
1 | STADSKRANT KORTRIJK

M A A R T  2 0 1 5

maart 2015
wordt maandelijks gratis verspreid

+ UiT in Kortrijk

STADSKRANT
KORTRIJK

A a l b e k e  •  B e l l e g e m  •  B i s s e g e m  •  H e u l e  •  K o o i g e m  •  K o r t r i j k  •  M a r k e  •  R o l l e g e m 

KORTRIJK
‘T KRIEBELT 

LENTE IN DE STAD



STADSKRANT KORTRIJK | 3

M A A R T  2 0 1 5

2 | STADSKRANT KORTRIJK

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

Kortrijk Spreekt, het initiatief waarmee het stadsbe-
stuur wil te weten komen wat de bewoners bezighoudt, 
draait op volle toeren. 

KORTRIJK SPREEKT OP TOER
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 deelgemeen-
ten bezoeken. Op 7 december trok men naar Kooigem. On-
dertussen werden de resultaten van deze toer verwerkt. De 
Stadskrant geeft een kort overzicht: 

- 36% van de bewoners vulden de deurhanger in
- 97% woont graag in Kooigem, 66% kent veel omwonen-

den en 88% voelt zich er veilig
- 52% geeft aan dat de stad luistert naar de bewoners, 13% 

vindt dat er toch nog meer luisterbereidheid moet komen
- 76% is trots om Kortrijkzaan te zijn 

Dit zijn nog maar de eerste gegevens van de enquête. De 
inwoners van Kooigem krijgen binnenkort een folder in de 
bus met een samenvatting van de door hen gestelde vra-
gen, de meest opmerkelijke resultaten van de bevraging en 
de daaraan gekoppelde acties. Op zondag 8 februari trok 
het stadsbestuur op toer in de wijk Pius X. De resultaten mag 
je verwachten in de Stadskrant van april. 

OP TOER IN ROLLEGEM
De volgende toer vindt plaats op zondag 8 maart vanaf 10 
uur in Rollegem. De woensdag voordien krijgen de buurt-
bewoners een brochure in de bus met allerlei nuttige infor-
matie 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 gewenst bellen burgemeester en/of schepenen 
ook even aan. Afsluiten doen we met een zondagsaperitief. 

‘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 volgende 
ronde vindt plaats op maandag 9 maart om 18.30 uur. Je 
leest meer over de voorwaarden en inschrijving voor dit initi-
atief op www.kortrijk.be/kortrijkspreektgemeenteraad. 

De Budabrug in Kortrijk is eind januari 
officieel geopend voor het verkeer. Op 
zondag 15 maart zetten we de komst 
van de nieuwe brug nog eens extra in de 
verf met een feestelijke inhuldiging voor 
(buurt)bewoners.  p.5

Maart brengt opnieuw een resem acti-
viteiten naar de binnenstad. Bewonder 
de nieuwe collecties tijdens de Spring 
Shopping Days of vier het verjaardag-
weekend van het shoppingcenter K in 
Kortrijk. p.4

Onze allerjongste stadsgenoten hoeven 
zich niet te vervelen tijdens de schoolva-
kanties. In Kortrijk zijn er verschillende 
speelpleininitiatieven actief met een ei-
gen stijl, kalender en werking. p.6-7

Kortrijk heeft de ambitie om tegen half-
weg 2016 het label Kindvriendelijke Stad 
te behalen. De volgende maanden orga-
niseert de stad een  uitgebreid inspraakt-
raject waarbij men alle aspecten van het 
lokale beleid onder de loep neemt. p.10

Onze stad won met het project Kortrijk 
Spreekt/Iedereen Spreekt de Thuis in de 
stad-prijs 2014. De stad kreeg deze be-
langrijke onderscheiding voor twee in-
novatieve initiatieven: de Budget Games 
en het Armoedebestrijdingsplan. p.12
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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. 
(*) Beperkte dienstverlening voor bou-
wen, milieu, wonen en sociale zaken. 

OPENINGSTIJDEN STADHUIS (GROTE MARKT 54) 

SPREEKTKORTRIJK

De stad zet een belangrijke stap in het digitale tijdperk. Het staat immers in het Plan Nieuw Kortrijk dat de stad 

streeft naar een sobere, transparante dienstverlening en een volwaardig elektronisch loket van burgerzaken.  

Je eigen akte in je mailbox?
Het kan vanaf nu! 

Het aanmaken en afleveren van aktes van de 
burgerlijke stand is hiervan een belangrijk 
onderdeel, jaarlijks meer dan 10.000 stuks. 
Hiervoor kwam je tot nog toe naar het stad-
huis, gebruikte je het invulformulier van het 
E-loket, stuurde je een mail, fax of zelfs nog 
een brief en keek je vol ongeduld uit naar je 
brievenbus. Voor wie met een computer over-
weg kan, is dit voorgoed verleden tijd. Vanaf 
nu ontvang je bij de aanvraag van je eigen af-
schrift van een akte van de burgerlijke stand, 
deze zo goed als onmiddellijk in je mailbox, 
voorzien van een digitale stempel en handte-
kening. Afdrukken of doormailen en klaar!

UNIEKE CODE
Twijfelen over de echtheid van dit document 
kan niet dankzij een unieke code die via de 
website www.verifeer.be  zes maanden lang 
na opmaak te raadplegen valt, zowel door de 
aanvrager als door diegene die het document 
nodig heeft. Om een akte te bekomen, maak 
je uiteraard gebruik van een kaartlezer, je 
elektronische identiteitskaart én pincode. Zo 

hoef je je huis niet meer uit, aan een loket aan 
te schuiven of rekening te houden met ope-
ningstijden van het stadhuis. Enkele muisklik-
ken en de klus is geklaard. Een kaartlezer is 
makkelijk en goedkoop aan te schaffen in de 
multimediawinkel of kan in de nieuwere toe-
stellen standaard ingebouwd zijn.

VEILIG
Voor de onmiddellijke aflevering werden alle 
aktes gekoppeld aan het persoonlijk rijksre-
gisternummer, een huzarenstukje, als je weet 
dat er momenteel al ruim 300.000 papieren 
aktes hiervoor door de scanner zijn gehaald. 
Dankzij deze automatisatie is een één op één 
match mogelijk tussen de aanvrager en de ei-
gen geboorte- of huwelijksakte. Het spreekt 
vanzelf dat deze gegevens op een veilige 
elektronische omgeving worden bewaard, 
enkel toegankelijk voor wie er recht op heeft. 

EXTRA SERVICE
Dit automatisch systeem is niet alleen kosten-
besparend voor de stad maar is vooral ontwik-

keld als een extra dienstverlening naar jou toe. 
De stad kijkt al naar de onmiddellijke toekomst 
en wil de uittreksels uit de bevolkingsregisters 
op eenzelfde, snelle en toegankelijke manier 
aanbieden. Wie nog geen computer bezit, kan 
terecht in de dienstencentra, de bib en het 
stadhuis. Overal staan computers ter beschik-
king en word je met raad en daad geholpen 
om je aanvraag te realiseren. Weet dat er dank-
zij @llemaal digitaal opleidingen in het gebruik 
van het E-loket worden georganiseerd. Bel het 
gratis nummer 1777 of neem een kijkje op  
www.kortrijk.be/allemaaldigitaal voor info. 

 R www.kortrijk.be/eloket  of bel 1777.

Geboo
rteak

te 

niet 
verget

en!

E-loket
1777

Win een kaartlezer! 
De Stadskrant mag 10 lezers 
gelukkig maken met een gratis 
kaartlezer. Stuur een mailtje naar 
stadskrant@kortrijk.be. De winnaars 
worden persoonlijk verwittigd. 

WIN
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Kortrijk,
’t kriebelt 

KUNST – EN ANTIEKMARKT

Laat je betoveren op de gezellige kunst-
markt (Overbekeplein) en beleef de sfeer 
zoals in het Parijse Montmartre. Tal van 
kunstenaars, animatoren, dansers en am-
bachtslieden dompelen je onder in de 
wondere wereld van de kunst. Ook een 
bezoekje aan de antiek- en brocantemarkt 
(Vandaleplein en Sint-Maartenskerkhof) en 
versmarkt (Veemarkt) is zeker de moeite 
waard. Op deze sfeervolle marktjes vind je 
foodtrucks met hapjes en drankjes. Voor de 
kleinsten is er steeds fijne animatie voor-
zien op de Grote Kring. 

 R Zondag 8 maart van 11 tot 16 uur op 
het Overbekeplein, Vandaleplein, Sint-
Maartenskerkhof, Veemarkt en Grote Kring. 

