag 14 februari om 19 en 20 uur

Op 14 februari hangt er traditiegetrouw romantiek in de lucht. Valentijn is dé gelegenheid bij uitstek om je partner of 

geliefde eens flink te verwennen. Bijvoorbeeld met een romantisch etentje, een bezoek aan de kunst -en antiekmarkt in 

ware Parijse stijl, een passionele dans op de Cupido Ramblas of een bezoekje aan het straatfestival ‘La Rue en Rose’. De 

Stadskrant geeft alvast enkele tips voor een Valentijnsperiode om verliefd op te worden! 

ZATERDAG 7 FEBRUARI 
Cupido Ramblas | Grote Markt | 14 tot 19 uur 
From the Academie with Love | Patria, Grote Markt | 
14 tot 18 uur
Optreden VocalStudio | Grote Markt | 17 tot 19 uur
Les Figurettes Fénomenales | Lange Steenstraat (15 
uur) | Grote Markt (17 uur)
ZONDAG 8 FEBRUARI 
Koopzondag | winkelwandelgebied
Koopzondag | K in Kortrijk | 13 tot 18 uur
Kunstmarkt | Overbekeplein | 10 tot 14 uur
Antiek-, Brocante en Vintagemarkt | Deken Zeger-
plein, Begijnhofstraat | 10 tot 14 uur
Bloemen- en boerenmarkt | Veemarkt | 10 tot 14 uur
Special speeddating | K in Kortrijk | inschrijven via 
www.smartvibes.be | 14 tot 18 uur
Hug me/Love me beren | K in Kortrijk | 13 tot 18 uur
Cupido Ramblas | Grote Markt | 10 tot 18 uur
Ponyritjes | Grote Kring | 14 tot 18 uur
From the Academie with Love | Patria, Grote Markt | 
10 tot 18 uur
Cupido Piñata’s voor kinderen | Grote Markt | 15 uur
Passionele dans op Cupido Ramblas | Grote Markt | 
14 tot 18 uur
The Smokettes | Grote Markt | 15.30, 16.30 en 17.30 uur
VRIJDAG 13 FEBRUARI 
Cupido Ramblas met passionele dans| Grote Markt | 
15 tot 23.30 uur
Cupido wandeling | vertrek: De Villa, Sint-Amandslaan 
30 | tussen 17.30 en 21.30 uur 
The Smokettes op Cupido Ramblas | Grote Markt | 
19.30 uur, 21 uur en 22 uur
From the Academie with Love | Patria, Grote Markt | 
14 tot 23.30 uur
ZATERDAG 14 FEBRUARI 
Cupido Ramblas | Grote Markt | 14 tot 19 uur
Straatfestival La Rue en Rose | winkelwandelgebied | 
11 tot 18 uur
Fotobooth koppeltjes | K in Kortrijk I 14 tot 19 uur
Cupido modeshow | K in Kortrijk I 15 uur en 17 uur
Les Figurettes Fénomenales | Grote Markt | 15 uur
Cupido Piñata’s voor kinderen | Grote Markt | 15 uur
Les Figurettes Fénomenales | Grote Markt | 17 uur
From the Academie with Love en Love-fotoshoot | 
Patria, Grote Markt | 14 tot 18 uur
Spinrag | Schouwburgplein | 19 uur
Brasserie Cupido | deDingen, César, Hoochie 
Coochie, ‘t Fonteintje, Va et Vient, Bistro Botero, Café 
Rouge, Nostalgie, Parazaar, St- Georges, café Vagant, 
Kaffee Damast , Boulevard  | 19 en 20 uur
ZONDAG 15 FEBRUARI 
Cupido Ramblas | Grote Markt | 14 tot 19 uur 
From the Academie with Love en Love-fotoshoot | 
Patria, Grote Markt | 14 tot 18 uur
Cupido stadswandeling met gids | Toerisme Kortrijk, 
Begijnhofpark | 10 uur | 3 euro

www.kortrijk.be/cupido
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De stad put daarvoor uit een contactenlijst 
van inwoners die willen opgeroepen wor-
den als er fotoshoots plaatsvinden. Wil jij 
vrijwillig model staan op zo’n campagne-
foto? Geef je dan als model op via het for-
mulier dat je op onze website vindt: www.
kortrijk.be/modellen. 

Het team Communicatie van de stad neemt 
contact met je op als er fotoshoots op sta-
pel staan waarvoor jij in aanmerking komt. 
Afhankelijk van het thema komen mannen, 

Kortrijk zoekt modellen
Je kent ze wel: de campagnes die de stad Kortrijk voert. De stad pakt dan 

uit met  foto’s waarop stadsgenoten te zien zijn, van alle leeftijden, met 

verschillende culturele achtergronden,....

vrouwen, kinderen en/of personen met een 
andere culturele achtergrond en met ver-
schillende leeftijden aan bod. Dit voorjaar 
hebben we bijvoorbeeld nog figuranten 
nodig voor de campagnes van De Grote 
Verleieding, Sinksen 15 en Zomer in Kortrijk. 
Wie weet, spreken we jou ook aan voor een 
figurantenrol in één van de vele filmpjes die 
de stad maakt.  Hou er wel rekening mee dat 
deze opdrachten onbezoldigd zijn. 

 R www.kortrijk.be/modellen

Met Staf Stekel is een bezoek aan 
Texture, museum over Leie en vlas 
een echte belevenis voor kinderen. 
Bovendien steken ze al spelend heel 
wat op over de wondere wereld van 
het vlas. Een aanrader voor gezinnen 
met kinderen tussen 6 en 12 jaar. 

In Texture wacht Staf Stekel de kin-
deren op! Hij woont in het museum, 
haalt allerlei fratsen uit en neemt hen 
mee op stap. Maak je dus klaar om te 
zoeken, te tekenen en te kleven. In de 
wereld van vlas, kant, textiel, machines 
en damast valt van alles te beleven. Als 
je met Staf Stekel op pad gaat door-
heen Texture ontdek je  tenslotte een 
geheime code waarmee je een verras-
sing in de wacht sleept. Vanaf zaterdag 
14 februari!

 R Gratis voor kinderen tot 13 jaar | € 6 
| € 4 (in familieverband) TEXTURE, 
Noordstraat 28 in Kortrijk | 056 27 74 
70 | texture@kortrijk.be.

SERVETTEN ‘TAFELGEESTEN’

Bij de opening van Texture was je mis-
schien één van de gelukkigen die een 
exemplaar van het exclusief damasten 
tafelkleed ‘Tafelgeesten’ kon kopen. 
Dit tafelkleed was een uniek product 
dat genummerd, gesigneerd en in een 
beperkte oplage van 82 stuks geprodu-
ceerd werd door het Kortrijkse bedrijf 

Verilin. Niemand minder dan kunstenaar 
Wim Opbrouck tekende hiervoor het 
ontwerp. De 82 damasten stuks waren in 
een wip de deur uit.  

EXCLUSIEVE SERVETTEN 
Om tegemoet te komen aan de vraag van 
de vele geïnteresseerden naar damas-
ten producten, zocht Texture naar een 
vervolg op het succesverhaal van het ta-

felkleed Tafelgeesten. Daarom zijn er nu 
ook de exclusieve Tafelgeestservetten, 
verknipte versies van het originele tafel-
ontwerp.  Als alle tafelgasten aan het puz-
zelen slaan met hun servetten, kunnen ze 
het tafelkleed weer tevoorschijn toveren! 
De servetten zijn te koop in setjes van vier 
in een Tafelgeestdoos: 130 euro.

 R  www.texturekortrijk.be

Kinderparcours 
met Staf Stekel

©
 D

av
y D

e 
Pa

uw

De Academie (Houtmarkt 5) pakt van 6 tot 
15 februari uit met de expo ‘From the aca-
demie with love’ in de Patria, aan de Grote 
Markt 19 in Kortrijk. Op 14 februari kan je 
er deelnemen aan een ‘love photoshoot’. 
De panden aan de Pluimstraat 51, 85 en 91 
vormen van 6 tot 15 februari het decor voor 
de pop-up tentoonstelling Nest. 

 R www.facebook.com/academiekortrijk

INSTRUMENTENVOORSTELLING
Het Conservatorium (Conservatoriumplein 3) 
organiseert op 7 februari van 9 tot 12 uur een 
instrumentenvoorstelling. De leerlingen van 
de woord- en dansafdeling verzorgen ver-
schillende optredens en houden open klas-
sen. Op de derde verdieping kan je van 10 en 
12 uur optredens van de jazzafdeling bijwo-
nen. Op het middaguur zijn de jazzcombo’s 
te gast in het Muziekcafé Track. De namiddag 

staat in het teken van de piano met audities 
vanaf 16.30 uur. Afsluiter is het Pianofestival 
om 20 uur. Dit evenement zet 75 jaar Jeugd 
en Muziek Vlaanderen in de kijker.  Je kan er 
een selectie beluisteren uit het nieuwe ‘Album 
voor Koning Filip’ met Vlaamse composities 
op maat van de leerlingen. Gastsolist is de in-
ternationale concertpianist André de Groote. 

 R www.kortrijk.be/conservatorium.

Onder de titel Eigen Kweek zetten de Academie en het Conservatorium hun deuren wijd open. 

Kunstencentrum Buda is niet alleen 
bekend voor zijn werkplek voor arties-
ten en podiumfestivals zoals Kortrijk 
Congé, Next en Buda Vista. Buda runt 
sinds 2006 drie filmzalen in Budascoop 
met kwaliteitsvolle auteurscinema uit 
de hele wereld.

Sinds de opstart van de gerenoveerde Bu-
dascoop in 2006 kwamen nooit eerder zo-
veel filmliefhebbers over de vloer. In 2014 
waren dat er 34.900, bijna 8.000 meer dan 
in 2013. Ook het topjaar 2004, met de toen-
malige stormloop voor de Italiaanse kaskra-
ker La Meglio Gioventu, werd met meer dan 
2.000 bezoekers verbeterd. De top 3 in 2014  
bestond uit Boyhood (2.335 bezoekers), The 
Grand Budapest Hotel (1.959 bezoekers-) en 
Nymphomania- part 1 (1.156 bezoekers).

CINEMAATJES
Ook kinderen vonden hun weg naar 
Budascoop. 8.600 jonge toeschouwers 
kwamen er in contact met cinema. Be-
halve de succesvolle ontbijtfilms, pakte 
Buda vorig jaar uit met cineMAATjes op 
woens- en zondagnamiddag. Dankzij de 
samenwerking met Streekfonds West-
Vlaanderen en het OCMW, kunnen maat-
schappelijk kwetsbare gezinnen gebruik 
maken van een sociaal tarief. Zo kon 
Buda bijna 500 kinderen bereiken die 
zelden de kans krijgen om naar de film te 
gaan. Tot slot was het kinderaanbod tij-
dens de voorbije kerstvakantie een groot 
succes.

 R Het programma van Budascoop vind je op 
www.budakortrijk.be

Eigen Kweek in Kortrijk 

Succesvol filmjaar voor Budascoop
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Wetenschappelijk onderzoek wees uit dat 
wie voldoende beweegt, minder risico loopt 
op hart- en vaatziekten, darmkanker, diabe-
tes, obesitas,…. Niet alleen lichamelijk zijn 
er effecten, meer bewegen zorgt ook voor 
minder gevoelens van angst en depressie, 
minder stress, meer levensenergie,…. Je 
hoeft geen topsporter te zijn om toch ac-
tief te leven en daardoor fit en gezond te 
blijven. Een activiteit van een half uur of 
10.000 stappen per dag zetten, heeft al een 
gunstig effect op je gezondheid. Volgende 
tips tonen aan dat je je niet per se hoeft af 
te beulen om aan je conditie te werken. 

TIPS
Elke stap telt om gezonder door het leven 
te gaan. Doe je boodschappen te voet. Ga 
met je fiets naar je werk! (10 minuten fiet-
sen staat gelijk aan 1.500 stappen). Je ge-
raakt ook boven met de trap in plaats van 
de lift. Maak een wandeling met je collega’s 
tijdens je middagpauze. Leen of koop een 
stappenteller om jouw stappen bij te hou-
den. Laat je op sleeptouw nemen door je 
hond. Tuinieren is een heuse opkikker voor 
de spieren. Zet dansbare muziek op tijdens 

het huishouden. Dat maakt het afstoffen, 
stofzuigen, afwassen, strijken, … boven-
dien veel leuker. Wist je trouwens dat je in 
7 minuten van het station naar het winkel-
wandelgebied wandelt en dat je dat 700 
stappen oplevert?

SAMEN BEWEGEN
Beweeg je liever in groep of heb je een 
duwtje in de rug nodig? Dan helpt de stad 
jou op weg.  Op de website vind je een ka-
lender met activiteiten en initiatieven te-
rug. Een greep uit het aanbod:
- Gratis stappentellers ontlenen
- Toegankelijke 10.000 stappen wandelingen 
- Gezondheidswandelingen
- Aanduiding aantal stappen/minuten in 

signalisatie stadscentrum en parken
- Een stappencompetitie

TEST JE FITHEID
Ben je benieuwd hoe het met je conditie 
gesteld is? Neem dan deel aan gratis fit-
heidstests. Je krijgt niet alleen je resultaten, 
maar ook een aanbod van verschillende 
wandelingen en activiteiten op maat in 
jouw omgeving waaraan je vrijblijvend kan 

deelnemen. Na drie maanden kan je de 
test opnieuw afleggen en verneem je met-
een of je conditie al dan niet verbeterd is. 
Je kan je fitheid laten testen op woensdag 
18 februari tijdens de Carnavalnamiddag in 
centrum Overleie, woensdag 4 maart in de 
omgeving Sint-Denijsestraat, op zondag 29 
maart tijdens de opening van het Spijker-
pad op de Lange Munte en op zondag 19 
april tijdens de rommelmarkt op Sint-Jan.

 R www.kortrijk.be/gezondkortrijk en 
www.10000stappen.be

 R Deze lokale campagne is een samenwerking 
tussen Stad en OCMW, Leielandschool Sint 
-Niklaasinstituut, bachelor Sport en bewegen 
van Howest, Logo Z-WVl en Springbok coaching. 