SPRING SHOPPING DAYS, 
KOOPWEEKEND MET 
KOOPZONDAG

Noteer de Spring Shopping Days op 7 en 8 
maart nu al met stip in je agenda! Je krijgt 
als eerste de nieuwe lentecollecties te zien, 
blaast verjaardagkaarsjes uit met K in Kortrijk 
of kan je vergapen aan muzikale acts, ballon-
nenclowns, springkastelen en een bobcar in 
de binnenstad. Twee artiesten zorgen op die 

manier voor het nodige entertainment. 

 R Zaterdag 7 maart in het winkelwandelgebied en 
K in Kortrijk.

 R Zondag 8 maart in het winkelwandelgebied en 
tussen 13 en 18 uur in K in Kortrijk. 

VERJAARDAGSWEEKEND 
K IN KORTRIJK

Geloof het of niet, maar winkelcentrum K in 
Kortrijk viert dit jaar al zijn vijfde verjaardag! 
Dat laten de handelaars niet onopgemerkt 
voorbij gaan. Je kan onder meer deelnemen 
aan een wedstrijd voor een exclusief intiem 
concert met Flip Kowlier. Of wat dacht je van 
een VIP-behandeling in K in Kortrijk. Je wordt 
als een echte celeb onthaald. Kijk uit voor de 
paparazzi die op de loer liggen, want je kan 
poseren voor de photowall of meespelen in 
een videoclip. Op 11 maart viert het winkel-
centrum zijn verjaardag voor ‘the little stars’ 
met een verjaardagshow door Kimmi de 
Clown en een groot pakjesspel. Het verjaar-
dagsweekend sluiten we af met heel wat 
zoetigheden en een glaasje bubbels. 

 R Zaterdag 7 maart: verjaardagweekend K in 
Kortrijk van 10 tot 19 uur.

 R Zondag 8 maart: verjaardagweekend K in 
Kortrijk van 13 tot 18 uur.

 R Woensdag 11 maart: K viert zijn vijfde 
verjaardag met de kinderen.

 R Donderdag 12 maart :  Klubb 55 in K in 
Kortrijk met exclusief concert van Flip Kowlier.

 R Zaterdag 14 maart: K in Kortrijk trakteert.

WANDELING MET GIDS

Wil je Kortrijk op een unieke manier ont-
dekken? Dan is de stadswandeling met 
gids daar de ideale gelegenheid voor! De 
gids laat je de verborgen schatten van de 
stad zien en neemt je mee naar unieke 
plaatsen.

 R Zondag 8 maart om 10.30 uur. Afspraak in 
Toerisme Kortrijk, Begijnhofpark. Prijs: 4 euro p.p.

PAASFOOR

Het is weer zover! In de binnenstad vindt 
naar jaarlijkse traditie de Kortrijkse Paas-
foor plaats. Breng een bezoekje met het 
gezin en maak er samen een dag vol plezier 
en amusement van. De jongsten kunnen 
bijvoorbeeld genieten van een toertje op 
de draaimolen of een ritje door het spoken-
huis. Voor de waaghalzen is er natuurlijk de 
Deca Dance, de Eclipse en de X-treme. 

 R Donderdag 2 april tot en met zondag 19 april

Maart brengt opnieuw een resem activiteiten naar de binnenstad. Bewonder de nieuwe collecties tijdens de Spring 

Shopping Days of vier het verjaardagweekend van het shoppingcenter K in Kortrijk. De Stadskrant geeft alvast enkele 

tips om een onvergetelijke maart te beleven! 

Overleie viert feest! 

Door de komst van de Budabrug wordt 
Kortrijk steeds meer een gefacelifte stad en 
dat kan niet onopgemerkt voorbijgaan. Het 
stadsbestuur nodigt daarom iedereen – en 
in het bijzonder de buurtbewoners – uit op 
zondag 15 maart. Plaats van afspraak is het 
Sint-Amandsplein. Om 14 uur vertrek je on-
der begeleiding van een muziekfanfare naar 
de gloednieuwe brug, waar Vlaams minis-
ter van Mobiliteit en Openbare Werken Ben 
Weydts de Budabrug zal inhuldigen. 

VOLKSFEEST
Na het officiële gedeelte is het tijd om de 
inwoners te bedanken voor hun einde-
loze geduld. Het stadsbestuur trakteert 
op versnaperingen en een drankje, DJ 

Lotto zorgt voor ambiance in de tent en 
ook de jongsten komen aan hun trekken. 
Aan de grimmestand kunnen ze zich laten 
omtoveren tot een lieve prinses of stoere 
piraat en op het springkasteel kunnen ze 
naar hartenlust hun energie kwijt. Zin in 
wat cultuur? Dan moet je zeker eens bin-
nenspringen in het hoekpand van vzw 
Wit.h. Je kan je er vergapen aan kunst -en 
beeldwerken van regionaal beeldende 
kunstenaars of een pianoconcert meepik-
ken. Vergeet ook niet te nippen van een 
glaasje cava bij de stand van het Onder-
nemersforum LeieNoord! 

 R Zondag 15 maart van 14 tot 17 uur. Volg de 
facebookpagina van Overleie voor meer info. 

De Budabrug in Kortrijk is eind januari officieel geopend voor het 

verkeer. Het Buda-eiland is zo opnieuw rechtstreeks verbonden met het 

stadscentrum. Op zondag 15 maart zetten we de komst van de nieuwe 

Budabrug nog wat extra in de verf met een feestelijke inhuldiging. De 

Stadskrant keek voor jullie alvast het programma in! 

WEGENIS- EN 
RIOLERINGSWERKEN 
ETIENNE SABBELAAN

De Etienne Sabbelaan, ter hoogte 
van de inrit Kulak, is afgesloten voor 
het verkeer door wegenis- en riole-
ringswerken. Deze werkzaamheden 
vinden plaats in het kader van het 
Aquafinproject Pietje Patersbeek. 
Aansluitend zijn nog werken ge-
pland in de Bad Godesberglaan.

Met deze werken wil Aquafin het af-
valwater van Hoog Kortrijk dat nu nog 
in de Pietje Patersbeek belandt, apart 
aansluiten op het rioleringsnet. Via dit 
netwerk zal het afvalwater uiteinde-
lijk terechtkomen in de rioolwaterzui-
veringsinstallatie van Harelbeke. Nu 
is de Pietje Patersbeek een vervuilde 
ingebuisde beek die aangesloten is 
op het zuiveringsstation. Om het ren-
dement van de zuivering te optimali-
seren, wordt een nieuwe DWA-leiding 
(Droog Weer Afvoer) naast de inbui-
zing voorzien voor de opname van 
het vuil water. Het regenwater blijft 
aangesloten op de ingebuisde Pietje 
Patersbeek. Op die manier wordt de 
Pietje Patersbeek opnieuw een zuive-
re beek. Aquafin haalt deze beek dan 
ook van haar zuiveringsinstallatie.

VERKEERSHINDER
Tijdens de werken is er nog door-
gang voor fietsers en blijft de KULAK 
met de auto bereikbaar via de Am-
bassadeur Baertlaan naar Etienne de 
Sabbelaan. Het einde van de werken 
in de Etienne Sabbelaan is gepland 
voor eind maart (timing onder voor-
behoud van gunstige weersomstan-
digheden). Vanaf dan zal er opnieuw 
doorgang zijn voor alle verkeer. 

 R www.aquafin.be, 056 27 72 80 of 
www.wereldwaterdagatschool.be . 
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Tijdens de schoolvakanties spelen honder-
den kinderen samen onder begeleiding van 
vrijwillige monitoren.  Samen met leeftijds-
genoten boeien zij dagelijks het jonge volkje  
in een toffe sfeer en tegen een vrijwilligers-
vergoeding. Monitoren zijn kindgericht, en-
thousiast, creatief en verantwoordelijk. Ben 
je 16 jaar of ouder en wil jij ook moni worden 
bij een Kortrijkse speelpleinwerking, dan kan 
je terecht bij de verschillende verantwoor-
delijken.  We geven je graag een overzicht. 
Ouders die op zoek zijn naar een zinvolle en 
leuke vrijetijdsbesteding voor kun kroost, 
zullen ook baat hebben bij dit overzicht.

ROLLEGEM EN BELLEGEM

SPEELPLEINWERKING NESTÉ VZW
Nesté organiseert speelpleinwerking tijdens 
de krokus-, paas,- zomer-, en herfstvakanties 
afwisselend  in de Vrije basisschool in Bellegem 
en de Sint-Theresia basisschool in Rollegem.

 R info@speelpleinwerkingneste.be  
www.speelpleinwerkingneste.be 
www.facebook.com/speelpleinwerkingneste 
0476 54 92 65 

 R Coördinatie:  Niels Dinnecourt en Jakke 
Biesbrouck

MARKE

SPEELPLEINWERKING RODENBURG VZW
Deze creatieve speelpleinwerking is actief 
op en rond het splinternieuwe speelplein-
tje aan het Cisterciënzerplein op de wijk 
Rodenburg in Marke. Indien er genoeg 
monitoren zijn, is er tijdens elke schoolva-
kantie werking, met uitzondering van de 
kerstvakantie.