10.000 stappen 
houden de dokter weg

Klimaatweek
in Kortrijk

Met de campagne ‘10.000 stappen extra’ wil de stad volwassenen aanmoedigen om meer te bewegen. Want 

dagelijks bewegen bevordert de gezondheid en het algemeen welzijn. 

Onze manier van wonen, werken en ver-
plaatsen heeft een invloed op het milieu. 
Autorijden, huizen verwarmen, het gebruik 
van elektrische toestellen zorgt voor de 
consumptie van brandstoffen en dus voor 
uitstoot van CO² en andere broeikasgassen. 
Ons ongebreideld energieverbruik heeft 
een nefaste invloed op het klimaat. De ge-
middelde temperatuur in België stijgt en 
ook de kans op hevige wind, regen en on-
weer gaat in stijgende lijn. Het is hoog tijd 
om actie te ondernemen.

Steden, zoals Kortrijk, zijn de plaatsen bij 

uitstek waar wij gezonder kunnen leven. 
Kortrijk wil een klimaatstad worden met 
zuivere lucht, veel groen, autoluwe wan-
del- en fietswegen,… Dit zal de leefbaar-
heid verhogen. De stad rekent daarvoor op 
jouw engagement als bedrijf, handelaar, 
school, vereniging of gezin. Tijdens de Kli-
maatweek maakt de stad de Kortrijkzanen 
bewust van de klimaatproblematiek en de 
vele manieren waarop je de problemen kan 
aanpakken met als motto ‘Iedereen voor 
een beter leefmilieu’.

 R www.kortrijk.be/klimaatweek 

Van 8 tot en met 13 februari loopt in Kortrijk de klimaatweek. 

Kortrijk koestert de ambitie om klimaatstad te zijn. 

Gevarieerd programma
De klimaatweek biedt een gevari-
eerd programma aan. Op zondag 8 
februari kan je aan de Halletoren op 
de Grote Markt deelnemen aan een 
gratis stadswandeling van de vzw Na-
tuurpunt met als thema ‘de klimaat-
verandering’. De wandeling start om 
14.30 en eindigt om 16.30 uur. Op 
dinsdag 10 februari geeft bioloog en 
Knack-journalist Dirk Draulans een 
‘Blik op ons klimaat’. Daarna volgt een 
gesprek met een aantal Kortrijkse bur-
gers die vanuit hun expertise en over-
tuiging voor duurzame alternatieven 
gekozen hebben.  Afspraak om 19.30 
uur aan Budascoop. Een toegangstic-
ket kost 4 euro in verkoop en 5 euro 
aan de deur. Op woensdag 11 februari 
gaat de Kortrijkse Klimaatcoalitie of-
ficieel van start met een gesprek met 
Serge de Gheldere om 19.30 uur in 
Budascoop (gratis). Op donderdag 12 
februari kan je om 19.30 uur in Buda-
scoop de documentaire Plastic Planet 
bekijken. Deze Oostenrijkse productie 
geeft een beeld van de overheersing 
van plastic in onze maatschappij. De 
toegang bedraagt 9 euro. Je betaalt 8 
euro als je de film met de lezing 
van Dirk Draulans combineert.

De Stadskrant heeft 5 gratis 
tickets voor de lezing van Dirk 
Draulans en 5 gratis toegangs-
kaarten voor de film Plastic Pla-
net. Stuur vóór 9 februari een mail met 
je voorkeur naar stadskrant@kortrijk.be. 
Wij brengen de winnaars op de hoogte.

MILIEUVRIENDELIJKE STAD
Ook binnen de organisatie streeft de 
stad groene waarden na. Zo investeert 
men in duurzame kantoormaterialen en 
voldoet het briefpapier en verpakkings-
materiaal aan strenge milieueisen. Wist 
je trouwens dat Bpost de postpakjes met 
een elektrisch aangedreven voertuig op-
haalt? Ook het bedrijfsvervoerplan sluit 
nauw aan bij die visie: verplaatsingen 
gebeuren hoofdzakelijk met een (elek-
trische) fiets of het openbaar vervoer. 
Hybride en elektrische wagens bieden 
een alternatief voor bestemmingen die 
moeilijker bereikbaar zijn.

coa
LITIE
KORTRIJK

kli
maat

WIN
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De meeste stadsgenoten vragen zich waar-
schijnlijk af hoe zo’n brug praktisch werkt. De 
brug kan men vanop afstand bedienen. Het 
gevaarte wordt op vier punten tegelijkertijd 
opgeheven waardoor hij volledig horizon-
taal beweegt. Als men de brug openzet voor 
het scheepvaartverkeer zal er een bel luiden, 
branden er lichten en gaan de slagbomen 
naar beneden. Voor het wegverkeer is er dus 
geen gevaar dat de brug zich opeens in be-
weging zet als er nog auto’s opstaan. Je hebt 
voldoende tijd om van het gevaarte te rijden. 

BRUG OPTILLEN
Het openstellen van de brug gebeurt in 
verschillende fases. De brug wordt eerst 
vrijgemaakt van het wegverkeer, gaat daar-
na omhoog, het schip/de schepen varen 
er onderdoor, de brug gaat omlaag en het 
wegverkeer is dan opnieuw mogelijk.  Hoe 
vaak en hoe lang de brug zal open staan, 
is onmogelijk te voorspellen. De brug heeft 
een doorvaarhoogte van 4.8 meter. Ge-
laden schepen kunnen er zo onder door-
varen. Door de ballast liggen de schepen 

immers dieper in het water. Aangezien de 
brug niet ver van de sluis van Harelbeke 
ligt, is het mogelijk dat schepen ook af en 
toe in konvooi doorvaren.  Natuurlijk zal de 
brug dan langer open staan dan wanneer 
er maar één schip passeert. De schepen va-
riëren ook in lengte. Dit heeft ook een in-
vloed op de openingstijd van de brug. 

 R Volg de laatste nieuwtjes over de Budabrug  
via de Facebookpagina van Overleie. 

PORTRETTEN SIEREN GEVEL OVERLEIE

Creatief ondernemer Jules Dobbels en fotograaf David Barbe sloegen n.a.v. In-
terieur de handen in elkaar om de Overleienaars te portretteren.  Het initiatief 
maakt deel uit van een wereldwijd kunstproject (‘Inside Out Project’) waarbij een 
gemeenschap door middel van portretten een boodschap kan uitbrengen naar 
de buitenwereld.  Meer dan 900 realisaties werden ondertussen opgezet van New 
York tot Parijs en Hong Kong.  Nu dus ook in Overleie!  Liefst 110 bewoners werden 
tijdens de inhuldiging van de Overleiestraat op de gevoelige plaat vastgelegd.  
Het was onder meer een manier om, ondanks de Budabrug-perikelen, de mensen 
op een sympathieke manier uit te nodigen en te verwelkomen in Overleie.  Ze 
toveren telkens een mooie glimlach op het gezicht van de voorbijgangers! 

Als er één plek in de afgelopen jaren een metamorfose heeft ondergaan, is het wel de Budabrug en de directe 

omgeving. De statische brug van weleer heeft plaats gemaakt voor een tafelbrug. 

Budabrug in beweging!

Brugfiguren in scholen helpen 
kansarmoede bestrijden

De brugfiguren passen in het flankerend 
onderwijsbeleid van de stad. “We hebben 
in het kader daarvan de basis en secundaire 
scholen bevraagd over de grote uitdagin-
gen voor de komende jaren. Zij gaven onder 
andere aan dat bijkomende ondersteuning 
aan gezinnen in armoede welkom was,” zegt 
Hanne Verledens, beleidsmedewerker On-
derwijs bij Directie Welzijn. “Er zijn in deze 
stad al heel wat initiatieven om kansarmoe-
de aan te pakken. Maar er was nog nood aan 
een soort brug tussen de inspanningen van 
de leerkrachten en bestaande projecten, 
tussen de scholen en kwetsbare ouders,…”

VERTROUWD GEZICHT 
Scholen kunnen in de aanpak van kansar-
moede een groot verschil maken, benadrukt 
Hanne Verledens, onder meer omdat zij vaak 
als eersten signalen van financiële en/of soci-
ale kwetsbaarheid opmerken. De scholen die 
meewerken aan het project zijn Sint-Amand 
Zuid, De Wielewaal, twee vestigingen van 
Drie Hofsteden, Sint-Jozef, Sint-Amand 
Noord, De Brug, Sint-Theresia Oudenaardse-
steenweg en Kransvijver in Heule – scholen 

waar minstens 25% van de leerlingen in een 
kwetsbare situatie opgroeien. De brugfigu-
ren opereren vanuit de school zelf. “We over-
leggen met de leerkrachten hoe we een spe-
cifieke gezinssituatie kunnen aanpakken en 
plannen dan bijvoorbeeld een huisbezoek,” 
zegt brugfiguur Sofie Moerkerke. “In eerste 
instantie moeten we nu een vertrouwd ge-
zicht worden op de school en het bestaan 
van brugfiguren ruim bekendmaken.”

MENSEN OP WEG ZETTEN
“Het is in zekere zin pionierswerk, ook al zijn 
er al gelijkaardige brugfiguren in andere ste-
den,” zegt brugfiguur Ruben Derhore. “We 
zijn nu vooral bezig met de concrete invul-
ling van onze taak, want voor een groot deel 
is het maatwerk.” Elk van de vijf brugfiguren 
had zo zijn eigen redenen om voor deze 
functie te solliciteren. “Ik werkte eerder voor 
het project ‘Gezinnen steunen Gezinnen’ 
van de stad, waardoor ik al contact had met 
kwetsbare gezinnen,” zegt Ann Wandels. “Zij 
vinden niet altijd de weg naar de hulpver-
lening die in Kortrijk al aanwezig is, en vaak 
begrijpen zij ook de communicatie vanuit 

de school niet. Wij kunnen voor een stuk de 
stem van de kwetsbare ouders binnen de 
school vertolken.” “Ik heb tien jaar gewerkt 
als gezinsbegeleider in een school voor kin-
deren met gedragsproblemen. In plaats van 
zelf hulp te verlenen, kan ik in deze functie 
de mensen nu meer op weg zetten en ze 
helpen de eerste stappen naar een betere 
situatie te zetten,” zegt Nele Degryse.

BLIJVEND EFFECT
De brugfiguren hopen onder meer de ou-
ders actiever bij de school en de leerpres-
taties van hun kinderen te betrekken. “Ik 
vind het belangrijk om te werken aan ge-
lijkwaardigheid en zelfrespect,” zegt Greet 
Driesens. “Mensen in kansarmoede leven 
vaak in de marge van de samenleving. Als 
we er in slagen ze meer zelfvertrouwen te 
geven en de drempel naar meer betrokken-
heid helpen verlagen, zetten we al een hele 
stap. Een intense samenwerking met het 
schoolteam én met partners  uit de buurt 
kunnen voor duurzame resultaten zorgen.”

 R www.kortrijk.be/brugfiguren

Kansarmoede bestrijden is één van de prioriteiten van dit stadsbestuur. 18% van de kinderen in Kortrijk wordt 

geboren in een kansarm gezin, en scholen zijn vaak de eerste plaatsen waar men kwetsbaarheid opmerkt. Om 

directies en leerkrachten te ondersteunen, zijn vijf ‘brugfiguren onderwijs’ in dienst genomen, op initiatief van 

de stad en het OCMW.

Ruben Derhore, Ann Wandels, Nele Degryse 
en Greet Driesens (brugfiguren onderwijs), 
Hanne Verledens en Britt Bekaert (Directie 
Welzijn) en brugfiguur Sofie Moerkerke. 
© Foto Johan Depaepe



12 | STADSKRANT KORTRIJK STADSKRANT KORTRIJK | 13

F E B R U A R I  2 0 1 5F E B R U A R I  2 0 1 5

Vorig jaar lokte TuinXpo 11.160 bezoekers 
en met een nog uitgebreidere exposanten-
lijst en dezelfde succesformule, zullen er 
dat dit jaar wellicht nog meer zijn. “Dat we 
de eerste indoortuinbeurs van het jaar zijn, 
verklaart een groot deel van het succes,” 
zegt Samie Boudry, Junior Exhibition Mana-
ger van TuinXpo. “Het tijdstip van TuinXpo, 
eind februari, valt net vóór het drukke tuin-
seizoen en is eigenlijk ideaal”, zo vertellen 
ook de exposanten ons. De eerste lente-
kriebels slaan toe, en het overgrote deel 
van de bezoekers heeft concrete plannen 
voor de tuin. Op TuinXpo komen ze inspira-
tie opdoen. Door de grote demotuinen en 
groenzones is het ook een visueel aantrek-
kelijk en echt groen evenement.”

TUINTRENDS
TuinXpo wil de beurs bij uitstek zijn waar 
bezoekers, behalve allerhande materialen, 
ook tuintrends kunnen ontdekken. “Een 
eigen moestuin is bijvoorbeeld al enkele 
jaren opnieuw erg in, en we merken dat 
het een blijver is. Nog zo’n trend is dat veel 
mensen hun binnenleefomgeving steeds 
meer uitbreiden naar de tuin, met een 
leefveranda, een buitenkeuken,…. Zoge-
naamde vierkantemetertuinen of terras-
tuinen zijn ook steeds meer in trek, ideaal 

voor mensen die niet veel plaats hebben en 
toch willen (moes)tuinieren. Nieuw op deze 
TuinXpo is een exposant die groene zijwan-
den in kunststof voorstelt, zodat mensen 
een volledig groene omgeving – haast niet 
van echt te onderscheiden – kunnen creë-
ren op een kleine oppervlakte.” 

ROADSHOW EN TUINKAMPIOENEN
Ook dit jaar zorgen leerlingen van de Pro-
vinciale Tuinbouwschool voor een groen-
zone aan de noordelijke hoofdingang, 
waarin ook neerhofdieren een plekje krij-
gen. De zuidelijke hoofdingang wordt op 
een oppervlakte van 600 m² aangekleed 
door de directie Ruimte en Economische 
Stadsontwikkeling van de Stad Kortrijk. 
“Zo worden mensen die TuinXpo bin-
nenstappen meteen ondergedompeld in 
het groen,” zegt Samie Boudry. “Voor de 
stadsmedewerkers en de leerlingen van 
de Tuinbouwschool – de tuinprofessionals 
van morgen – zijn dat mooie visitekaart-
jes.” Ook de West-Vlaamse beroepsvereni-
ging voor sierteelt en groenvoorziening 
Sint-Fiacre verleent haar medewerking, 
en kleedt hal 2 groen aan. Behalve de aan-
wezigheid van bijna 90 exposanten en de 
demotuinen staan op TuinXpo ook nog 
heel wat activiteiten op het programma. 

Tuinhier, de grootste vereniging van tuin-
liefhebbers in Vlaanderen, brengt ver-
scheidene workshops en op hun stand. 
Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen voor de 
tweede keer meedingen naar de titel van 
Tuinkampioen. “Bovendien zullen groen-
journalist Angelo Dorny en actrice Els De 
Schepper op zaterdag en zondag de gast-
heer en –vrouw zijn van TuinXpo Babbelt. 
Zij trekken de komende maanden op een 
soort roadshow die op een ludieke manier 
het moestuinieren promoot. De première 
daarvan vindt op TuinXpo plaats.”

TuinXpo vindt plaats van 27 februari 
tot en met 2 maart in Kortrijk Xpo. Als 
inwoner van de stad krijg je een korting 
van 3 euro per persoon op het stan-
daardtarief als je gebruikmaakt van de 
kortingscode ‘STA101’, mits voorregis-
tratie via www.tuinxpo.be.
De Stadskrant mag bovendien 
10 gratis kaarten weggeven. 
Mail vóór 15 februari naar 
stadskrant@kortrijk.be. 
De winnaars worden 
persoonlijk verwittigd.

Voor de vijfde keer organiseert Kortrijk Xpo zelf TuinXpo, de eerste indoortuinbeurs van het jaar. In het hele 

beurscomplex stellen exposanten hun producten en materialen voor, worden demotuinen en groenzones 

aangelegd, en krijgen de bezoekers allerlei waardevol advies.

TuinXpo 2015 mikt op 
recordaantal bezoekers

Kunstbende gaat uit de bol

Kunstbende geeft jongeren tussen 13 en 19 
jaar uit Vlaanderen en Brussel voluit de kans 
om zich artistiek helemaal uit te leven. Frank 
& Robbert leerden Kunstbende kennen toen 
ze school liepen aan het atheneum in Kortrijk. 
"Enkele gemotiveerde kunstdocenten stimu-
leerden ons om eraan deel te nemen. Het was 
een wedstrijd die heel wat leerlingen tof von-
den en onder meer in onze klas enorm leefde."

DE KAST
Het duo vond het telkens opnieuw ontzet-
tend plezant om mee te doen. "We wonnen 
telkens wel de provinciale voorronde, maar 
braken nationaal niet door. Dat veranderde 
toen we aan de Koninklijke Academie van 
Gent als studenten Multimediale Vormge-
ving voor het laatst deelnamen (vanwege de 
leeftijdsgrens). Toen wonnen we in de Ant-
werpse Singel de categorie 'Performance' 
de nationale wedstrijd met 'De Kast', een 
heel ludieke voorstelling met een muzikale 
spanningsboog." Plots kende iedereen het 

duo. Toen ze via een artikel in De Standaard 
in het oog sprongen van de eigenaar van 
Croxhapox, een experimentele galerie, ging 
de bal helemaal aan het rollen. "We kregen 
de kans er een eerste (solo)expo te geven en 
werkten daarvoor samen met twee kunste-
naars uit de Verenigde Staten. In New York 
presenteerden we het jaar erop een video-
kunstwerk, nog een jaar later mochten we 
naar Los Angeles. Het was het begin van een 
rollercoaster die nooit meer stopte. 

FRANK & ROBBERT  
Frank & Robbert, Robbert & Frank staat van-
daag synoniem voor zowel beeldende kunst, 
theater-performance als video. "Die drie 
luiken staan in principe los van elkaar, maar 
kennen wel dezelfde ethiek: we bouwen aan 
ons eigen universum, waarbij een knipoog 
naar politiek en actualiteit nooit ver weg is."

BACK TO THE ROOTS
Het duo, dat door de jaren heen een gepro-

fessionaliseerd collectief uitbouwde, heeft 
altijd een uitstekende relatie met Kunstben-
de behouden. "Jaarlijks zien we bij de deel-
nemers bepaalde thematieken terugkomen. 
Dit jaar is het extra plezant dat de finale in 
een mooie provinciestad als Kortrijk plaats-
vindt, zeker omdat het hier voor ons allemaal 
is begonnen." Jongeren moeten aan Kunst-
bende meedoen zonder angst, maar met 
'peper in hun gat'. "Hun performance hoeft 
vooraf niet tot in de puntjes voorbereid te 
zijn. Meedoen op zich is al een enorme ver-
rijking. Niet alleen kunstzinnig, maar ook op 
sociaal, intellectueel en vriendschappelijk 
vlak. Laat Kunstbende vooral een ontmoe-
tingsplaats van jonge gelijkgestemden zijn."

 R Frank & Robbert, Robbert & Frank staan op 
24 februari zelf in de Schouwburg met een 
voorstelling, enkele dagen vóór de voorronde 
van Kunstbende in Kortrijk. De finale vindt 
plaats in het weekend van 15 en 16 mei in de 
Schouwburg Kortrijk en JC Tranzit.

1 magazine, 15 finales, 165 voorrondes, 750 workshops, 5000 juryleden, 35.000 deelnemers, 105.000 

toeschouwers: dat is het rijk gevulde palmares van Kunstbende tot nu toe. Dit jaar zoekt Kunstbende voor de 

16de keer naar jong artistiek talent dat helemaal uit de bol gaat om hun creatieve ideeën en verbeelding met 

het grote publiek te delen. Bovendien vindt de finale dit jaar in Kortrijk plaats. Dat vinden ook Frank (Merkx) & 

Robbert (Goyvaerts), die de wedstrijd 7 jaar geleden wonnen en nu opnieuw in de jury zetelen, uiterst plezant.
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Heel wat gezinnen hebben overschotjes van 
luiers liggen. Kinderen groeien immers snel uit 
de luiers, hebben regelmatig een grotere maat 
nodig of worden zindelijk. Vanuit die vaststel-
ling zijn in West-Vlaanderen al op verschillen-
de plaatsen pamperbanken opgericht. 

OVERSCHOTTEN
Het concept is eenvoudig: ouders die over-
schotten hebben, kunnen die binnenbren-
gen op één van de inzamelpunten. Ook als 
dit een halve pak is, of een aantal losse lui-

ers. De ingezamelde luiers worden gesor-
teerd volgens grootte en in pakketten van 
25 luiers ter beschikking gesteld aan gezin-
nen die het financieel moeilijk hebben. Zij 
krijgen hiervoor een doorverwijsbrief. Ze 
betalen enkel een lage kostprijs voor de 
werking van de pamperbank. 

RUILWINKEL
De Pamperbank Kortrijk maakt deel uit van 
de ruilwinkel Mama’s voor Mama’s aan de 
Damastweversstraat 1. In de ruilwinkel kun-

nen kwetsbare ouders elke maandag terecht 
om spullen en kledij van hun kleine kinde-
ren om te ruilen, in plaats van telkens nieu-
we te moeten kopen. Wil je de Pamperbank 
Kortrijk graag steunen? Lever de luiers die je 
niet meer nodig hebt in bij één van de inza-
melpunten in de stad. Momenteel kan je al 
terecht bij Mama’s voor Mama’s. De andere 
inzamelplaatsen vind je op www.kortrijk.be/
consumentenzaken. 

 R www.kortrijk.be/consumentenzaken

Een jaar lang educatief speel- en leermateriaal ontlenen voor de lut-
tele prijs van 5 euro? Dat kan in Spelotheek De Speelvogel. 

Deze vrijwilligersorganisatie huist sinds eind 2013 in de gebouwen van 
De Stroom, Oudenaardsesteenweg 234 in Kortrijk. De Speelotheek is 
toegankelijk voor iedereen tussen 0 en 99 jaar, inclusief personen met 
een beperking en personen in kansarmoede. Ook organisaties, thuisbe-
geleidingsdiensten, scholen of voorzieningen uit Kortrijk en omstreken 
kunnen er spellen ontlenen of op bezoek komen.

ONTMOETINGSRUIMTE 
Wist je dat er ook een ontmoetingsruimte is waar kinderen spelletjes 
kunnen uitproberen? Hét moment om puur speelplezier te beleven tij-
dens de openingstijden van de spelotheek terwijl mama en papa even 
genieten aan de bar. Vanaf april 2015 gaat de mobiele spelotheek op-
nieuw van start. Spelnamiddagen en ontmoetingsactiviteiten staan al-
vast op de planning. Wil jij niet alleen als klant jouw steentje bijdragen 
aan de organisatie? Dan ben je meer dan welkom als vrijwilliger.

 R Interesse? De Speelvogel vzw, Oudenaardsesteenweg 234 in Kortrijk,  
056 35 30 17, facebook.com/DeSpeelvogelKortrijk, www.vzwdespeelvogel.be of 
despeelvogel@destroom.be 

 R Open op woensdagnamiddag van 14 tot 18 uur, op donderdag op afspraak  
en op zaterdagvoormiddag van 10 tot 12.30 uur

Jonge gezinnen worden met heel wat kosten geconfronteerd. De aankoop van luiers is daar één van. Een kind gebruikt 

gemiddeld 5.000 luiers tot het zindelijk is. De aankoop van luiers kan dan ook een serieuze hap in het budget betekenen, 

zeker voor gezinnen met een beperkt inkomen. Om deze gezinnen te helpen, lanceert Kortrijk een pamperbank. 

Al meer dan tien jaar hebben kinderen het voor het zeggen tijdens de krokusvakantie. Ook dit jaar wordt Spinrag 

een heerlijke periode waarin kinderen kind mogen zijn en (groot)ouders hun fantasie de vrije loop mogen laten. 

Haal je creativiteit uit de kast, laat je verbeelding op hol slaan en laat je prikkelen door de vele voorstellingen, 

ateliers, films, tentoonstellingen of installaties op talrijke plaatsen in de stad. 

Meer nog dan andere jaren zet Schouw-
burg Kortrijk in op ‘Cultural Farming’. Hier-
mee willen ze plaats maken voor fris, lokaal 
en zot talent. Ze laten creatievelingen hun 
ideeën uitwerken en ondersteunen die 
waar nodig: van monsters gemaakt met 
draad tot hoogtechnologische lichtbal-
len, van gemotiveerde cargobikers tot een 
nieuw jeugdtheatergezelschap, van losge-
slagen ideeën tot praktijkgerichte ervarin-
gen. Je vindt het allemaal op Spinrag 2015! 

KORTRIJK OP SPINRAG

Het kindertheaterfestival is veel meer dan 
artiesten die hier neerstrijken. Elk jaar op-
nieuw ontwikkelt de organisatie projecten 
op maat van Kortrijk. Spinrag groeit dan ook 
gestaag uit tot een echt Kortrijks verhaal, 
met heel wat lokaal talent op de planken. De 
Stadskrant geeft je graag een overzicht: 

DE ZINDERIJ: STULP
Een voorstelling over een vriendschap tus-
sen twee meisjes op een kantelmoment in 
hun leven. Of wanneer jongens de plaats 
van spelen innemen. De eersteling van het 
nieuwe gezelschap De Zinderij dat bestaat 
uit Vincent Vandevijvere, Tamara Tanghe en 
Evy Vandekerkhove.

DROOM JE DROMEN 
Spinrag vroeg aan 30 klassen om hun dro-

men voor omgeving, stad, … te vertalen 
naar een creatief beeld of verrassend film-
pje.  Het resultaat is een reeks kleurrijke 
beelden die tot leven komen op de gevel 
van de Schouwburg. Gekruid met de nodige 
randanimatie.  Dit alles met medewerking 
van Dimitri Andreas, Thomas Delbeke, Astrid 
Verplancke, Thomas Desmet en Tine Guns! 

DEN DRAAD
Cathy Bertel heeft een ongelooflijke fanta-
siewereld en zorgt dat die tot leven komt.  
Enkel en alleen door het gebruik van ‘draad’.  
Voor Spinrag creëert ze een gigantisch 
monster.  Zo groot dat zijn staart buiten ligt 
en je naar zijn hoofd op zoek moet.  Ergens 
in de schouwburg.

LIEVE ZUSJES, STOERE BROERS:  HET 
KNIKKERPARADIJS
LZSB probeert telkens weer het kind bij 
iedereen naar boven te halen.  Soms is het 
hutten bouwen in een park, of ravotten op 
een hoge berg, maar evenzeer raketten ma-
ken (Evergreen 2014) of Pinata ‘battering’ 
(Sinksen 2014).  Dit jaar wordt het een knik-
kerbaan die een week blijft staan.  Alles kan, 
zolang het maar rolt.   

DE STUYVERIJ
De Stuyverij biedt iedereen een (t)huis in 
Kortrijk waar je kan spelen, werken en leren.  
Een link met waar onze maatschappij naar 

toe moet, is er steeds en inspiratie is er te 
over.  Voor Spinrag zetten Eefje Cottenier en 
Co hun schouders mee onder de brunch, de 
workshop Keukenkriebels en het fantasti-
sche partyfeest als slot van Spinrag.  

 R Uiteraard staat er nog veel meer op Spinrag. 
Het volledige programma vind je op www.
spinrag.be, haal de programmabrochure op 
in UiT In Kortrijk, Schouwburgplein 14 in 
Kortrijk of bekijk de kalender op blz 22-26 van 
deze Stadskrant.   

Kinderen baas tijdens Spinrag 2015

Kortrijk lanceert pamperbank 

Spelotheek De Speelvogel: 
ook voor jou!

De Stadskrant mag 5 tickets weggeven 
voor de kinderfilm Song of the Sea tij-
dens Spinrag. De film is genomineerd 
voor een Oscar. Mail vóór 13 februari 
naar info@budakortrijk.be. De winnaars 
worden persoonlijk verwittigd. 
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Kortrijk maakt zich op voor de start van 
het wielerseizoen. Met de mooie wieler-
wedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne mag 
Kortrijk gastheer zijn voor een spannende  
wielernamiddag.  Om 15 uur al razen de 
juniores door het centrum. Daarna krijg je 
maar liefst twee keer de kans om kleppers 
als Tom Boonen, Mark Cavendish, Andre 
Greipel, Sep Vanmarcke, Bradley Wiggins, 
Alexander Kristoff, Arnaud Démare, en an-
deren aan te moedigen. Onze stad kijkt dan 
ook reikhalzend uit naar een mooie finale 
op Kortrijks grondgebied met aankomst in 
Kuurne. 