 R spw_rodenburg@hotmail.com 
www.facebook.com/speelpleinrodenburg 
0495 42 59 40

 R Coördinatie: Frank Deschamps en Marthe 
Pauwels

SPEELPLEINWERKING MARKE
Deze enthousiaste speelpleinwerking si-
tueert zich in de school het Open Groene 
in Marke en vindt plaats tijdens de zomer-
vakantie. 

 R speelpleinwerkingmarke@hotmail.com 
www.speelpleinwerkingmarke.be 
www.facebook.com/speelpleinwerkingmarke 
0474 44 37 03

 R Coördinatie:  Valerie Haerens  en Jeroen 
Ribbens

KORTRIJK 

SPEELPLEIN KINDERLAND VZW
Tijdens de zomervakantie organiseert vzw 
Speelplein Kinderland een toffe speelplein-
werking op Sint-Anna in Kortrijk. 

 R speelpleinkinderland@hotmail.com  
speelpleinkinderland.wix.com/welkom 
www.facebook.com/speelpleinwerkingkinderland 
0493 31 01 50

 R Coördinatie: Hilde Huysentruyt en Tom 
Bekaert.

KORTRIJK - HEULE

SPEELPLEINWERKING WASPER
De Stad Kortrijk, vzw De Stroom en vzw De 
Warande organiseren op het grootste speel-
domein van Kortrijk elke vakantie speel-
pleinwerking Wasper. Ook tieners en kinde-
ren met een beperking zijn er welkom.

 R wasper@kortrijk.be 
www.kortrijk.be/wasper 
www.facebook.com/speelpleinwerkingwasper 
0479 40 52 86

 R Coördinatie: Peter Foulon

Kortrijk 
speel
paradijs

Buiten spelen 
is de boodschap

Onze allerjongste stadsgenoten hoeven zich niet te vervelen tijdens de schoolvakanties. In Kortrijk zijn er 

verschillende speelpleininitiatieven actief met een eigen stijl, kalender en werking.

Op de eerste woensdagnamiddag van april 
kleuren de schermen van Ketnet, VTM-
Kzoom en Nickelodeon volledig zwart want 
iedereen moet buitenspelen. Het avontuur-
lijk speeldomein De Warande leent zich 
uitstekend voor deze gelegenheid. Het 
domein biedt animatie, sportactiviteiten, 
natuurworkshops, springkastelen, …. De 
Warande is ook het actieterrein voor de 
kinderwerking van de vzw Ajko. Ouders en 
grootouders kunnen terecht op een gezel-
lig terras om hun spelende kroost in de ga-
ten te houden. Dit familie-evenement vindt 
plaats van 13 tot 17 uur.

BISSEGEM EN MARKE
Ook Bissegem en Marke pakken in het ka-
der van de Buitenspeeldag met verschillen-

de activiteiten uit. In Bissegem vormt het 
grasveldje aan het OC De Troubadour het 
actieterrein van de allerjongsten. Jeugd-
werk Bissegem, de Chiro, KSA Bissegem en 
vzw Ajko bedachten enkele leuke buitenac-
tiviteiten. Op de Kinderboerderij (Moteweg 
11, Marke) kunnen kinderen van 13 uur tot 
16.30 uur proeven van een resem activitei-
ten: ponyverzorging, bezoek aan de dieren, 
ravotten op het speelplein, volksspelen en 
allerhande spelletjes uitproberen. Er staat 
ook een broodbaksessie voor kids vanaf 6 
jaar op het programma: om 14.15 uur en 
om 15.15 uur. Vooraf inschrijven is vereist 
en kan via van.cle@telenet.be.

 R warande@kortrijk.be, www.kortrijk.be,   
056 27 73 70 

Ouders en kinderen noteren best met stip 1 april in hun agenda. Niet voor 

de traditionele 1 aprilgrap, maar wel voor De Buitenspeeldag.

Walk for water
Op vrijdag 20 maart organiseren 
Kortrijkse basis- en secundaire 
scholen een ‘Walk for Water’. Die 
dag laten ze hun stem horen en 
komen ze in actie voor water. 

De deelnemende scholen leggen 
samen een traject van 6 kilometer 
af, een afstand die miljoenen men-
sen dagelijks stappen om water te 
halen voor hun basisvoorzieningen. 
Hierdoor kunnen ze vaak niet naar 
school. Tijdens de Walk for Water to-
nen de leerlingen zich solidair met 
de waterdragers uit het Zuiden en 
roepen ze de politici op om hun ver-
antwoordelijkheid te nemen. Het tra-
ject eindigt op het Schouwburgplein 
met een gezamenlijk slotevent. 

 R Wil je deelnemen? Neem contact op 
met stijn.vandierdonck@kortrijk.be,  
056 27 72 80 of surf naar  
www.wereldwaterdagatschool.be . 

DE VERNIEUWDE 
JEUGDHOSTEL IN DE 
PASSIONISTENLAAN 
OPENT OP 28 MAART. 

Je leest er alles over 
in de Stadskrant van april. 
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LOOPCURSUSSEN
In maart starten alle loopcursussen. Je be-
gint vanaf 0 km. Bedoeling is dat je op een 
gezonde manier een traject van 5 km kan af-
werken. Twee organisatoren pakken met de 
reeks ‘Leren Lopen’ uit: Decathlon Kortrijk en 
KV Kortrijk, beiden in samenwerking met de 
vzw Sportplus. Buurtwerking Veemarkt en 
Gebiedswerking organiseren in samenwer-
king met Sportplus ‘Leren lopen: de 4-par-
kenloop’. ‘Start to run’ is dan een initiatief van 
Koninklijk Kortrijk Sport Atletiek.

WORKSHOPS
Op zaterdag 25 april steek je heel wat op tij-
dens de workshops Lopen die van 9 tot 12 
uur in Sportcentrum Lange Munte plaats-
vinden. Volgende onderwerpen komen aan 
bod: een looppatroonanalyse via de voet-
afdruk, hartslagmeters, loopkledij, voeding, 
drank en techniekinfo.

LOOPCRITERIUM
Wie van een loopwedstrijd wil proeven, kan 
zich uitleven in het loopcriterium met als 
leuze ‘Deelnemen is winnen’. Je kan deelne-
men aan Kortrijk Loopt op 25 mei, de Mid-
zomerrun op 27 juni, de Vlasloop op 4 juli 

en de Bruggenloop op 20 september. Als 
je deelneemt aan 3 van de 4 voornoemde 
loopwedstrijden ontvang je een waarde-
bon van Decathlon. Helemaal interessant is 
dat je vóór elke wedstrijd kan deelnemen 
aan de gratis inloopsessies waarbij je het 
wedstrijdparcours verkent. Daarenboven 
organiseert KV Kortrijk op 12 mei in het 
Guldensporenstadion de ‘Uitdaging van 
KV Kortrijk’. Bedoeling is dat minstens 100 
deelnemers van de loopcursussen een tra-
ject van 5 km afleggen.

NATRAJECT
Wie verslingerd geraakt is aan het lopen, kan 
zijn hart ophalen in het zogenaamde natra-
ject. Deze sportievelingen kunnen terecht 
bij de Overleielopers, Koninklijk Kortrijk 
Sport en de Kortrijkse Triatlon en Duatlon-
club. Wil je looptips en/of ervaringen delen, 
dan vind je je gading via www.facebook.
com/groups/LopeninKortrijk. Dit is de digi-
tale ontmoetingsplaats voor al wie op vrije 
basis sport en daarover wil communiceren. 

QUICKFIT-OUTDOOR
Nog meer outdoorsport. Wie fit aan de 
meet wil verschijnen, kan zich voorberei-

den tijdens de Quickfit-outdoor. Je voert er 
algemene uithoudings- en weerstandsoe-
feningen uit, in combinatie met spierver-
sterkende en lenigmakende oefeningen. Je 
bouwt je conditie op en onderhoudt jouw 
fitheid door gebruik te maken van verschil-
lende fitness- en omgevingsmaterialen. 

 R Voor alle cursusinfo en inschrijvingen  
kan je terecht op www.kortrijk.be/webshop  
en 056 27 80 00.

Het Profit project zag het leven in 2011 en 
loopt nog tot en met eind juli. Sinds kort 
kan je in de stad enkele unieke ‘Fieldlabs’ 
ontdekken. “Fieldlabs zijn locaties voor het 
uittestten van nieuwe sport- en beweegac-
tiviteiten”, vertelt Femke De Meester, pro-
jectmedewerker van Profit. “Innovatieve 
producten worden op aantrekkelijke loca-
ties in de stad geplaatst en kunnen uitge-
test worden door al wie daar zin in heeft. Op 
basis van hun feedback kunnen de verant-

woordelijke bedrijven het product daarna 
nog aanpassen. Een Fieldlab is dus vooral 
een broedplaats voor vernieuwingen.”