TRAJECT 
Het traject door Kortrijk loopt van de Brug-
sesteenweg via de Meensepoort, Noord-
straat en Rijselstraat naar de Grote Markt. 
Via de tunnel, de Wandelweg en de Ro-
meinselaan rijden de renners verder naar 
de Gentpoort. 

GROOT SCHERM
Op diverse plaatsen kan je deze wieler-
klassieker volgen op grote schermen. Je 
kan o.a. supporteren op de Veemarkt. Ook 
Ondernemersforum LeieNoord is present 
bij deze opener van het wielerseizoen. De 
organisatie verwelkomt de renners bij het 
binnenrijden van Kortrijk ter hoogte van 
de autogarage op de hoek van de R8 en 
de Brugsesteenweg. Je kan er  live de koers 
volgen in volle finale. Twee keer beuken de 
renners met wind op kop voorbij de stand. 
Voor de supporters is er een hapje en een 
drankje voorzien. 

 R www.kuurne-brusselkuurne.be

Bij druk van de Stadskrant waren nog niet 
alle locaties met grote schermen bekend. 
Je vindt binnenkort een overzichtslijst op  
www.kortrijk.be/kbk15 .

Wielerfeest tijdens 
Kuurne-Brussel-Kuurne

Unieke expo en 
atelier in de bib

Het jongerenevenement Wanted is de 
officiële start van de promotiecampag-
ne Letterzetter zkt lettertypes. 
Gedurende twee jaar krijgt een jong 
collectief van woordkunstenaars (dan-
sers, theatermakers, cineasten, schrij-
vers, dichters, beeldend kunstenaars 
en muzikanten) van wie het woord het 
centrale thema in hun werk is, de kans 
om de krachten te bundelen en het 
woord op een eigentijdse manier in 
het Kortrijkse straatbeeld te brengen. 
Zij krijgen hiervoor de begeleiding 
van de allereerste ‘Letterzetter van de 
stad’.  Op woensdag 4 februari trekt de 
campagne zich op gang met workshops 
en ateliers waarmee jonge woordkun-
stenaars (<30 jaar en afkomstig uit regio 
Kortrijk) kunnen proeven van wat het be-
tekent om deel uit te maken van het col-
lectief.  Een overzicht van de workshops 
vind je op www.kortrijk.be/wanted.

 R Woensdag 4 februari 2015 | 18.30 
uur  | JC Tranzit, Magdalenastraat 48, 
Kortrijk | Schrijf je in via JC Tranzit, 
jeugdcentrum@kortrijk.be, 056 27 73 40  

Wil je graag leren werken met face-
book, pc-bankieren of je volgende reis 
online boeken, maar weet je niet hoe 
het moet? Dan zijn de computercur-
sussen van @llemaal digitaal jou op 
het lijf geschreven. Er zijn nog enkele 
plaatsjes vrij voor de opleidingen die 
beginnen in februari. Je kan deelne-
men aan de cursus voor échte begin-
ners “Starten op het internet”. Wie de 
digitale wereld beter wil leren kennen, 
kan aansluiten bij de sessie “Sterker 
op het internet”. Wacht je liever op het 
warme weer, dan kan je je alvast in-
schrijven voor de opleidingen die aan-
vatten in april en mei. 

 R Bel het gratis nummer 1777,  
kom langs bij het Onthaal- en Meldpunt  
van de stad of schrijf je in via  
www.kortrijk.be/allemaaldigitaal. 

De bib en Vormingplus organiseren 
onder de titel Vrij-Spraak een reeks le-
zingen waarbij de erfenis van het exis-
tentialisme gewikt en gewogen wordt.
Op 9 februari staat Jean-Paul Sartre 
op het programma, op 23 februari is 
het de beurt aan Albert Camus en Si-
monne De Beauvoir sluit af op 2 maart. 
De lezingen vinden telkens plaats van 
19.30 tot 21.30 uur in Vormingplus.

 R Info en inschrijvingen: Vormingplus,  
056 26 06 00, www.vormingplusmzw.be 
en www.kortrijk.be/bibliotheek/vrijspraak

Letterzetter 
zoekt lettertypes

Nog enkele plaatsjes 
voor computercursus! 

ERFENIS VAN HET 
EXISTENTIALISME

Rasa toont uniek werk van 13 topillus-
tratoren in één kabinet. Elke illustratie is 
een klein kunstwerk dat met een speciale 
techniek opgebouwd is: van papierknipsel 
naar pentekening, krijt, collage tot driedi-
mensionele assemblage. Geniet van deze 
fantastische expo op maat van kinderen en 

verdwaal in een wereld van kleine artistieke 
werkjes van grote kunstenaars.

 R Wil je zelf creatief aan de slag en een plaatsje 
krijgen in de groeikamer? Reserveer dan je 
plekje in het Atelier op 19 februari via Uit in 
Kortrijk, 056 23 98 55.

Zondag 1 maart verwelkomt Kortrijk het kruim van de wielrenners voor 

de wielerklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne. 

In de expohoek van de centrale bib kan je tot 21 februari de bijzondere 

tentoonstelling ‘Illustratoren op pootjes’ bekijken. 
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NIEUW! VOLLEDIGE 
AANVRAAG INNAME 
OPENBAAR DOMEIN  
VIA E-LOKET

Je verhuist binnenkort en je wilt parkeer-
ruimte voorbehouden voor de verhuis-
wagen? Je plant verbouwingen en je wilt 
een container voor de woning plaatsen 
of je moet een stelling op het openbaar 
domein plaatsen? Je wil bouwmaterialen, 
een kraan, een hoogtewerker,... tijdelijk op 
het openbaar domein plaatsen? Je voert 
herstellingen uit en je wil één of meerdere 
parkeerplaats(en) voorbehouden. Sinds 
enige tijd vraag je hiervoor een toelating 
aan, digitaal via het e-loket. Je regelt in één 
beweging ook de aanvraag van een ge-
meentelijke parkeerkaart (voor betalende 
zones). De stad Kortrijk besliste om nog 
een stapje verder te gaan. Vanaf 3 febru-
ari kan je ook de signalisatiemachtiging (bij 
werken met verkeershinder ) via ditzelfde 
formulier aanvragen. Het bespaart jou een 
aparte aanvraag bij de verkeerspolitie en je 
lost met één enkel formulier via het e-loket 
alle kopzorgen op. Handig toch!

 R www.kortrijk.be/inname

 R Balie Bouwen, Milieu, Wonen, 056 27 84 00, 
bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be

VRAAG NU JE SPEELSTRAAT 
AAN VOOR DE PAASVAKANTIE!

Voetballen, een fietsparcours uittekenen, 
badmintonnen, een mega-krijttekening 

maandag 23 februari een trefmoment met 
de omwonenden en andere belangheb-
benden. Om 19 uur vindt een korte terug-
blik plaats op de milieuprestaties in 2014 en 
wordt een blik geworpen op de toekomst-
plannen. Vanaf 19.30 uur kan je met vragen, 
opmerkingen en suggesties terecht tijdens 
het nuttigen van een drankje. De vergade-
ring vindt plaats in het Luchthavengebouw, 
Luchthavenstraat in Wevelgem.

 R www.kortrijkairport.be

LIONS CLUB KORTRIJK 
MERCURIUS ZOEKT 
MAATSCHAPPELIJKE 
PROJECTEN MET  
EEN GOED DOEL!

Lions Club Kortrijk Mercurius zet zich sinds 
1990 onbaatzuchtig in voor wie het minder 
breed heeft in onze samenleving. Recent en 
bekend voorbeeld is het studentenproject 
SAM, dat Kortrijkse studenten ondersteunt, 
die anders niet de kans krijgen om verder te 
studeren. Daarnaast biedt de club jaarlijks 
projectmatige steun aan verschillende Kor-
trijkse sociale verenigingen.
Lions Club Kortrijk viert in 2015 haar 25-ja-
rig bestaan. Om deze verjaardag passend te 
vieren, voorziet de vereniging een budget 
van € 50.000 om over verschillende maat-
schappelijke projecten te verdelen. Ken jij 

maken, spelen met een grote parachute, 
kubben, skateboarden, hockey spelen, …. 
Ook in 2015 kan dit veilig op straat! Woon je 
in een straat met weinig doorgaand verkeer 
met overheersende woonfunctie en steek 
je zelf graag (een klein beetje) de handen 
uit de mouwen? Maak dan van jouw straat 
een Speelstraat in de paas- en/of zomerva-
kantie! Bezorg vóór 1 maart je aanvraag-
formulier bij De Warande en smeed nu al 
met je buren de wildste plannen voor de 
paasvakantie-speelstraat.

 R Interesse? De Warande, 056 27 73 70, 
warande@kortrijk.be. Info en formulieren op 
www.kortrijk.be/speelstraat

DRAAG JIJ EEN STUKJE 
KORTRIJK UIT? 

Wens je als bedrijf, handelaar, hotel of zelfs 
als individu een stukje Kortrijk uit te dragen 
in de wijde wereld? Maak dan gebruik van 
het nieuwe aanbod van Texture en Kortrijk 
1302 om jouw klanten te introduceren in 
dit boeiende verhaal! Een bezoek aan één 
of beide huizen geeft in een notendop een 
goed beeld van ons rijk verleden, maar 
evengoed van de innovatieve kracht van 
deze regio! Kortrijk 1302 introduceert de 
belangrijkste historische veldslag en Texture 
vertelt over de linnen- en vlasnijverheid. Een 
verhaal met heel sterke wortels dat getuigt 
van straf vak- en ondernemerschap, van ge-
durfde innovatie en wendbaarheid en van 
het zichzelf voortdurend heruitvinden.

15 VOOR 60!
Aan de balie van Texture en Kortrijk 1302 
kan je een pakketje kopen van 15 toegang-
stickets voor € 60 in plaats van € 90. De tic-
kets zijn onbeperkt geldig. Je kan ze con-
tant betalen maar ook bestellen via 056 27 
74 70 of texture@kortrijk.be. Bij bestelling 
krijg je eerst een factuur toegestuurd, en na 
betaling, de tickets.

CAW WEST-VLAANDEREN, 
AFDELING SLACHTOFFERHULP, 
ZOEKT VRIJWILLIGERS

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk 
(CAW) verleent op jaarbasis aan meer dan 
10 000 mensen slachtofferhulp. Om aan 
deze uitgebreide hulpvraag te kunnen vol-
doen, zoekt deze dienst extra vrijwilligers 
met volgend profiel: ‘Je bent meerderjarig 

een initiatief dat hiervoor in aanmerking 
kan komen? Dien dan een kandidatuur in 
via sociaal@lionskortrijkmercurius.be tot 
27 februari.

 R Info: Filip Vanneste,  
sociaal@lionskortrijkmercurius.be

SPEELPLEINWERKING 
RODENBURG VZW ZOEKT 
DRINGEND MONITOREN

De creatieve speelpleinwerking op de wijk 
Rodenburg in Marke wordt georganiseerd 
op en rond het splinternieuwe speelpleintje 
aan het Cisterciënzerplein. Om kids de mo-
gelijkheid te bieden er tijdens elke school-
vakantie (*) terecht te kunnen, heeft de vzw 
dringend bijkomende monitoren nodig.  
Wil jij de uitdaging aangaan? Is kinderen 
boeien jouw ding? Neem dan contact op 
met de coördinatoren Frank Deschamps en 
Marthe Pauwels.

(*) Enkel tijdens de kerstvakantie vindt geen 
speelpleinwerking plaats.

 R Contact: spw_rodenburg@hotmail.com,  
www.speelpleinrodenburg.be,  
www.facebook.com/speelpleinrodenburg

 R Coördinatie: Frank Deschamps en  
Marthe Pauwels, 0495 42 59 40

BOEKENCOLLECTIE TEXTURE 
RAADPLEEGBAAR IN BIB

Wil je je, naast een bezoekje aan Texture, 
verder verdiepen in boeken over vlas en 
textiel? Dan kan je hiervoor sinds kort te-
recht in de leeszaal van de hoofdbiblio-

en kan je enkele uren per week vrijmaken. 
Je bent sociaal en communicatief vaardig 
en wil je engageren voor een periode van 
minimum 1 jaar. Je beschikt over een tele-
foon en kan je vlot verplaatsen. Je bent bo-
vendien bereid om deel te nemen aan een 
vorming.’ Het CAW biedt jou als vrijwilliger 
deskundige ondersteuning en begeleiding, 
zowel individueel als in groep. Je hebt recht 
op een onkostenvergoeding en verzeke-
ring. Grijp jij je kans om samen met vrijwil-
ligers en beroepskrachten bij te dragen tot 
de zorg voor slachtoffers?

 R Bij Nathalie Morisse kan je tot 26 februari 
terecht voor uitleg. Op maandag 2 maart  
om 19 uur vindt een informatieavond  
plaats in de Voorstraat 53.  
CAW Zuid-West-Vlaanderen,  
Nathalie.Morisse@cawzuidwestvlaanderen.be, 
056 21 06 10 of 0499 69 45 08.

APOTHEEK MET 
WACHTDIENST VINDEN

Het is jou vast ook al overkomen: je hebt 
een medisch probleempje maar kan niet 
meteen terecht bij een dokter. Dan trek je 
nogal dikwijls naar jouw apotheker. Hij of 
zij luistert, geeft raad, doet aan preventie 
en verwijst je indien nodig door naar ande-
re zorgverstrekkers. Maar wat als ook jouw 
apotheker niet bereikbaar is? Dan vind je 
op www.apotheek.be alle informatie over 
de Belgische apotheken met wachtdienst. 
Anderzijds kan je ook het nieuwe nummer 
0903 99 000 terecht om de dichtstbijzijnde 
apotheek met wachtdienst te kennen.