DIGITAAL SPORTEN
De Fieldlabs zijn op vier locaties in de bin-
nenstad te bewonderen. “Op het plein vóór 
The Level kan je de interactieve ‘Excer-
games’ spelen”, verduidelijkt Femke. “Deze 
videospelletjes zetten de voorbijgan-
gers aan tot bewegen. Op een groot LCD 

scherm kan iedereen zich uitleven op een 
spel of supporteren voor zijn vrienden. Op 
het einde van de week wordt dan de titel 
’Space commander of the Level’ uitgereikt 
aan de beste gamer. Aan het Jeugdcen-
trum Tranzit kan iedereen zich uitleven op 
de interactieve wand en vloer die er geïn-
stalleerd werden. Je kan er bijvoorbeeld 
voetbal, tennis of ijshockey digitaal spelen. 
Maar ook in de basketkooi aan de Noord-
brug valt veel te beleven door de ’94 fifty 
applicatie’.  Met deze app krijg je tijdens je 
spel, dat je speelt met de allereerste basket-
bal met Bluetooth, bijvoorbeeld informatie 
over je shot of dribbel. De laatste Fieldlab 
bevindt zich aan het voorplein van Texture. 
De Twinkeltegels lijken op gewone stoep-
tegels, maar bieden veel kansen tot speel-
mogelijkheden. Het zijn interactieve licht-
tegels die een computergame vormen.”

MEER BEWEGEN
Dat dit initiatief de naam ‘ProFit kreeg, is 
geen toeval. “We hopen met dit project 
meer jongeren aan te zetten om te be-
wegen”, gaat Femke verder. “Jongeren zit-
ten tegenwoordig te veel binnen en doen 
slechts sporadisch aan sport. Maar ook 
voor de partners is ProFit een interessant 
project, want hun producten worden door 
veel mensen getest en beoordeeld.” De or-
ganisatie hoopt op een groot succes. “We 
hopen dat onze verschillende Fieldlabs veel 
volk lokken en een stimulans zijn voor jon-
geren die niet meer weten wat bewegen is. 
Als de Fieldlabs een succes worden, sluiten 
we zeker niet uit dat ze in de stad blijven 
staan”, aldus Femke De Meester.

 R Info over het ProFit-project: www.fieldlabs.eu

 R Info over de Fieldlabs: sportdienst@kortrijk.be

Wie door de stad kuiert, zal zich dankzij het ProFit project helemaal kunnen uitleven. ProFit is een Europees initiatief 

dat gefinancierd wordt door de Europese Unie in het kader van het Interreg IVB Noordwest-Europa-programma. 

Stad Kortrijk en Howest zijn als partners ook in dit project betrokken.

Onder het motto ‘Buiten Bewegen. Lopen in Kortrijk.’ bundelen Sportplus en verschillende organisatoren de krachten 

om stadsgenoten te leren lopen. Belangrijk zijn de loopcursussen die de verschillende sportclubs in samenwerking met 

Sportplus organiseren. Ook het loopcriterium en het natraject maken deel uit van deze gezamenlijke aanpak.

LEVENSLOOP

Je wandelt (of loopt) graag en je bent 
geëngageerd? Dan is de tweede edi-
tie van Levensloop Kortrijk iets voor 
jou. Editie 2015 van Levensloop vindt 
plaats op 12 en 13 september aan 
sportcentrum Lange Munte. Bedoeling 
is om gedurende 24 uur tijdens een 
wandel- of loopestafette samen met 
vrienden, collega’s, sportclub of bedrijf 
de strijd tegen kanker aan te gaan. 

 R Info en inschrijven: www.levensloop.be

Bewegen is lopen

Innovatief sporten 
in de binnenstad
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Ook in de Elfde Julilaan kunnen mensen 
volgend jaar terecht om te ‘buurtmoestui-
nen’. “Deze projecten hebben behalve een 
grote ecologische waarde ook een sterke 
sociale dimensie”, weten Frank Petit-Jean 
en Rudi Geerardyn. 

VOLKSTUIN
Kortrijk profileert zich in West-Vlaanderen 
al langer als een pionier om biodiversiteit in 
de stad te creëren. Het startschot werd 15 
jaar geleden gegeven, met de creatie van 
een klassieke volkstuin. Heel wat ouderen 
vonden er de ideale plek om hun favoriete 
hobby te beoefenen. Velt Eetbaar Kortrijk 
gaf deze dynamiek extra schwung met Lei-
lekkerland. Op het Buda-eiland werd een 
modelbuurttuin gecreëerd in het hart van 
de stad. “Hier kunnen mensen uiteraard 
hun groene vingers aan het werk zetten, 

maar bovenal heeft zo’n project ook een 
grote sociale meerwaarde”, legt Frank Petit-
Jean uit. “Ze kunnen samen dingen doen, 
vergroten er hun vriendenkring. Daardoor 
vind je er een heel divers publiek: jongeren 
en ouderen, mannen en vrouwen, …. Tui-
nieren blijkt meer dan ooit een thema dat 
enorm veel mensen aanspreekt.”

POPULAIR 
Inmiddels vind je in heel Kortrijk al talloze 
buurtmoestuintjes. “De kinderboerderij in 
Marke, de Warande, de tuin op Walle, op 
een straathoek,…. Stuk voor stuk creëren 
ze meer biodiversiteit in de stad, vergroten 
ze de betrokkenheid van mensen bij hun 
omgeving en betekenen op die manier 
een meerwaarde voor onze gemeenschap. 
Daarom blijven we er in de toekomst ook 
gedreven op inzetten.”

Heb je grond ter beschikking waar dy-
namische tuinders hun ding mogen 
doen? Dan maak je aanspraak op een 
subsidie die de stad geeft aan men-
sen of verenigingen die hun buurt 
willen ‘vergroenen’. Voel je het eerder 
kriebelen om zelf je groene vingers 
aan het werk te zetten? Ook dat kan! 
Via het gratis nummer 1777 kan je je 
aanmelden om actief mee te werken 
aan één van de moestuinen, of om 
een nieuwe te creëren. “Op termijn is 
het de bedoeling een moestuinbank 
uit te werken, zodat we vraag en aan-
bod perfect op elkaar kunnen afstem-
men”, verduidelijkt Rudi Geerardyn, 
landschapsarchitect bij de stad. 

Niets boven een speels kipje dat 
parmantig door je tuin loopt. Het is 
amusant en bovendien zijn kippen 
uitstekende afvalverwerkers. Ze zijn 
zelfs verlekkerd op dat deel van het 
organisch afval dat niet of moeilijk te 
composteren is. Bovendien legt deze 
gevederde tweevoeter minstens om 
de twee dagen een ei. Ook dit jaar 
lanceert Imog een kippenactie en dat 
van 14 maart tot en met 31 mei. Bij de 
deelnemende handelaars kan je voor 
een prikje een kip aankopen voor een 
richtprijs van 8,5 euro/stuk. Je moet 
daarvoor de bon afgeven die je in de 
afvalkrant van maart terugvindt. Alle 
kippen zijn 18 tot 20 weken oud en 
voldoen aan de strenge voorschriften 
zoals gecontroleerde voeders, ver-
plichte salmonella-vaccinatie,…. 

Laat je groene 
vingers zien

Ei-laba!

Niets zo plezant als je eigen groenten telen, oogsten en ze nadien 

verwerken in heerlijke gerechten. Vraag het maar aan de tientallen 

Kortrijkzanen die enthousiast gebruik maken van de buurtmoestuinen 

om er hun passie te botvieren. 

Voor (stads-)
boer en tuinder

Online bevraging
“Kindvriendelijkheid, zo blijkt uit interna-
tionaal onderzoek, is de ideale barometer 
voor de leefbaarheid van steden. Als je je 
als lokaal bestuur met je beleidsdaden ook 
richt op kinderen en jongeren, is de kans 
erg groot dat ze voor alle inwoners positief 
uitdraaien,” zegt Hannes Vanmeenen, pro-
grammaregisseur  Kindvriendelijke Stad. 
Het label ‘Kindvriendelijke Stad’ is in het 
leven geroepen door het wereldwijde net-
werk Child Friendly Cities “In het traject om 

het label te behalen, kunnen steden aan de 
slag met een door het netwerk ontwikkel-
de ‘toolkit’, om na te gaan of ze voldoende 
kindvriendelijk en dus ook leefbaar zijn.” 

JONGERENINSPRAAK
Het label Kindvriendelijke Stad is niet al-
leen een keurmerk om trots op te kunnen 
zijn; het houdt vooral een groot engage-
ment in. “Eigenlijk is de weg ernaartoe het 
belangrijkste,” legt Hannes Vanmeenen uit. 