 R www.apotheek.be of 0903 99 000

INFORMATIEVERGADERING 
LUCHTHAVEN KORTRIJK-
WEVELGEM

De West-Vlaamse Intercommunale Vlieg-
veld Kortrijk-Wevelgem organiseert op 

theek. De boekencollectie omvat zo’n 2200 
informatieve werken en enkele romans. Let 
wel: de werken kunnen enkel ter plaatse 
geraadpleegd worden.

 R hoofdbibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30, 
bibliotheek@kortrijk.be

DEADLINE TOPZAAK NADERT

Hou de kalender nauwlettend in de ga-
ten want 15 februari, de deadline om in te 
schrijven voor Topzaak, nadert met rasse 
schreden. Maar liefst 30 geïnteresseerden 
lieten zich onlangs tijdens een bootcamp 
onderdompelen in een bad van opleiding 
en tips over de opstart van een eigen zaak.
Miste jij de boot maar denk je de witte raaf 
te zijn die als winnaar uit de bus kan komen 
voor deze ondernemerswedstrijd? Heb jij 
het lef en de creativiteit en kijk je uit naar 
de begeleiding waar je 3 jaar lang recht 
op hebt? Ga dan voor de prijzenpot van  
€ 25.000 en dien jouw kandidatuur in.

 R www.kortrijk.be/topzaak -  
kim.verschueren@kortrijk.be
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MÉDINE OUASSOU

Médine Ouassou is het allereerste kindje 
dat in 2015 in Vlaanderen geboren werd. 
Mohamed Ouassou en Charlotte Mostrey, 
beiden uit Kortrijk, kregen hun derde 
kindje al om 00.15 uur op 1 januari in het 
az groeninge in Kortrijk. Médine was ei-
genlijk pas gepland voor 12 januari, maar 
besliste dus om al op 1 januari ter wereld 
te komen. “De andere kinderen kwamen 
ook weken vroeger dan gepland, dus ik 
had al een voorgevoel dat het opnieuw 
zo zou zijn. Maar dat het zo speciaal zou 
worden, hadden we nooit durven den-
ken.” Mama Charlotte werkt zelf op de 
financiële dienst van het ziekenhuis az 
groeninge. Papa Mohamed is maatschap-
pelijk werker in het OCMW van Kortrijk. 
Médine heeft nog een oudere broer Ou-
assim van vier jaar en een zusje Norah van 
anderhalf jaar. 

DIRK DUPONT

De 60-jarige Dirk Dupont uit Bellegem is 
sinds 1 januari de nieuwe voorzitter van 
Unizo Kortrijk. Hij volgt hiermee de 44-ja-
rige Leopold Dekeyser op die ruim twee 
jaar aan het roer stond van de unie van 
zelfstandige ondernemers en KMO’s af-
deling Kortrijk. Eén van de realisaties van 
Dekeyser is de succesvolle eindejaarsac-
tie Super Shopping Kortrijk. Hij voerde 
ook mee de onderhandelingen over de 
verkeersvrije Grote Markt, het parkeersys-
teem Shop & Go en het initiatief Kortrijk 
Zaait. Zijn opvolger Dirk Dupont weet als 
bedrijfsleider als de beste wat er reilt en 
zeilt in de wereld van de ondernemer. Hij 
hoopt dan ook enkele positieve accenten 
te leggen die het ondernemerschap sti-
muleren. “Als Unizo Kortrijk moeten we 
handelaars goesting doen krijgen om te 
ondernemen. Unizo wil hen daarbij hel-
pen.” Dirk is al regiovoorzitter van Unizo 
en nationaal voorzitter van KMO Contact. 
Hij neemt er nu een extra verantwoorde-
lijkheid bij als voorzitter. 

ELKE BIESBROUCK

Elk jaar huldigt de stad zijn ‘Sportfiguur 
van het jaar’. Elke Biesbrouck mag zich 
dit jaar de gelukkige winnares noemen. 
De 28-jarige sleepte de hoofdprijs in de 
wacht op basis van haar indrukwekkende 
prestaties in 2014. Ze is bovendien al ja-
ren een vaste waarde in het badminton-
milieu en speelt met het Heulse Lebad in 
eerste nationale. Elke is zonder twijfel ook 
één van de leading ladies in het badmin-
ton in België met een ranking als vierde 
in het Dames Enkel en Dames Dubbel 
en een elfde plaats in Gemengd Dubbel. 
Ook Jan Vangheluwe (volleybal), Jarich 
Vanden Berghe (zwemmen), Indra Craen 
(taekwondo), Saint-Georges Hockey (hoc-
key) en HBC Apolloon Junioren (handbal) 
werden gehuldigd en dit respectievelijk in 
de categorie Sportverdienste, Sportfiguur 
Persoon met een Handicap, Beloftevolle 
jongere, Sportploeg seniors en Sport-
ploeg Jeugd. 
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De winnaars van vorige maand
Heel wat Stadskrantlezers herkenden het torentje 
van de Sint-Antoniuskerk. Vijf duo’s winnen 
een gratis saunabeurt: Martine Alderweireldt, 
Mia Vanneste, Stefaan Geers, Adrien Bekaert 
en A. Ballekens. Tien lezers mochten gratis naar 
Velofollies: Frans Iserbyt, Luc Derdeyn, Anneleen 
Soenens, Nolf Provoost, Finn Michielssens, P. De 
Scheemaeker en Jacques Fieux. 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 februari een kaartje naar: Stads-
krant, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be. 
Vijf lezers maken kans op een gratis ticket voor de voorstelling ’60 jaar televisie’ op 
dinsdag 17 maart om 14.30 uur in OC De Vonke (koffie en taart inbegrepen).

De stad Kortrijk lanceerde een tijd geleden een digitale bedrijvengids. 
Dit digitaal hulpmiddel, te bereiken via www.kortrijk.be/bedrijvengids, 
geeft inwoners en bedrijven een overzicht van alle actieve ondernemin-
gen in de stad. Met één simpele muisklik kan je alle contactgegevens en 
openingstijden van bedrijven opzoeken. Deze databank biedt eveneens 
een schat van informatie over de economische bedrijvigheid in Kortrijk. 
Voor de inwoners is dit een handig instrument om op zoek te gaan naar 
bijvoorbeeld een elektricien, de dichtstbijzijnde apotheker, een gezellig 
restaurant, … . De stad kan dankzij de contactgegevens in de gids de 
bedrijven op de hoogte houden van geplande wegenwerken, nieuwe 
premies of regelgevingen. De digitale nieuwsbrief van Economie Kortrijk 
wordt via de bedrijvengids verspreid. 

 R Bedrijven die interesse tonen in de gids nemen contact op via 056 27 73 33 of 
economie@kortrijk.be.  Je kan ook terecht op www.kortrijk.be/bedrijvengids-faq.

Ken je de 
bedrijvengids? @hverhamme – Ook in groot #kortrijk krijgt de @vre-

deseilanden campagne #savethefoodture dit weekend vorm. 
Succes aan de meer dan 600 moedige verkopers! 

@GuntherLammens – Hopelijk regent het deze 
avond niet, zodat de nieuwjaardrink @8500kortrijk een 
volksfeest wordt. 

@MedialabQuindo – Groot nieuws! Quindo als 1ste 
#webradio in Vlaanderen erkend als gemeenschapsradio 
door minister @svengatz. #Kortrijk

@moseisley – Ik kijk uit naar @velofollies komend 
weekend in #kortrijk Xpo. Absolute topbeurs Velofollies! @
kortrijkxpo

@StevenRogge – Al een jaar zonder 2de auto in ons 
gezin. Besparing: > 3.000 euro per jaar. Op naar @velofollies 
#kortrijk 

Tweets
van de maand
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WOENSDAG 4 FEBRUARI

CINEMAATJES | STORM (4+) | Na de verhuis van De-
nemarken naar Thailand maakt Storm kennis met een nieuwe, 
onbekende cultuur. Dat leidt tot grappige en aandoenlijke 
momenten | 15u | ook op zo 8/2 om 10 en 14u | € 9/€7,5 
(-26,65+)/€5,5 (-12) | Budascoop | www.budakortrijk.be
CINEMAATJES | DE NIEUWE WILDERNIS (10+) |  
De unieke natuurdocumentaire toont de habitat van vossen, 
ganzen, ijsvogels, herten en wilde paarden in het gigantische 
natuurgebied De Oostvaardersplassen in Nederland | 15u | ook 
op zo 8/2 om 10 en 14u | € 9/ 7,5 (-26,65+)/ 5,5 (-12) | Buda-
scoop | www.budakortrijk.be
HOORSPEL/RADIODOCUMENTAIRE | CINEMA SO-
NOOR | Cinema Sonoor zet hoorspelen en radiodocu-
mentaires in the spotlights | 20.15u | € 5 | Budascoop |  
Rerserveren via info@budakortrijk.be | www.budakortrijk.be 
PODIUM | HELLEGAT | Reis mee door de tijd: van de ver-
zopen Ijzerweides van de Grote Oorlog tot het luilekkerland van 
hier en nu. Reisgezellen zijn de families Ampe en Vandamme en 
de hele gemeenschap die samen met hen ‘het Hellegat’ bevolkt |  
20.15u | ook op do 05/2, vrij 06/2, za 07/2 om 20.15u | € 4 | Sint-
Janshuis | 056 22 04 00 | www.uniederzorgelozen.be
PODIUM| TONEELHUIS / BART MEULEMAN 
MET SIRENE | Voor zijn nieuwe voorstelling schakelt au-
teur en regisseur Bart Meuleman van zijn eerder grootschalige 
ensceneringen naar het kleine werk. Sirene is een stuk dat de 
diepte peilt van de erotische fantasie, met één figuur op scène |  
20.15u | € 12 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be 
SPINRAG | RASA MET 'ILLUSTRATOREN OP 
POOTJES' | Rasa toont een selectie van het beste werk van 
Vlaamse en internationale jeugdillustratoren. Elke illustratie is 
een klein kunstwerk opgebouwd met een bijzondere techniek. 
Van papierknipsel over pentekening, krijt, collage tot driedimen-
sionale assemblage | t.e.m. za 21/2 | open ma, di, woe, do van 
10 tot 18.30u, za van 10 tot 16u | gratis | Bibliotheek Kortrijk | 
056 23 98 55 | www.spinrag.be

DONDERDAG 5 FEBRUARI

PODIUM | ZEVEN MANIEREN OM NE VIS TE 
VANGEN | Marlies en Michaël, gekend van de succesvolle 
productie Don Quichot, gaan ook dit jaar aan de slag met een 
grote groep enthousiaste acteurs. Een voorstelling over crisis en 
macht | 20.15u | ook op vrij 06/2 en za 07/2 om 20.15u, zo 08/2 
om 15u, do 12/2, vrij 13/2 en za 14/2 om 20.15u | € 11/9 /6 
(EYCA) | Theater Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be
BEURS | SID-IN WEST-VLAANDEREN | Elk jaar 

organiseren de Centra voor Leerlingenbegeleiding en het Mi-
nisterie van Onderwijs en Vorming in de vijf Vlaamse provincies 
studie-informatiedagen (SID-in). Laatstejaars secundair onder-
wijs maken er kennis met de brede waaier aan studie- en be-
roepsmogelijkheden na het secundair onderwijs | 17 tot 20u | 
ook op  za 07/2 van 10 tot 16u | gratis | Xpo Kortrijk (Hal 4) | 
www.ond.vlaanderen.be/sidin/data
MUZIEK | STEF BOS (NL) MET MOOIE WAAN-
ZINNIGE WERELD | Stef Bos brengt samen met zijn 
band een gepassioneerde liefdesverklaring aan de wereld, het 
leven in alle schoonheid en lelijkheid | 20.15u | € 19 | Schouw-
burg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

VRIJDAG 6 FEBRUARI 

MUZIEK | SNOT + SUPPORT TBC | 20u | € 22/19 | De 
Kreun | www.dekreun.be
PODIUM | MANIAK MET STEVEN MAHIEU | 
Op de 3de Comedy Night is Steven Mahieu de centrale gast. Na 
de succesvolle productie “MAHIEUSTUEUS”, toert hij nu door de 
Vlaamse culturele centra met “MANIAK”. De opbrengst gaat naar 
de sociale doelen gesteund door de club | 20u | € 30 (show + 
receptie) | OC De Vonke | kortrijkguldensporen@telenet.be
VOORDRACHT | SCHERMBLOEMIGEN EN 
COMPOSIETEN | i.s.m. Natuurpunt Educatie |  
Deze wilde planten herkennen, soms met kleine hulpmiddelen 
en trucjes, is ons doel | 19.30u | € 18/14/10 | bezoekerscentrum 
Hof te Coucx | piet.missiaen@pandora.be

ZATERDAG 7 FEBRUARI 

VOETBAL | VOETBAL: KVK - 1E KLASSE VS 
CLUB BRUGGE | 20u | Guldensporenstadion | 056 37 46 
55 | www.kvk.be

MUZIEK | DESERT DRONES + KOLOS | Desert 
Drones zijn uit hun home-base studio gebroken en klaar voor 
een live offensief als een mokerslag! Na een lange maar vrucht-
bare periode in de studio laten ze hun strakke en tegelijk groovy 
songs los op je arme trommelvliezen | 20u | € 10/8 | De Kreun |  
www.dekreun.be
MUZIEK | UNLOCK DIALOGUE@DEVILLA | De 
band met Dimitri Coussens (basgitaar), Dieter Hinnens (drum) 
en Jelle Vandewiele (gitaar + zang) speelt voor deze gelegen-
heid in akoestische bezetting | 20u | gratis | De Villa, Sint Amand-
slaan 30 | www.devillakortrijk.be 
EXPO | THE GREEN LIGHT DISTRICT (BUDA-
FABRIEK) - EXPO, LEZINGEN, WORKSHOPS 
EN LAB | Hoe verandert technologie en wetenschap de rela-
tie tussen mens en natuur in de stad? Ontwerpers, kunstenaars, 
ondernemers en wetenschappers presenteren concrete projecten 
die het doemdenken over ecologie overstijgen | € 6/5/4 | Buda-
fabriek |  t.e.m. zondag 8 februari | www.greenlightdistrict.be