"Belangrijk is om kinderen en jongeren con-
stant te betrekken, zodat zij de prioriteiten 
bepalen waar de stad werk moet van ma-
ken. Alle beleidsthema’s komen daarbij aan 
bod: welzijn, veiligheid, wonen, gezond-
heid, mobiliteit, onderwijs en vrije tijd."

BEVRAGING
“Nu bevinden we ons in de eerste, heel 
belangrijke  fase van het traject, waarbij  
we een uitgebreide bevraging houden bij 
+16-jarigen en volwassenen. Die resultaten 
toetsen we daarna via een belevingsonder-
zoek af bij een grotere groep kinderen en 
jongeren, waar concrete opmerkingen uit 
voort komen. In focusgroepen zullen jon-
geren maar ook stadsmedewerkers en mid-
denveldorganisaties de meest opvallende 
signalen en prioritaire thema’s verder ana-
lyseren, om uiteindelijk tot een actieplan te 
komen.”

KINDERWIJKPARLEMENT SINT-JAN
Nu al loopt in Kortrijk het project ‘Jong Kor-
trijk Spreekt’ in de Sint-Janswijk. Via een 
budgetgame beslissen de kinderen zelf 
welke – kindgerichte – ingrepen er zullen 
gebeuren in de wijk. 

JUNI 2016
In november hebben zeven Vlaamse piloot-
gemeenten al het label Kindvriendelijke 
Stad behaald. “Wij hopen dit in juni 2016 te 
doen,” zegt Hannes Vanmeenen. “Maar dat 
draag je niet voor altijd. Na twee jaar komt 
de jury weer langs om te zien tot welke rea-
lisaties het actieplan heeft geleid. Eigenlijk 
is het vooral een aanmoediging om met 
een kindvriendelijke strategie te starten. In 
Kortrijk betekent dit dat alle stadsdiensten 
uiteindelijk een kindvriendelijke reflex ont-
wikkelen bij al hun initiatieven en acties. 
Denk bijvoorbeeld aan nieuwe verkavelin-
gen, mobiliteitsingrepen, het openbaar do-
mein, evenementen,…” 

 R hannes.vanmeenen@kortrijk.be, 056 27 87 74 
www.kindvriendelijk.kortrijk.be 
www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be

Kortrijk heeft de ambitie om tegen halfweg 2016 het label Kindvriendelijke 

Stad te behalen. De volgende maanden organiseert de stad een uitgebreid 

inspraaktraject  met kinderen en jongeren waarbij men alle aspecten van het 

lokale beleid (die impact hebben op hun leefwereld) onder de loep neemt.

Kortrijk mikt op label 
Kindvriendelijke Stad

Op www.kindvriendelijk.kortrijk.be vra-
gen we je hoe we onze stad nog beter 
kunnen maken voor kinderen, jonge-
ren en hun ouders. Vul de bevraging 
vóór 20 maart in en maak kans op een 
Kortrijk Cadeaubon ter waarde van 
€500, €250 en €100.
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Kortrijk wint 
Thuis in de 
stad-prijs

In het kader van Kortrijk Spreekt vonden 
budgetspelen plaats in de deelgemeenten 
Aalbeke en Heule. De inwoners kozen voor 
projecten en konden de budgetten daarvoor 
vastleggen. De stad sleepte met de budget-
spelen in Aalbeke een Europese primeur in de 
wacht. Daar was de uitbreiding van de jeugd-
infrastructuur de belangrijkste prioriteit. In 
Heule opteerden de bewoners voor de he-
raanleg van Heuleplaats en meer voorzienin-
gen voor kinderopvang. Hiermee is de helft 
van de 6 miljoen euro die het bestuur heeft 
voorzien voor de Budget Games al ingevuld. 

ARMOEDEBESTRIJDINGSPLAN
De stad en OCMW stelden, in samenwer-
king met ruim 100 verschillende partners, 
het uitgebreid armoedebestrijdingsplan 
op. Dit plan bevat 185 acties op 10 fronten 
in samenwerking met alle niveaus, zowel 
bij de opmaak als bij de realisatie ervan. 
Bovendien versterkt de stad waardevolle 

initiatieven van de bevolking zoals de In-
strumentheek en het Repair Café. De stad 
blijft openstaan voor nieuwe ideeën zoals 
de ruilwinkel Mama’s voor Mama’s en Ba-
zaar, een winkel voor tweedehandskledij.

KORTRIJK SPREEKT ÉN DOET MEE
In het juryrapport lezen we dat “Kortrijk 
Spreekt een creatief en innovatief project 
is dat een interessante dynamiek teweeg 
brengt”. Volgens de jury sluit het initiatief 
perfect aan bij het zoeken naar nieuwe vor-
men van politiek en bestuur, en is het een 
vernieuwende ingreep van de stad om op 
een open manier initiatieven op gang te 
zetten. De geldprijs gaat integraal naar één 
van de acties van Kortrijk Spreekt: Kortrijk 
Spreekt én doet mee. Dit is een nieuwe stap 
om burgerinitiatieven vanuit de basis aan 
te moedigen en mogelijk te maken. 

 R www.kortrijk.be/kortrijkspreekt 

De stad Kortrijk won met het project Kortrijk Spreekt/Iedereen Spreekt de 

Thuis in de stad-prijs 2014. De stad kreeg deze belangrijke onderscheiding 

ter waarde van 50.000 euro voor twee innovatieve initiatieven: de Budget 

Games en het Armoedebestrijdingsplan.

Voor het 7de jaar op rij is er ook in Kortrijk 
een ruim aanbod. De bibliotheek, OCMW, 
Vormingplus, Stad Kortrijk, Bolwerk, Quindo, 
Oxfam, Howest, Voka, CVO-VIVO en Mentor 
vzw slaan de handen in elkaar en bieden je 
een resem laagdrempelige activiteiten aan. 

DIGIBAZAR
Tijdens de Digibazar op 25 april kan je de 
hele dag bij deskundigen terecht met je 
computerproblemen of krijg je advies. Je 
kan bovendien rondneuzen bij informatie-
ve standen over de e-diensten van de stad, 
de digitale bib, 3D printen, …. 

WORKSHOPS
Volg een workshop PC-beveiliging, ontdek 
de beste apps, stippel je fietsroutes online 

uit, leer werken met Google Maps of leer 
hoe je draadloos op het web kan surfen. Je 
wordt mediawijzer dankzij verschillende, 
boeiende lezingen over je online privacy, 
veilig surfen voor je kinderen, besparen op 
je telecomfactuur,….

JONG AANBOD
Ook voor jongeren vinden vanaf dit jaar 
leuke en creatieve workshops plaats. Ben je 
tussen 12 en 21 jaar? Schrijf je dan in voor 
de workshops fotografie (3D, smartphone 
of creatief ), je eigen radioprogramma ma-
ken, mobiel filmen of maak je eigen inter-
actieve 3D omgeving.

 R Info en inschrijven:  
www.kortrijk.be/allemaaldigitaal

Digitale week 
vol workshops

Het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV) houdt eind april een groot-
schalige controleactie in Kortrijk. 
Verschillende inspecteurs zullen 
tussen 20 en 25 april massaal han-
dels- en horecazaken controleren. 

Het FAVV kiest elk jaar per provincie één 
stad uit. In onze regio waren Menen 
en Waregem al aan de beurt. Eind april 
doet men onze stad aan. Handels- en 
horecazaken waar men met voedsel 
werkt, krijgen bezoek van de inspec-
teurs. Het gaat dus niet enkel over cafés 
en restaurants. Ook scholen, rusthuizen, 
frituren, bakkers, slagers, viswinkels, 
kruidenierszaken en traiteurs staan op 
de lijst. De marktkramers van de maan-
dagmarkt mogen zich eveneens aan 
een bezoekje verwachten. 

INFOSESSIE
Met de aangekondigde controles wil 
men in de eerste plaats sensibilise-
ren. Daarom organiseert de stad sa-
men met het FAVV twee infosessies 
op dinsdag 24 maart. De eigenaars of 
uitbaters van een handels- of horeca-
zaak krijgen er uitgebreide info over 
de controles en de algemene regel-
geving inzake voedselhygiëne. Wie 
aanwezig is, ontvangt bovendien een 
informatiebundel met de gebruikte 
checklist tijdens de controles.  Uitba-
ters krijgen op die manier de kans om 
zich voor te bereiden en onvolledig-
heden in orde te brengen. De eigen-
lijke controles vinden een maand later 
plaats, in de week van 20 april. Wie op 
dat moment niet in orde is, krijgt een 
sanctie. Dit gaat van een waarschu-
wing tot proces-verbaal met boete of 
in uitzonderlijke gevallen onmiddel-
lijke sluiting.  

 R De infosessies vinden plaats op dinsdag 
24 maart om 15 uur of 19.30 uur in de 
concertstudio van het Muziekcentrum 
Track, Conservatoriumplein 1 in Kortrijk. 
Inschrijven kan nog tot 13 maart via 
www.kortrijk.be/favv of 056 27 73 33. 

Oe ist?
Op de vraag ‘Oe ist?’ antwoorden 
wij meestal ‘goed’. Vreemd als je 
weet dat 1 op de 4 Vlamingen in 
zijn/haar leven met ernstige psy-
chische problemen kampt, 1 op 5 
Vlaamse leerlingen slachtoffer is 
van pesterijen en 1 op de 5 Belgen 
slaapproblemen heeft.

Psychische problemen zijn echter een 
taboe. De kennis ervan is onbestaande 
of beperkt zich tot sensatieverhalen. 
David Benoit, ervaringsdeskundige in 
het nieuw psychosociaal revalidatie-
centrum De Mare in Kortrijk getuigt. 
“De Mare helpt mensen met een psy-
chiatrische problematiek om opnieuw 
een volwaardige plaats in te nemen in 
de maatschappij. Iedereen kan door 
een bepaalde gebeurtenis een psy-
chische problematiek ontwikkelen: 
een burn out, depressie na verlies van 
een naaste, angst na een ongeluk, 
slaapproblemen,…. Helaas wordt een 
psychisch probleem vaak jaren te laat 
opgemerkt. West -Vlamingen zijn eer-
der gesloten en praten niet gemakke-
lijk over hun problemen. Hulp vragen 
of aanbieden is hierdoor moeilijk”, 
begint David. “Als je in je omgeving 
iemand kent die het moeilijk heeft, 
toon dan in de eerste plaats respect 
en begrip. Geef geen oplossingen of 
goed bedoelde raad, maar toon dat 
hij of zij er niet alleen voor staat. We 
moeten met z’n allen opnieuw echt 
met elkaar praten zodat problemen 
bespreekbaar worden.” 

 R Op www.Oeist.be vind je tips om 
te luisteren en een contactlijst van 
gespecialiseerde hulp.

Voedselagentschap 
controleert horeca- en 
handelszaken

Van maandag 20 tot donderdag 30 april vindt de Digitale week 2015 

plaats in Vlaanderen. Dit project streeft ernaar de digitale kloof te 

verkleinen. Tijdens deze week kan je gratis of heel goedkoop deelnemen 

aan workshops, lezingen en multimedia-activiteiten.
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“Eigenlijk willen we met De Grote Verleie-
ding de inwoners bedanken die tijdens de 
opeenvolgende fasen van de Leiewerken 
veel begrip en geduld hebben opgebracht,” 
zegt Roos Desmet, vrijetijdscoördinator en 
samen met Joost Fonteyne projectverant-
woordelijke van De Grote Verleieding. “ Be-
halve een uitgebreid programma dat door 
de stad wordt georganiseerd, is het allerbe-
langrijkste aspect van De Grote Verleieding 
wellicht de actieve medewerking van de 
inwoners. De voorbije weken konden indi-
viduele bewoners, verenigingen, organisa-
ties, scholen,... zelf voorstellen indienen voor 
activiteiten. De oproep leverde 75 waarde-
volle projecten op, die een prominente plek 

krijgen in het programma. “Er zitten activi-
teiten in rond sport & bewegen, natuur en 
ecologie, de geschiedenis van Leie en vlas, 
dans en muziek en heel wat toeristische at-
tracties”, vervolgt Roos Desmet. “Daarnaast 
oriënteren ook vele stedelijke diensten hun 
bestaande evenementen op de Leie en de 
feestelijkheden er rond.”

PICKNICKBANKEN
In het kader van De Grote Verleieding vin-
den tussen eind mei en eind september 
ook verschillende grote picknicks plaats 
langs de Leie, op picknickbanken van 4 
meter lang, die wekelijks zullen verhuizen 
tussen de Leiegemeenten, van Armentières 
tot Wielsbeke. De banken, een soort visueel 
baken van De Grote Verleieding,  zijn het 
werk van leerlingen van het VTI Kortrijk. 
“Het bijzondere aan dit project is dat het 
gerealiseerd wordt over onze verschillende 
opleidingen heen,” zegt algemeen direc-
teur Myriam Devriendt. “Er werken zowel 
leerlingen Houtbewerking, Mechanica als 
Architectuur, Binnenhuiskunst en Industri-

ele kunst aan mee. Voor hen is dit bijzonder 
leerrijk.” De picknickbanken zijn ontworpen 
door Nen Aphiruedee A-Thayat en Nele Van 
Parys uit de ontwerprichtingen. “De ban-
ken moesten esthetisch mooi zijn én te-
gelijk functioneel en eenvoudig, omdat ze 
zoveel verplaatst zullen worden,” zegt Nen. 
“Wij hebben ernaar gestreefd om ze als het 
ware één geheel te laten vormen met de 
Leiebruggen. Het moeilijkste aspect was de 
stabiliteit verzekeren op de verschillende 
soorten ondergrond. Ons ontwerp krijgt 
nu al voluit vorm en het feit dat we banken 
zo intensief zullen gebruiken, maakt dit tot 
één van mijn leukste schoolopdrachten.” De 
zesdejaarsleerlingen Lassen-Constructie 
buigen zich over het metalen frame. “Het 
is fijn om zo’n grote constructie te mogen 
maken,” zeggen Arne Verplancke, Amory 
Behaeghel en Niels Roelants. “De tijdsdruk 
om de banken te realiseren, is bovendien 
een goede voorbereiding op het werkveld.” 
Als de metalen onderdelen aan elkaar ge-
last zijn, kunnen de leerlingen Houtbewer-
king aan de slag. Zij staan al te popelen.

Het feestelijke startschot van De Grote Verleieding staat gepland op zaterdag 23 mei, bij het begin van Sinksen 

15. Tot 27 september vinden in Kortrijk tal van activiteiten plaats, met de Gouden Rivier als leidraad.

Nog tot 8 maart vindt de Week van de Vrijwilliger plaats. De Stadskrant vond dat een ideale gelegenheid om 

twee bijzondere mensen die zich onbaatzuchtig voor anderen inzetten, eens in de schijnwerpers te plaatsen. 

Evelien Naessens is vrijwilliger sinds juli 
2013. “Ik had toen net een nieuwe job als 
technisch trainer in een heftruckbedrijf. 
Een heel leuke job, maar ik wou meer doen, 
anderen helpen, de wereld een beetje be-
ter maken. Zo heb ik besloten om vrijwilli-
ger te worden.”

STUDIEBEGELEIDING
Evelien geeft studiebegeleiding voor de 
dienst activering van het OCMW Kortrijk. 
“Zij begeleiden bepaalde personen op de 
werkvloer, om zo een duurzame werkerva-
ring op te bouwen. Ik begeleid een vrouw 
uit dat project die besloten heeft om be-
halve dat werk ook nog een opleiding te 
volgen. Zij werkt als logistiek bediende in 
een rusthuis, maar wil zorgkundige wor-
den. Voor haar is dit niet evident, aangezien 
Nederlands niet haar moedertaal is. Ik help 
haar met studeren, de cursus interpreteren, 
taken maken en alles wat erbij komt kijken. 
Zo komen we tijdens de schoolperiodes 
ongeveer 1 keer per week samen”, vervolgt 
Evelien. “Toen ik hieraan begon, deed ik 
het enkel voor mezelf, maar al snel werd de 

vrouw die ik begeleid belangrijker. Zij is zo’n 
sterke madam, die een goede toekomst wil 
voor zichzelf en haar gezin en bereid is daar 
hard voor te werken. Ik help daar een beetje 
bij. Ik vind het fantastisch dat ze goed bezig 
is op school, al voor het eerste jaar geslaagd 
is en nu opnieuw goede examens afgelegd 
heeft. De meeste voldoening haal ik uit de 
vriendschap die ontstaan is tussen ons.” 
Behalve studiebegeleiding bieden vrijwilli-
gers bij het OCMW dagelijks ondersteuning 
in tal van opdrachten. Vrijwilligers nemen 
zowel logistieke, begeleidende, dienstver-
lenende als bestuurlijke taken op. Geïnte-
resseerde nieuwe vrijwilligers mogen zich 
altijd melden via www.ocmwkortrijk.be/
vrijwilligers, evelyn.ghequiere@ocmwkor-
trijk.be of 056 24 48 30.