ZONDAG 8 FEBRUARI 

BEURS | INDOOR TWEEDEHANDSMARKT |  
5000 m² antiek en brocante, rommel en verzamelobjecten, 
speelgoed en prularia | 9 tot 17.30u | voor bezoekers geldt gra-
tis toegang en parking op terrein | Groothandelsmarkt Kortrijk, 
Vierlinden 1, Heule | 0486 46 16 01 | marc.gabriels7@telenet.be 
MUZIEK | ARANIS MET MADE IN BELGIUM II |  
Geen enkele stijl is te plakken op Aranis. Ze brengen bal-
kanklezmerpunk zonder drums of klarinet, hete woestijntango 
uit Brussel én improviseren zonder moeilijk te willen doen | 
11u | € 11/8 (-26) | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be
VOORDRACHT | HET PENHUIS MET ANTON KOR-
TEWEG & GASTHEER CARL DE STRYCKER |  
Ook voor deze 12de editie staan fascinerende en spraakma-
kende schrijvers op het programma. Verrijk je zondag met een 
literaire ontmoeting in het aangename kader van de Sint-An-
nazaal | 10.30u | € 8/7/5 | Bibliotheek Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be
SPORT | VOETBAL UITSTAP MATCH KV KOR-
TRIJK - CLUB BRUGGE | Wie in het 4e, 5e of 6e leer-
jaar zit en van voetbal houdt, zet best zondag 8 februari in zijn 
agenda. Dan trekken de jeugddienst en de jeugdraad naar een 
match van KV Kortrijk in het Guldensporenstadion | 13u | € 10 | 
Guldensporenstadion | 056 89 48 76
WANDELING | KLIMAATWANDELING N.A.V. 
WEEK VAN HET KLIMAAT | Stadswandeling over de 
klimaatveranderingen. Wat verandert er hier in de stad? En in het 
zuiden? En wat kunnen we er aan doen? Ontdek het effect van 
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het klimaat op planten en dieren | 14.30u | Grote Markt Kortrijk, 
bij de Halletoren | www.natuurpuntkortrijk.be
PODIUM | ERIC KOLLER (NL) MET KOLLER 
BLIJFT THUIS! | Koller wou het eens een jaar rustig 
aan doen en de noorderzon omhelzen. Geen tournee! Maar 
dat is niet zijn stijl. Dus heeft hij zijn huiskamer in de bus ge-
laden en verwelkomt hij je graag bij zich thuis, in jouw the-
ater | 20.15u | € 18 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be
VOLLEYBAL | VT MARKE VS VC ZOERSEL A |  
17u | S.C. Olympiadeplein Marke | 056 27 80 35

MAANDAG 9 FEBRUARI

FILM | FILM VOOR 1 EURO: BARBARA | De op-
brengst gaat naar een armoedeproject | 19u | € 1 | Textielhuis | 
sfa@linxplus-wvl.be

DINSDAG 10 FEBRUARI 

PODIUM | DOUBLE BILL: SABINE MOLENAAR 
MET THAT'S IT EN ARNAUD ROGARD MET 
ALLE MOOIE DINGE IS VERDWENE | That's it 
is een solovoorstelling vol bizarre dromen en nachtmerries, stukje 
bij beetje verteld, soms zwierig, soms hortend en stotend, vaak 
sensueel en altijd fascinerend. Met een dansstijl waarin verleiding, 
vervreemding en verval elkaar afwisselen | 20.15u | € 13/8 (-26) | 
Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

WOENSDAG 11 FEBRUARI

MUZIEK | SAM VLOEMANS | De in Curaçao geboren 
Belg groeide op in een bad vol muziek, met o.a. Dizzy Gillespie, 
Prince  en Tito Puente. Met zijn kleurrijke band en een smelt-
kroes van stijlen heeft hij een stevige live reputatie opgebouwd, 
gekenmerkt door een ontroerende energie en een diepe urban 
sound | 20.15u | € 15/8 (-26) | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 
55 | www.schouwburgkortrijk.be

DONDERDAG 12 FEBRUARI 

DOCUMENTAIRE | PLASTIC PLANET | Plastic lijkt 
onmisbaar geworden te zijn in ons dagelijks leven. Nochtans is 
plastic, zowel voor de mens als voor onze planeet, een globaal 
gevaar | 20.15u | € 9/€7,5 (-26,65+)/€5,5 (-12) | Budascoop | 
www.budakortrijk.be
MUZIEK | SALIM SEGHERS | Salim Seghers weet een-
ieder te boeien met gekende hits als 'Verlaat me nooit', 'Blijf je 
deze nacht bij mij', ... Ook de humor ontbreekt niet in deze show. 

Hij wordt live begeleid op keyboard door beroepsmuzikant Ron-
ny Marino | 14.30u | € 8 (koffie + taart inbegrepen) | Buurthuis 
Rollegem | 056 23 98 55 
MUZIEK | CAFÉ-CHANTANT MET OSMAN 
MARTINS | Braziliaanse ritmes choro y samba. Als ode aan 
het Braziliaanse voetbal creëerde cavaquinho-virtuoos Osman 
Martins 'Samba e Futebol', een feestelijke concertavond waarin 
naast geprojecteerde beelden van het Braziliaanse voetbal twee 
van de belangrijkste Braziliaanse muziekstijlen centraal staan: de 
choro (virtuoze instrumentale muziek) en de samba | 20.15u | 
gratis | OC De Vonke | 056 24 06 20 | oc.devonke@kortrijk.be

VRIJDAG 13 FEBRUARI 

MUZIEK | JONAS WINTERLAND | Poëtische tek-
sten en in melancholie gedrenkte melodieën, met af en toe 
een subtiele knipoog naar helden als Eels, Leonard Cohen of 
Tom Waits | 20.15u | € 10 | OC De Troubadour | uit@kortrijk.be |  
www.schouwburgkortrijk.be

ZATERDAG 14 FEBRUARI 

SPINRAG | SONG OF THE SEA (6+) | Bens zusje is 
een selkie, een sirene die met haar gezangen de vloek van de 
Uilenheks kan opheffen. Samen overwinnen ze hun angsten en 
trotseren diverse gevaren | 14u | dagelijks om 14 uur tot en met 
zo 22/2 | € 6 | Budascoop | www.budakortrijk.be

SPINRAG | DE WEDSTRIJD (9+) | Omdat Sawsans 
vader niet wil dat zijn dochter deelneemt aan een zangwedstrijd 
op tv, gaat ze er stiekem van door met Karl. Zullen ze de tv-studio 
bereiken? | 14u | ook op zo 15/2, wo 18/2, vr 20/2 en zo 22/2 om 
14u | € 6 | Budascoop | www.budakortrijk.be
SPINRAG | ATELIER 'WULONG' DOOR PASSE-
RELLE | Jamie Lee werd geboren in Canada, is Australische, 
heeft Maleisische roots en woont in België. Een bevlogen danse-
res die als het ware 4 continenten verenigt. Samen met een Ne-
derlandstalige assistent werkt ze rond het  bewegingsmateriaal 
en de thema’s die in de voorstelling aan bod komen | 13u | € 8 | 
Tacktoren | 056 23 98 55 | www.spinrag.be
SPINRAG | COMPAGNIE LA BOÎTE À SEL MET 
'PLAY' | Tape, autootjes, elastieken, kleine poppetjes, blokken. 
Met deze elementen creëert Compagnie La Boîte à Sel een hele 
nieuwe wereld in blauw, geel en rood. Beetje bij beetje ontwar je 
een autoweg, groeit een stad, verrijst een tipi, een piano en zelfs 
de hemel krijgt een plekje | 15 en 17u | € 8 | Arenatheater DKS | 
056 23 98 55 | www.spinrag.be

SPINRAG | HET PALEIS MET WULONG OF DE 
DANSENDE DRAAK (8+) | Een beeldend sprookje 
over opgroeien, angsten overwinnen en de kracht van de fan-
tasie, geïnspireerd op het oude China, maar toch niet Chinees. 
De voorstelling nodigt de wereld uit op het podium: dansers, 
muzikanten en poppenspelers creëren een visueel en muzikaal 
schouwspel voor groot en klein | 18u | € 8 | Schouwburg | 056 23 
98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | JARBOE & HELEN MONEY | Swans 
zanger, multi-genre creatieve duizendpoot Jarboe, stelt haar 
songs voor begeleid door Helen Money's cello, loops en effecten.    
Guitarist, bassist & zanger van de Duitse avant industrial band 
Einstürzende Neubauten, Alexander Hacke, brengt zijn collabo-
ratief werk samen met zijn vrouw Danielle de Piccottio | 20u | De 
Kreun | www.dekreun.be 
FAMILIE | OP STAP MET STAF STEKEL - KIN-
DERPARCOURS | Dit totaal nieuw kinderparcours is ab-
soluut een aanrader voor gezinnen met kinderen tussen 6 en 12 
jaar! Met Staf Stekel is een bezoek aan Texture, museum over Leie 
en vlas een echte belevenis en bovendien steken ze al spelend 
heel wat op over de wondere wereld van het vlas! | di-vr 10-17u, 
za-zon 11-17u | € 6/4/gratis (kinderen) | Texture | 056 27 70 74 |  
www.texturekortrijk.be

ZONDAG 15 FEBRUARI

SPINRAG | ATELIER 'KEUKENKRIEBELS' | Expe-
rimenteer je graag in de keuken? Wil je origineel broodbeleg, 
super lekkere granola’s of kindersmoothies leren maken? Dan 
is ‘Keukenkriebels’ hét atelier voor jou. Michel Gonzaga leert je 
creatief te zijn met gezonde ingrediënten. Uiteraard schuif jij na-
dien ook zelf aan bij de brunch | 10u | € 7 incl brunch om 12u | 
Schouwburg | 056 23 98 55 | www.spinrag.be
SPINRAG | 4HOOG MET 'KRIEP' | Als ze het NIET 
hadden gehoord, hadden ze het nooit geweten en was alles 
anders geweest. Maar....... Ze HADDEN het gehoord. Dus wisten 
ze het. En was het ook anders! 4Hoog maakt een naakte thriller. 
Een concept en regie van Frans Van der Aa waarin twee actri-
ces en een acteur 40 rollen op zich nemen. Met een ingenieus 
systeem van verkeerde sporen wordt de kijker constant in span-
ning gehouden | 16.30u | € 8 | Schouwburg | 056 23 98 55 |  
www.spinrag.be
SPINRAG | ZONZOCOMPAGNIE MET 'DE MU-
ZIEKKAMERS' | Een bijzondere ontdekkingstocht door-
heen de Schouwburg met in elk kamertje een muzikale verras-
sing. Dat zijn ‘De Muziekkamers’. We lichten alvast een klein tipje 
van de sluier op. In Popovska’s kamer ontmoet je een bijzondere 
zangeres. Ze komt uit Macedonië, heeft een wonderbaarlijke 
stem en maakt haar eigen muziek | 11u, 14u en 17 u | € 4 | 
Schouwburg | 056 23 98 55 | www.spinrag.be
SPINRAG | DE KOLONIE MT MET 'UMM' | Umm 
zingt liedjes. Eerst voor haar vader, dan voor het hele land, zelfs 
voor de president! Als Umm op de radio zingt, lopen de straten 
van de stad leeg. Met deze voorstelling creëert De kolonie MT 
opnieuw muziektheater op basis van het levensverhaal van een 
grote zangeres, Umm Kulthum, uit de Arabische wereld | 11 en 
15u | € 8 | Arenatheater DKS | 056 23 98 55 | www.spinrag.be
WANDELING | LANDSCHAPSWANDELING | We 
verkennen het landschap in en rond Bellegembos, Afspraak: 
infobord Argendaelwandeling, Doornikserijksweg (kruispunt 
Beerbosstr.), Bellegem | 14.30u | www.natuurpuntkortrijk.be

AGENDA VAN 4 FEBRUARI TOT 2 MAART 2015
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MAANDAG 16 FEBRUARI

SPINRAG | KLEINE NICOLAAS GAAT OP VA-
KANTIE (8+) | Nicolaas leert tijdens zijn zomervakantie 
aan zee tal van nieuwe vriendjes kennen. Maar ook Isabelle… 
Met alle misverstanden en dolle fratsen belooft het een onverge-
telijke vakantie te worden | 14u | ook op do 19/2 en za 21/2 om 
14u | € 6 | Budascoop | www.budakortrijk.be
SPINRAG | TANZFUCHS MET 'ALLES IM EI-
MER' | Op scène twee danseressen, twee emmers en een reeks 
objecten. Elk object wordt betoverd, nu eens zijn het tegenstan-
ders, dan vrienden. Ze beven van woede, stampen van trots of 
ze springen van plezier. Met veel humor en ondersteund door 
live muziek, neemt dit trio het publiek mee naar een emotionele 
wereld vol magie, dans, muziek en clownerie | 14 en 16u | € 8 | 
Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.spinrag.be
SPINRAG | DE MAAN MET 'UILSKUIKEN EN 
TAKKELING' | Appelaar is een huis. Hij is een boom na-
tuurlijk, maar ook een huis. Appelaar is het huis van Uilskuiken 
en Takkeling. Uilskuiken is het zusje van haar broertje en dat heet 
Takkeling. En Takkeling is het broertje van zijn zusje en dat heet 
Uilskuiken. Als Uilskuiken en Takkeling later groot zijn, dan wor-
den ze uil. Dat weten ze nù al zeker, dat ze later uil worden | 15 
en 17u | € 8 | Arenatheater DKS | 056 23 98 55 | www.spinrag.be
SPINRAG | PASSERELLE MET 'ATELIER: DAN-
SENDANSEN' | Is danspasjes op tellen onthouden echt 
niets voor jou? Heb je het gevoel dat je ook steeds naast de beat 
zit? Heb je meer zin in het ontdekken van wat beweging allemaal 
kan zijn? Vanuit de vraag wat beweging en wat dans is, vertrek-
ken we op ontdekkingstocht. De herkenbare danspasjes laten we 
voor wat ze zijn en we gaan aan de slag met concreet materi-
aal, experimenteren met creatieve werkvormen | tot 20/2 - van 
ma t.e.m. vrij van 10 tot 16u | € 80 | Tacktoren | 056 23 98 55 |  
www.spinrag.be