BUDDY
André Vanneste uit Bellegem is één van de 
vier buddy’s van Het Ventiel, een initiatief 
van de zorggroep van Heilig Hart. “Vrijwil-
liger zijn is iets wat ik altijd al heb willen 
doen. Twee maanden geleden ben ik er 
zowat ingerold, toen Het Ventiel een buddy 

zocht om een persoon met jongdemen-
tie te begeleiden die graag met paarden 
wilde werken. Ik doe dat zelf ook graag en 
kon iemand helpen, dus was de keuze snel 
gemaakt.” Iedere maandagvoormiddag 
verzorgen Patrick en André de paarden bij 
vrienden van André. “Patrick vindt het leuk 
zelf de paarden te voederen, ze uit te halen, 
de boxen te reinigen, telkens één of twee 
paarden schoon te maken en ze naar de 
wei te begeleiden. Het schenkt me veel vol-
doening om te zien hoe hij daarvan geniet. 
Bovendien groeit er stelselmatig een leuke 
band tussen ons.” André had vooraf aan de 
mensen gevraagd om een vorming rond 
dementie te mogen volgen. Annelies Cat-
teeuw, coördinator van de buddywerking, 
is heel enthousiast over het engagement 
van de vrijwilligers. “Personen met de-
mentie op jonge leeftijd zijn nog vitaal en 
actief genoeg om talrijke activiteiten uit te 
voeren. Buddy’s laten hen toe hun hobby’s 
langer uit te oefenen. Behalve de buddy-
werking organiseren we ook nog een klein-
schalige dagopvang voor personen met 
jongdementie.”  

Ode aan de vrijwilliger

De Grote Verleieding schenkt 
de Leie terug aan de inwoners
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Leiefans gezocht!
De Grote Verleieding is op zoek naar 
Leie-greeters: mensen die vanaf 
maart kleine groepjes wandelaars 
of fietsers langs hun favoriete plek-
ken willen gidsen. Ook Leie-vrijwilli-
gers, die instaan voor de ontvangst 
en begeleiding van artiesten, cate-
ring en veiligheid op de activiteiten 
kunnen zich aanmelden.

 R Team Evenementen & Verenigingen, 
056 27 74 00, verleieding@kortrijk.be, 
www.kortrijk.be/leie2015/verleieding

De leerkrachten en leerlingen van het VTI Kortrijk die voor de realisatie 
van de twee grote picknickbanken instaan. © Johan Depaepe
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Hedendaagse
artistieke kijk 
op oorlog

Met de campagne Heerlijk Helder 
moedigt het Radio 1-programma 
Hautekiet bedrijven en organisaties 
aan om werk te maken van duide-
lijke communicatie. Ook onze stad 
schaart zich achter de campagne.

Verschillende ambassadeurs uit de po-
litieke, culturele en academische we-
reld hebben een project lopen om hun 
communicatie kritisch te evalueren en 
waar nodig bij te sturen. Een Heerlijk 
Helder-panel begeleidt hen daarbij. Zo 
werd onder meer al het ‘Aanslagbiljet 
personenbelasting’ grondig herwerkt. 

JIJ KAN HELPEN! 
Het label is een kwaliteitskeurmerk: 
van organisaties en personen die het 
label krijgen, weet je dat ze klantge-
richt denken in hun communicatie. 
Helder taalgebruik, correcte informatie 
en aandacht voor de vormgeving zijn 
hierbij de basiscriteria. Onze stad levert 
al geruime tijd inspanningen om een-
voudige taal te gebruiken, maar beseft 
dat het vaak nog een pak beter kan. Het 
stadsbestuur gaat daarom de uitdaging 
aan om het Heerlijk Helder-label te be-
halen. En jij kan daarbij helpen! Heb je 
een voorbeeld van een brief vol moei-
lijke woorden of versteende uitdrukkin-
gen? Of heb je zelf een suggestie hoe 
het beter kan? Laat het weten via  
heerlijkhelder@kortrijk.be.  

 R www.kortrijk.be/heerlijkhelder

Nathalie Vanheule, Jonas Vansteenkiste, 
Klaus Verscheure en Peter-Jan Sioen zijn 
de 4 geselecteerde kunstenaars die vanuit 
hun eigen werk aansluiting vinden bij het 
thema oorlog én een binding hebben met 
Kortrijk.. Zij nodigden andere kunstenaars 
uit binnen- en buitenland uit om samen te 
werken rond oorlog en vrede. Het resultaat 
is een veelzijdige tentoonstelling.

VEELZIJDIG
‘Occupied emotions’  focust op de onder-
drukte gevoelens die overheersen in een 
door de oorlog verwoest mentaal landschap. 
Je ontdekt er niet alleen werk van Nathalie 
Vanheule, maar ook van 18 andere kunste-
naars. ‘Bunker Archeologie’ toont werk van 
Jonas Vansteenkiste, Veerle Michiels, Katleen 
Vinck en Renato Nicolodi. Hun fascinatie 
voor de bunker als oorlogsgebouw probe-
ren ze te verklaren en te vertalen in nieuwe 

interpretaties. Peter-Jan Sioen en het atelier 
vrije grafiek KASK tonen in ‘Panorama 14-18’ 
op een grafische manier de destructieve im-
pact van oorlog op een landschap. Charbel 
Abou Zeidan verwerkt de kernwoorden ‘oor-
log’ en ‘vrede‘ tot abstracte kalligrafie. Silvia 
Defrance presenteert haar kortfilm ‘Letter 
from a soldier’, gebaseerd op het gedicht 
‘Dulce et Decorum Est’ van soldaat Wilfried 
Owen uit WO I. Klaus Verscheure zoekt als 
kunstenaar naar het waarom van geweld 
en oorlog. Vier gastkunstenaars Amie Bolis-
sian, Ward Denys, Rohan Graeffely en Willem 
Sarah reflecteren over zijn werk. Te bekijken 
in ‘Victim and Murderers and the field in 
between’ in de Broeltoren. De andere drie 
expo’s vinden plaats in Broelkaai 6.

 R Tot 19 april gratis toegankelijk van donder- tot 
en met zaterdag van 14 tot 18 uur, op zondag 
van 11 tot 18 uur.

Hoe staan hedendaagse kunstenaars tegenover de verschrikkingen 

van Wereldoorlog I en andere brandhaarden in de wereld? Dit is het 

uitgangspunt van de expo ‘1914-2015. Actuele kunst tussen oorlog 

en vrede’ die het team Musea en Tentoonstellingen van de stad in 

samenwerking met BuBox organiseert. 

WARDA EL-KADDOURI

De 25-jarige Warda El-Kaddouri is verkozen 
tot nieuwe VN Jongerenvertegenwoordi-
ger van de Vlaamse Jeugdraad. Begin fe-
bruari kreeg ze deze titel te pakken na haar 
speech in de Koninklijke Vlaamse Schouw-
burg over jeugdwerkloosheid en discrimi-
natie. Jeugdwerk is voor Warda geen onbe-
kend terrein, want ze was jarenlang actief 
als hoofdanimatrice van de Speelplein-
werking Marke. Daarnaast is ze ook lid van 
AjKo, een vzw die op zoek gaat naar zinvol-

RINO DEFOOR

De 47-jarige Kortrijkzaan Rino Defoor is be-
noemd tot nieuwe korpschef van de poli-
tiezone Vlas. De voormalige hoofdcommis-
saris legde op vrijdag 6 februari de eed af. 
De kersverse korpschef heeft al een lange 
staat van verdienste. Hij begon zijn politi-
onele loopbaan bij de toenmalige Rijks-
wacht, waar hij na zijn Rechtenstudies eerst 
vijf jaar als juridisch adviseur bij de Staf in 
Brussel werkte en vervolgens vijf jaar com-

le vrijetijdsbesteding voor maatschappelijk 
kwetsbare jongeren. Ook op politiek vlak 
kan Warda haar mannetje staan. Na haar 
Europese Studies aan KU Leuven liep ze 
stage bij Unesco als Liaison Officer. Als VN 
Jongerenvertegenwoordiger wacht Warda 
alvast een drukke agenda met het voorzit-
ten van de VN Vlaamse Jeugdraad en het 
bijwonen van verschillende vergaderingen. 
Het hoogtepunt van haar benoeming is 
evenwel de verdediging van de jongeren-
belangen op de algemene vergadering van 
de VN in september.

mandant was bij de wegpolitie van Oost-
Vlaanderen. Na de politiehervorming ging 
Rino Defoor aan de slag bij PZ Vlas. Gedu-
rende 9 jaar was hij er personeelsdirecteur 
en stafofficier en zette hij het HRM-beleid 
volledig op punt. De huidige werking, 
structuur en medewerkers van PZ Vlas zijn 
dus zeker geen onbekenden voor hem. In 
2011 trok Rino Defoor naar de buren van 
PZ Gavers waar hij korpschef werd. De vol-
gende stap naar korpschef van de PZ Vlas is 
alvast een nieuwe en mooie uitdaging. 