DINSDAG 17 FEBRUARI 

SPINRAG | THE GENERAL (10+) | Wanneer spionnen 
Johnnies trein stelen met Annabelle aan boord, volgt een dolle 
treinachtervolging waarbij hij tot het uiterste gaat om zijn lo-
comotief en ex-liefje terug te winnen.| 14u | € 6 | Budascoop | 
www.budakortrijk.be
SPINRAG | PANTALONE MET 'PIERROT, OF DE 
GEHEIMEN VAN DE NACHT'  | Pierrot houdt van 
Colombine. Colombine houdt van de zon en de bloemen. Ze 
werkt overdag. Pierrot is bakker en werkt ‘s nachts terwijl alle 
anderen slapen. Bij kaarslicht schrijft hij gedichten. Op een dag 
komt Harlekijn voorbij, de schilder die schildert in de kleuren van 
de regenboog. Colombine verliest  zich in zijn kleurenpracht, 
maar de kleuren verliezen snel hun glans | 14u | ook op di 17/2 
om 17u | € 8 | Schouwburg | 056 23 98 55 | www.spinrag.be
MUZIEK | VIET CONG + ABSOLUTELY FREE | 
20u | € 15/12 | De Kreun | www.dekreun.be
SPEL | BAKTORNOOI | Speel tegen anderen om te kijken 
hoe goed je bent of daag je vrienden uit voor een stevig potje 
tafelvoetbal | 14u | € 2 | JC Tranzit | www.jctranzit.be

WOENDAG 18 FEBRUARI 

SPINRAG | LOD / INNE GORIS MET SNEEUW 
(4+) | ‘Sneeuw’ neemt je mee naar de stilte van het wit, naar 

de kou van een meisjeshand.  Een meisje dat sneeuwvlokken kan 
toveren en de stilte bezingt met haar kraakheldere stem.  Een 
wereld vol verrassingen, een visuele en muzikale reis, die voor 
elke toeschouwer een ander verhaal losmaakt | 14 en 17u | € 8 | 
SPINRAG | HET LAAGLAND MET 'EXPEDITIE 
PETER PAN' | Vijf volwassenen. Al weken hebben ze last 
van rare dromen en vreemde gedachten op de meest ongelegen 
momenten. Zonder dat ze het kunnen verklaren, blijven wonder-
lijke voorwerpen in hun omgeving achter, zoals papieren vlieg-
tuigjes en speelgoeddolken. Herinneringen aan lang vervlogen 
tijden en wilde avonturen uit hun kindertijd duiken op. Samen 
gaan ze op expeditie | 19u | € 8 | Schouwburg | 056 23 98 55 | 
www.spinrag.be

DONDERDAG 19 FEBRUARI

FILM | OSCARS SPECIAL | Tales of Princess Kaguya | 
genomineerd voor Oscar Beste Animatie | 20.15u | € 9/€7,5 
(-26,65+)/€5,5 (-12) | Budascoop | www.budakortrijk.be
SPINRAG | STUDIO ORKA MET 'JACOBSNEUS' |  
We kennen het allemaal: het onverwachte moment waarop 
een geur je overvalt, verwart, blij of triest maakt. Je wil die 
geur vastgrijpen, maar voor je  weet waaraan hij je herinnert, 
is hij alweer vervlogen. Dennennaalden in het bos, de geur van 
mama's omhelzing, stinkvoetjes tijdens de turnles, zomerregen 
na een snikhete dag, vers gemaaid gras, net uitgeblazen kaars-
jes  op een verjaardagstaart, ... | om 14 en 19.30u | ook op vrij 
20/2 om 14 en 19.30u | € 8 | Theater Antigone | 056 23 98 55 |  
www.spinrag.be
SPINRAG | FABULEUS MET 'SLOW SPORTS 
(KIDS)' | Hoe een sprinter opgekruld als een veer in de start-
blokken zit. Hoe een bokser op het laatste nippertje een vuist 
ontwijkt. Hoe een zwemmer schijnbaar moeiteloos door het wa-
ter glijdt. Maar ook: hoe een golf van opwinding door een voet-
balstadion trekt. Al jaren is de Spaanse danser Albert Quesada 
gefascineerd door de overeenkomsten tussen sport en dans: de 
volharding, de technische krachttoeren | 14u | € 8 | Schouwburg 
Kortrijk | 056 23 98 55 | www.spinrag.be
SPINRAG | ZONZOCOMPAGNIE MET 'SAT-
TION' | Een station is een plek van vertrek. Kijk maar naar de 
bordjes, je kan werkelijk overal naartoe. Je moeder controleert 
nog gauw even je bagage, terwijl jij alvast de trein opstapt en 
een plaats uitzoekt. En dan plots gebeurt het! De conducteur 
die op zijn fluitje blaast. De deuren die sluiten. De trein die traag 
vertrekt. Op het perron geeft je moeder je een laatste knipoog | 
15.30u | ook op do 19/2 om 17.30u | € 8 | Arenatheater DKS | 056 
23 98 55 | www.spinrag.be
SPINRAG | RASA MET 'ILLUSTRATOREN OP 
POOTJES' | Rasa neemt je mee doorheen de tentoonstelling 
‘Illustratoren op Pootjes’. Geïnspireerd door de technieken die de 
illustratoren gebruikten, maak je zelf een eigen kunstwerk dat je 
nadien kan toevoegen aan de groeikamer. Atelier voor kinderen 
van 8 tot 12 jaar | 14 tot 16u | € 4 | Bibliotheek Kortrijk | Inschrij-
ven via Uit in Kortrijk op 056 23 98 55 | www.spinrag.be

VRIJDAG 20 FEBRUARI

OSCARS SPECIAL | THE GRAND BUDAPEST HO-
TEL | Neem een tiental topacteurs en -actrices (Tilda Swinton, 
Adrien Brody, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude 
Law, Bill Murray, Edward Norton, F Murray Abraham en Jason 

Schwartzman), laat ze los in het wonderlijke, heerlijk gekke uni-
versum van Wes Anderson en je krijgt een eigenzinnige komedie 
om duimen en vingers bij af te likken | genomineerd voor Oscar 
Beste Film  | 20:15u | € 9/€7,5 (-26,65+)/€5,5 (-12) | Buda-
scoop | www.budakortrijk.be
SPINRAG | PARTYFEEST' | Na een week vol creativiteit, is 
het tijd om te feesten. De invulling én volledige inrichting van de 
feestlocatie is in handen van de kids die het atelier ‘Let’s party…’ 
volgden. De ruimtes worden omgebouwd tot een bruisende plek 
voor een ‘partyfeest’: een speels, ludiek, hip feest vol verrassin-
gen. Op de ene plek ga je helemaal uit de bol op coole muziek, 
elders leer je de ‘Ha Ka Ha Ka’ | 17 tot 20u | Budafabriek | 056 23 
98 55 | www.spinrag.be
SPINRAG | CIE NYASH MET 'TERRE Ô' | Ontdek 
het aardeatelier, de plek waar alles mogelijk is...Een danseres 
speelt met aarde, water en klei. Durft ze zich vuil te maken, in 
de klei te duiken? Kleine uitschuivers, grote spetters, een stroom 
van aarde… Eerst danst ze voorzichtig, verfijnd, als zijde. Dan 
mengt haar beweging zich met de brute kracht van de aarde, die 
vrolijk flirt met wat verboden is | 11 en 14u | € 8 | Arenatheater 
DKS | 056 23 98 55 | www.spinrag.be
FILM | 'STIP EN VLEK DOEN WEER GEK' EN 
'DE NIEUWE AVONTUREN VAN CAPELITO' |  
2 leuke verhaaltjes voor de allerkleinsten | 14u | € 4/3 (leden 
gezinsbond) | Ontmoetingscentrum Aalbeke | 056 40 18 92 | 
oc.aalbeke@kortrijk.be 
FILM | VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2  (4+) | Bereid 
je voor op nog veel meer ondeugende minions in Verschrikkelijke 
Ikke 2! Al je favoriete personages keren terug, zoals superschurk 
Gru, zijn lieve meiden Agnes, Edith en Margot, de ondeugende 
minions en vele verschrikkelijk grappige nieuwe personages!   
Amerikaanse animatiefilm uit 2013 | 14u | € 4 (drankje en popcorn 
inbegrepen) | OC De Vonke | 056 24 06 20 | oc.devonke@kortrijk.be

WORKSHOP URBAN GARDENING

Voel en proef de stadstuintjes! In deze workshop ge-
geven door JNM (jeugdbeweging met voeling voor na-
tuur en milieu) maak je met afval bloempotten en met 
wormen een compostbak. Je leert groenten kennen 
waar je misschien nog nooit van gehoord hebt. Heb 
je groene vingers? Zorg dan dat je van de partij bent! 

 R  14u | €5 | JC Tranzit | www.jctranzit.be

MUZIEK | PIANOCONCERT DOOR DÉVAYANI | 
Een pianiste-componiste uit Zuid-Frankrijk brengt eigen compo-
sities en improvisaties | 19.30u | € 15/13/10 (12-18jr)/gratis (< 
12 jr) | Sint Maartenskerk | 0485 52 24 12 | therose.ofjericho@
hotmail.com | www.devayani.fr

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

TOT ZONDAG 22 FEBRUARI

EXPO | TENTOONSTELLING "SOMETIMES 
I JUST WANT TO SCREAM!" | Tot 22/2 kun je in 
de Cindy Frey Art Gallery de eerste solo-tentoonstelling van 
C-ARTon bezichtigen. C-ARTon maakt portretschilderijen waar-
van een sterke emotie uitgaat. Hij haalt zijn inspiratie op het 
internet en bij fotografen en gaat altijd op dezelfde manier te 
werk: een zwart portret op een kleurrijke achtergrond | woe, do 
en za van 13 tot 18u | Cindy Frey Art Gallery | 0474 57 31 54 |  
www.facebook.com/cartonbrecht 

ZATERDAG 21 FEBRUARI 

BASKETBAL | KORTRIJK CB VS BBC LATEM-
DE PINTE | 20.30u | S.C. Lange Munte | 056 27 80 00 |  
www.kortrijk.be/sport
OSCARS SPECIAL | FOXCATCHER | Ter voorbereiding 
van de Olympische Spelen in Seoul sluiten twee kampioenen 
zich aan bij het worstelteam van miljardair John Du Pont, die al 
gauw het leven van de broers dicteert | genomineerd voor Oscar 
Beste Acteur  | 20.15u | € 9/ 7,5 (-26,65+)/ 5,5 (-12) | Buda-
scoop | www.budakortrijk.be
WORKSHOP | WORKSHOP LICHT | Voor dansers en 
choreografen organiseert Passerelle een workshop licht.Onze 
eigen lichtontwerper en - technieker geeft tekst en uitleg bij de 
verschillende lichteffecten en het opmaken van een lichtplan. In 
deze korte workshop kom je te weten met welke gegevens je als 
danser of choreograaf naar een lichtontwerper stapt | 18u | € 10 | 
Tacktoren | www.passerellevzw.be/event/workshop-licht
VOETBAL | VOETBAL: KVK - 1E KLASSE VS 
WESTERLO | 20u | Guldensporenstadion | 056 37 46 55 | 
www.kvk.be
MUZIEK | AMSTERDAM KLEZMER BAND | Deze 
band tourt al jaren met veel succes door Europa. Opgericht in 
1997 als een kwartet, groeit de groep uit tot een internationaal 
zevenkoppig monster. Ze komen van de straat, maar evenzeer 
van het conservatorium. Ze houden van traditie, maar ook van 
vernieuwing. Ze blazen de grootste festivals als Sziget en Low-
lands en North Sea Jazz (Rotterdam) omver | 20.15u | € 11/8 | 
Café Congo Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
BEURS | TWEEDEHANDSBEURS BABY- EN 
KINDERARTIKELEN | Tweedehandsverkoop van 
baby- en kinderartikelen zoals kledij (tot 14 jaar), speelgoed, 
kinderuitzet, kinderfietsen en boeken | 13.30u | OC De Vonke |  
www.gezinsbond-heule.be 

ZONDAG 22 FEBRUARI 

OSCARS SPECIAL | TIMBUKTU | Sissako haalde zijn 
inspiratie voor Timbuktu uit een waargebeurde, gruwelijke ge-
beurtenis, waarbij een ongetrouwd koppel gestenigd werd. | 
genomineerd voor Oscar Beste buitenlandse film | 16u | € 9/ 7,5 
(-26,65+)/ 5,5 (-12) | Budascoop | www.budakortrijk.be
OSCARS SPECIAL | IDA | Net voor ze haar geloften als zuster 
aflegt, verlaat een jong weesmeisje het klooster om met hulp 
van haar tante uit te zoeken wat er met haar gezin gebeurde 
tijdens de bezetting van de nazi’s. | genomineerd voor Oscar 
Beste buitenlandse film | 18u | € 9/ 7,5 (-26,65+)/ 5,5 (-12) |  
Budascoop | www.budakortrijk.be

MUZIEK | SUPERIOR DANCEBAND SPEELT 
DUKE ELLINGTON | The Superior Dance Band pakt uit 
met een thema-avond volledig gewijd aan de jazzlegende Duke 
Ellington.  Met meer dan 2000 composities op zijn naam, wordt 
de keuze moeilijk! | 19u | €5/gratis voor leden jazzclub | Kortrijk 
Grote Zaal Mozaïek | www.superiordanceband.be
PODIUM | IVANOV | Een indrukwekkende cast - Rik Ver-
heye, Ini Massez, Lukas Smolders, Tania Van der Sanden, Ingrid 
Devos, Eva Schram, David Dermez, Ward Kerremans en Mattias 
Van de Vijver - staat klaar om Tsjechovs eersteling "Ivanov" 
nieuw leven in te blazen | 20.15u | € 11/9/6 | Theater Antigone | 
056 24 08 87 | www.antigone.be

MAANDAG 23 FEBRUARI 

BOTERHAMMEN IN DE BIB 
PUUR KOFFIE
Katrien Pauwels - Puur koffie. 
Telen. Branden. Zetten. Drinken.
Koffie maakt onlosmakelijk deel uit van onze cultuur. 
We staan ermee op en het helpt ons doorheen de dag. 
In deze lezing leidt koffiekenner en Belgische zaak-
voerder van Or Koffie Katrien Pauwels ons doorheen 
het koffielandschap. Ze put daarvoor uit haar boek 
‘Puur koffie: telen, branden, zetten, drinken’ waarin 
ze het vele werk dat aan elk kopje koffie voorafgaat 
in kaart brengt. Voor koffieleken én coffee-lovers…

 R Tickets en info via Vormingplus MZW 
en Bibliotheek Kortrijk| Leiestraat 30 
Kortrijk |12.15u-13.15u | €5/ 2,5 
(EYCA) | inclusief soep |www.kortrijk.be/
bibliotheek/boterhammenindebib

DINSDAG 24 FEBRUARI 

PODIUM | COMEDYTALES OPEN MIC | Comedy-
Tales, een Kortrijks/Gents comedycollectief, pakt  uit met een 
maandelijkse Open Mic in deDingen.Elke laatste dinsdag van de 
maand tref je er 8 comedians die telkens 8minuten de tijd krijgen 
om jou aan het lachen te brengen onder leiding van MC Domien 
Vloeberghs | 19u deuren / 20u start | € 3 | DeDingen 
PODIUM | ROBBERT & FRANK MET TO BREAK -  
THE WINDOW OF OPPORTUNITY | Robuuste, 
eerlijke materialen liggen her en der verspreid in een desolate 
vlakte. Hout, metaal, hier en daar ook een flard plastic. Voor de 
rest: leegte. In welke woestenij zijn we aanbeland? Zijn we in  
Saoedi-Arabië? Arizona? Is dit een verlaten strand? Geleidelijk 
aan krijgt het landschap kleur en komen de elementen op ver-
nuftige wijze tot leven | 20.15u | € 16 (combi met Jonas Vermeu-
len en Boris Van Severen)/12/8 (-26) | Schouwburg Kortrijk |  
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

PODIUM | JONAS VERMEULEN EN BORIS 
VAN SEVEREN MET THE GREAT DOWN-
HILL JOURNEY OF LITTLE TOMMY | The Great 
Downhill Journey of Little Tommy is een voorstelling waarbij een 
verhaal verteld wordt in songs. Al zingend en met een subtiel 
uitgedokterde mimiek vertolken Jonas Vermeulen en Boris van 
Severen alle rollen. De songs worden aangevuld met live teke-
ningen van Sarah Yu Zeebroek | 21.30u | 16/12/8 (-26) | Arena-
theater DKS | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

WOENSDAG 25 FEBRUARI 

MUZIEK | EARTH + BLACK SPIRITUALS + 
DON MCGREEVY & ROGIER SMAL DUO | 
Earth's carrière, net als hun muziek, is altijd al een langzaam & 
bedaard proces geweest. Elke plaat zet zich een klein beetje af te-
gen de vorige, telkens verder bouwend op hun eigen visie. Dylan 
Carlson gaat met hun laatste plaat 'Primitive & Deadly' nog nét 
dat ietsje verder. Earth haalde nog eens de versterkers van onder 
het stof, én verzorgde Mark Lanegan vocalen op enkele songs | 
20u | € 20/17 | De Kreun | www.dekreun.be

DONDERDAG 26 FEBRUARI 

MUZIEK | DOUGLAS FIRS MET THE LONG 
ANSWER IS NO | Douglas Firs, gitarist en bloedbroeder 
bij The Bony King of Nowhere, laat eind 2012 zijn debuut ‘Shim-
mer & Glow’ los op de wereld. Het album krijgt lovende recensies 
en levert maar liefst vier singles met radio-Airplay op in België 
en Nederland | 20.15u | € 11 | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 
55 | www.schouwburgkortrijk.be
PODIUM | HENK RIJCKAERT MET DE FUN, DE 
HITS! | Henk wil een hit maken, de ultieme oorwurm die bij 
iedereen in het hoofd blijft hangen. Want willen we dat niet al-
lemaal? Een hit scoren. Elke dag. Kleine hits, grote hits. Maakt 
niet uit | 20.15u | € 18 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be
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MUZIEK | KASTEELCONCERT MET ASTRIA 
(HOBOTRIO) | Astria bestaat uit Eric Speller, Dimitri Medt-
dag en Yf Bourry. Deze drie solisten met heel wat nationale en 
internationale prijzen op hun palmares, verdedigen een onbe-
kend repertoire, gaande van de barokperiode tot hedendaagse 
creaties | 11u | € 10 (drankje inbegrepen) | 't Kasteel Heule | 056 
24 60 20 | www.devonke.be

TOT EN MET ZONDAG 1 MAART 

EXPO | MET EEN KODAK AAN HET IJZER-
FRONT | Oorlogsfoto's van Jean Pecher (1894-1973), een 
Antwerpse jongeman die de Duitse opmars meemaakte en vier 
jaar strijd leverde aan het IJzerfront. In het tweede luik een se-
lectie uit de postkaartencollectie over Wereldoorlog I van Rosa 
De Vriendt-Morres die vooral de vele oorlogsverwoestingen 
in de rest van het land tonen | di-vr 10-17u, za-zon 11-17u | 
€ 3/2 kinderen<12 j gratis | Kortrijk 1302 | 056 27 78 50 |  
www.kortrijkbezet14-18.be

VANAF 1 MAART TOT 19 APRIL 

EXPO | 1914-2015, KUNST OVER OORLOG 
EN VREDE | Vier boeiende kunstenaars Nathalie Vanheule, 
Jonas Vansteenkiste, Klaus Verscheure en Peter Jan Sioen zijn de 
curatoren van het kunstproject 1914-2015. Zij nodigden kunste-
naars uit binnen- en buitenland uit om samen te werken rond 
het thema oorlog. | do – za 14-18u, zo 11-18u | gratis | Broelkaai 
6, Paardenstallen en Broeltoren | 056 27 77 82

MAANDAG 2 MAART 

MUZIEK | ALONG COMES MARY | Hits uit de jaren 
'40, '50 en '60 worden nieuw leven ingeblazen. Gewapend 
met een strakke band kleurt Mary deze swingende namiddag | 
14.30u | € 10 (koffie en taart inbegrepen) | Ontmoetingscentrum 
Aalbeke | 056 40 18 92 | www.schouwburgkortrijk.be

DOORLOPEND 

SPEL | CITYGAME: DE SPION - GROOTE 
OORLOG | Speel mee in de spannende citygame rond spiona-
ge 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 |  
Museum Kortrijk 1302 | www.kortrijkbezet14-18.be/stadsspel
EXPO | KORTRIJK BEZET:  IN HET SPOOR 
VAN EEN SPION | Ontdek hoe het stadsbeeld van Kor-
trijk tijdens WO I veranderde. Luchtbombardementen brachten 
schade toe en eisten veel burgerslachtoffers | Kinderparcours: in 
de tentoonstelling worden de kinderen zelf spion! Ze gaan met 
de verrekijker op zoek naar symbolen en  verzamelen zo infor-
matie die ze invullen op een spionnenkaart. Op vier plaatsen in 
de tentoonstelling is er een speelse doe-opdracht | € 3/2, gratis 
(< 12j) | 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 april: 2 maart, editie mei: 7 april en editie juni: 4 mei.

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

BUDAVISTA #6 
WE LOVE RADIO ! 
3 dagen Live performances 
OP SCENE en IN DE ETHER!
WE LOVE RADIO! is een festival dat zich afspeelt tussen 
podia en golven, tussen performance, dans en radio.
WE LOVE RADIO! presenteert werk van podiumkun-
stenaars die radio gebruiken als medium of context 
om de verbeelding van de toeschouwers en luis-
teraars te activeren. WE LOVE RADIO! is een festival 
gemaakt als een radioprogramma, waar het (samen) 
luisteren en kijken centraal staat. WE LOVE RADIO! is 
helemaal “Made @ BUDA”, maar wordt tegelijkertijd 
uitgezonden in Stockholm, Barcelona, Vienna en 
Reykjavik (en via het internet ook wereldwijd).

 R 26 + 27+ 28.02.15 @ kunstencentrum 
BUDA, Kortrijk

 R Info & tickets: www.budakortrijk.be  
056 22 10 01

PODIUM | MANAH DEPAUW & QUENTIN MAN-
FROY: NE PRENEZ PLUS L’ASCENSEUR, 
PRENEZ LE POUVOIR! | première | 19u | € 14/ 12 
(-26,65+)/ 10 (eyca) | Budascoop Kortrijk | 056 22 10 01 | info@
budakortrijk.be | www.budakortrijk.be
PODIUM | MYRIAM VAN IMSCHOOT: WHAT 
NATURE SAYS | "Wat vertelt de natuur ons?” Om dat uit 
te zoeken, bezocht Myriam Van Imschoot een zoo, ging met een 
stemvork luisteren op de snelweg, ontdekte in het bos vogels die 
klinken als kettingzagen en ringtones van gsm’s imiteren, en zag 
in Australië krokodillen zonder ze te horen. Op basis van veldop-
names bootsen 5 performers - zowel uit de noise underground 
als uit de pop scene – met hun stem als enig instrument de klan-
ken na. Ze brengen een a capella van de soundscape van de we-
reld en het gemurmel daarin | 20.15u | € 14/12 (-26,65+)/10 
(eyca)| Budascoop Kortrijk | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

VRIJDAG 27 FEBRUARI

PODIUM | ANTONIA BAERHR & VALÉRIE CA-
STAN: DES MISS ET DES MYSTÈRES (PIÈCE 
CHORÉGRAPHIQUE ET RADIOGRAPHIQUE) 
| Belgische première | De Duitse Antonia Baehr maakt gretige en 
grappige voorstellingen die een bijzondere blik op het Leven bie-

den. Weg van clichés en hokjesdenken. Voor Des Miss & Des Mystè-
res werkt ze samen met danseres Valérie Castan, die zich in de kijker 
werkte met audio beschrijvingen van dansvoorstellingen, bedoeld 
voor slechtzienden en blinden. Samen bedenken ze nu beschrijvin-
gen van ingebeelde choreografieën. | 20u | € 14/12 (-26,65+)/10 
(eyca) | Budascoop Kortrijk | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
PODIUM | METTE EDVARDSEN: WE TO BE |  
Avant-première | 21.30u | € 14/ 12 (-26,65+)/10 (eyca) |  
Budascoop Kortrijk | 056 221001 | info@budakortrijk.be |  
www.budakortrijk.be
EXPO | TUINXPO | Het evenement voor jouw tuin | € 8/5/
gratis | Kortrijk Xpo | 056 24 11 11 | t.e.m. 2 maart | zie pagina 
13 | www.tuinxpo.be

ZATERDAG 28 FEBRUARI

PODIUM | NADJA HJORTON: ON AIR | Belgische 
première | On air is een dansvoorstelling op de grens van radio-
uitzending, beweging en spel, waarbij de kijker veel ruimte krijgt 
voor eigen interpretaties. Vier dansers maken een radioprogram-
ma. Vier feministen spelen mee in een radiospel. Vier choreogra-
fen worstelen | 20u | € 14/12 (-26,65+)/10 (eyca) | Budascoop 
Kortrijk | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
PODIUM | DIANNE WELLER & JULIE PFLEIDE-
RER: FOR YOUR EARS ONLY | Net als bij een echt 
radio-hoorspel, worden dialogen, muziek en geluidseffecten in-
gezet om vorm te geven aan de diverse personages en hun ver-
halen, maar de beelden van deze ‘onwaarschijnlijke voorstelling’ 
wordt helemaal gemaakt in de hoofden van het publiek. Geluid 
opent daarmee een nieuw universum in ruimte en tijd | 21.30u |  
€ 14/12 (-26,65+)/10 (eyca) | Budascoop Kortrijk | 056 22 10 01 
STAGE | JONGERENSTAGE MET JUDITH 
CLIJSTERS (PASSERELLE ISM CACAO 
BLEU) | Passerelle organiseert i.s.m. Cacao Bleu een jonge-
renstage met Judith Clijsters voor jongeren tussen 16 en 21 jaar 
die reeds ervaring hebben met hedendaagse dans | 14u | ook op 
zo 1 maart om 10u | € 30 | Tacktoren | www.passerellevzw.be/
event/jongerenstage-met-judith-clijsters
PODIUM | VAN MIJ MAG HET | In 'Van mij mag het' 
speelt Bert Gabriëls met de grenzen van wat we sociaal aan-
vaardbaar noemen | 20.15u | € 12 | Ontmoetingscentrum Aal-
beke | www.schouwburgkortrijk.be
HANDBAL | APOLLOON VS DESSELGEMSE | 
20.30u | S.C. Lange Munte | 056 27 80 00 | www.kortrijk.be/sport

ZONDAG 1 MAART 

KOERS | KUURNE-BRUSSEL-KUURNE | Kortrijk 
verwelkomt het kruim van de wielrenners voor Kuurne-Brussel-
Kuurne. Vanaf 15 uur razen de juniores door het centrum |  Daarna 
krijgt je maar liefst twee keer de kans om kleppers als Tom Boo-
nen, Mark Cavendish, Andre Greipel, Sep Vanmarcke, Bradley Wig-
gins, Alexander Kristoff, Arnaud Démare, en anderen aan te moe-
digen | www.kuurne-brussel-kuurne.be | meer info zie pag. 17

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_cupido.

#IGKORTRIJK ZOEKT JE! 
Tomadins – Genieten 

van een wandeling in de 

late winterzon #Bellegem 

#igkortrijk 

Mathieuvds – sunset 

@Noordbrug #kortrijk 

SazKortrijk - #driekonin-

genstoet Sint Amands 

basisschool Zuid

Focuswtv – Politie houdt 

in #kortrijk eerbetoon voor 

overleden collega’s in #Parijs. 

#CharlieHebdo

Tlmtkortrijk – het station 

badend in het licht #igkortrijk

stefkedevolder Machtig!!!! 

@Vredeseilanden #igkor-

trijk stijgt opnieuw!!! 

@igerskortrijk

Snapshot_one – 

Zeeeeeer grote werken in 

Rijselsestraat #Kortrijk

Stam_blvrd - 
#Happynewyear 

#kortrijk

Allridemtb – Was me ’t dagje 

wel. Drukdrukdruk 
#velofollies #beurs

Hoornaertb – Eerste medaille 2015 #challengerun #9km #sfeer #topconcept

Koningbruno – 

Heerlijk fietsweertje! 

#igkortrijk #mtb



28 | STADSKRANT KORTRIJK

F E B R U A R I  2 0 1 5

Heule Nieuwjaart (© Davy De Pauw) 