LISELOTTE VERMOTE

Liselotte Vermote (27) behoort tot het klein 
kransje van talentvolle pianistes in België. 
Op 7-jarige leeftijd begon ze haar pianostu-
dies aan het Kortrijkse Conservatorium. Het 
talent bij Liselotte droop er meteen van af, 
want in haar laatste jaar (Hogere Graad 3) 
haalde ze maar liefst 100%! Dit betekende 
meteen de start van haar muzikale carrière 
in binnen- en buitenland.  In 2008 verhuis-
de Liselotte naar Duitsland, nadat ze aan 
de ‘Straatliche Hochschule für Musik’ aan-
genomen werd. Duitsland biedt volgens 
haar meer kansen aan jonge muzikanten 
die hun talenten volop willen ontdekken. 
Liselotte lokte in ons buurland al volle zalen 
en ook haar talent ging niet onopgemerkt 
voorbij. Vorig jaar organiseerden de drie 
muziekscholen van Karlsruhe, Freiburg en 
Stuttgart een wedstrijd ‘Rising Stars’. Lise-
lotte werd er samen met acht andere solis-
tes als laureaat weerhouden. Haar ultieme 
droom is door muziek haar geluk aan an-
dere mensen door te geven. 
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WAAR BEGINT JOUW 
ZOEKTOCHT NAAR 
KINDEROPVANG?

Een zoektocht naar kinderopvang lijkt 
soms onbegonnen werk. Maar we helpen 
je graag op weg.
Op de website www.kinderopvangwijzer.
be/meldpunt/kortrijk vind je een overzicht 
van alle instanties in Kortrijk die kinderop-
vang organiseren. Zowel in het centrum 
van Kortrijk als in alle deelgemeenten.
Valt het zoeken op de website niet mee 
voor jou? Wil je wat extra hulp? Dan kan je 
sinds 1 maart hiervoor terecht in het Soci-
aal Huis in de Budastraat 27 (*). Je kan er 
binnenlopen en je probleem voorleggen, 
of je stelt je vraag via de telefoon of e-mail. 
De medewerkers van het Sociaal Huis be-
geleiden je graag tot je een geschikte op-
vangplaats vindt.

 R Sociaal Huis, Budastraat 27, 8500 Kortrijk 
– 056 24 42 22 - info@sociaalhuiskortrijk.be, 
www.sociaalhuiskortrijk.be

 R (*) Vroeger kon je hier voor terecht in de 
Werkwinkel in de Lekkerbeetstraat.

FESTIVAL KORTRIJK ZOEKT …

Van 24 april tot en met 10 mei presenteert 
Festival Kortrijk Klinkende Stad, een inter-
nationaal project waarin zeven opmerke-

mee doorgespoeld in het toilet, zelfs als 
ze niet in contact zijn geweest met urine 
of fecaliën. Helaas starten daar de proble-
men! Omdat deze doekjes niet afbreek-
baar zijn zoals toiletpapier veroorzaken ze 
verstoppingen in het toilet, de afvoer en 
in de openbare riool. Ze richten ook zware 
schade aan in de pompstations en zuive-
ringsinstallaties van Aquafin. De doekjes 
klitten samen en vormen proppen in de 
pompen, waardoor ze de normale werking 
blokkeren. De kosten voor de schoonmaak 
of het herstel van de pompen lopen hoog 
op. Door het uitvallen van de pompen kan 
er plaatselijk wateroverlast optreden of 
ongezuiverd afvalwater overstorten naar 
de waterloop.

En doorspoelbare toiletrolletjes?
Tegenwoordig kan je ook toiletpapier 
kopen waarvan je de lege rolletjes mag 
doorspoelen. Het klopt dat ze even goed 
afbreken als het toiletpapier zelf en ze 
kunnen dus geen verstoppingen veroor-
zaken. Ze bevatten echter wel chemische 
stoffen die het zuiveringssysteem zwaar-
der belasten. Hou je trouwens een oogje 
in het zeil of jouw kinderen zich niet ver-
gissen met niet-doorspoelbare rolletjes?

 R www.aquafin.be

INSCHRIJVINGSPERIODE 
SECUNDAIRE SCHOLEN

Trekt jouw zoon of dochter binnenkort naar 
het secundair onderwijs? Kijk dan even na 
vanaf welke datum jij je tienerzoon of –
dochter kan inschrijven. 

De inschrijvingen gebeuren voor het eerste 
leerjaar van de eerste graad secundair on-
derwijs in verschillende etappes.

lijke geluidskunstinstallaties worden ge-
presenteerd in diverse locaties om en rond 
de Broeltorens. 
De installatie '1000 Beats' van Pieterjan Ginc-
kels bestaat uit platenspelers, mengpanelen, 
versterkers en luidsprekers. De kunstenaar 
bepaalde dat het werk nooit twee keer het-
zelfde mag klinken. Daarvoor heeft hij jouw 
hulp nodig. Wie leent zijn platenspeler, ver-
sterker, luidsprekers of mengpanelen uit van 
15 april tot en met 12 mei voor de realisatie 
van 1000 Beats? Nadien krijg je ze onge-
schonden terug. Doe mee en stuur een mail-
tje naar heidi@festivalkortrijk.be. Wie helpt, 
krijgt een gratis ticket voor de opening van 
Klinkende Stad op vrijdag 24 april.

 R Info: www.klinkendestad.be

VAKANTIEJOB  
BIJ STAD KORTRIJK

Zin om deze zomer als jobstudent aan de 
slag te gaan? Hou dan de website van de 
stad in de gaten. Of schrijf je nu al in op de 

nieuwsbrief: www.kortrijk.be/jobstudenten 
en wij brengen je op de hoogte van zodra je 
kan inschrijven.

 R  www.kortrijk.be/jobstudenten

WERKEN BIJ STAD KORTRIJK

Tijdens het zomerseizoen zoekt de stad 
elk jaar tijdelijke medewerkers. Interes-
se? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief:  
www.kortrijk.be/vacature en hou je mail-
box in de gaten. Solliciteren doe je digitaal 
via de website of kom langs bij Servicepunt, 
2de verdieping het stadhuis, elke werkdag 
open tussen 8 en 17 uur.

Vanaf 16 maart tot 3 april kunnen de vol-
gende leerlingen inschrijven:
- broers en zussen, kinderen van personeel
- leerlingen uit gezinnen die het vorige 

schooljaar of het schooljaar daarvoor 
recht hadden op een schooltoelage

- leerlingen van wie de moeder geen di-
ploma secundair onderwijs heeft en 
geen getuigschrift van het zesde jaar se-
cundair onderwijs

Vanaf 20 april starten de vrije inschrij-
vingen voor:
- alle andere leerlingen van het eerste 

leerjaar van de eerste graad secundair 
onderwijs

- alle leerlingen van de overige leerjaren 
van het gewoon secundair onderwijs, het 
deeltijds beroepssecundair onderwijs en 
de leertijd.

Bovenstaande regels gelden ook voor alle 
leerjaren van het buitengewoon secundair 
onderwijs. Let wel: gedurende de paasva-
kantie (6 tot 17 april 2015) vinden geen in-
schrijvingen plaats.

 R Meer weten?  
Surf naar www.naarschoolinkortrijk.be

OPEN BEDRIJVENDAG: JOUW 
BEDRIJF IN DE KIJKER!

Kortrijk is gaststad voor Open Bedrijvendag 
op zondag 4 oktober 2015. Plaatselijke be-
drijven kunnen op die dag hun deuren open-
stellen voor honderden geïnteresseerde be-
zoekers en potentiële klanten. Zij mogen bij 
hun deelname rekenen op extra ondersteu-
ning in de vorm van vlaggen, reclamebor-
den, affiches, uitnodigingen,… Daarnaast 
kunnen zij aanspraak maken op begeleiding 
gedurende de voorbereiding op dit event en 
genieten van regionale en nationale publici-
teit (Eén, Radio 2, De Streekkrant, De Zon-
dag, Trends en de Stadskrant).
Jonge starters (ondernemingen opgestart 
na 1 januari 2012) kunnen deelnemen aan 
Open Bedrijvendag aan voordeeltarief.

 R Interesse? Neem contact op via Stad Kortrijk 
met kim.verschueren@kortrijk.be of  
via Open Bedrijvendag met  
mieke.ampe@openbedrijvendag.be.

LOKALE MUZIKALE HELDEN 
GEZOCHT

Op 30 april organiseert Poppunt en Week 
van de Amateurkunsten 'Lokale Helden'. 
Hiermee zetten ze het lokaal muzikaal ta-
lent in het spotlicht. Ook Kortrijk doet mee 
vanuit de overtuiging dat onder iedere 
kerktoren muzikale ontdekkingen te vin-
den zijn.
Op 30 april van 19.30 tot 22.30 uur is de 
leegstaande school Ten Broele the place to 
be! Zowel in kleine gezellige lokaaltjes als 
in de grotere zalen kan je plaatselijk muzi-
kaal talent bewonderen. 
Heb je zelf goesting om op de bühne te 
staan? Weet dan dat alle genres welkom 
zijn, van klassiek en folk over jazz en rock 
tot elektro en schlagers. Het maakt niet uit 
of je solo of in een groep speelt. Je vult ten 
laatste tegen 30 maart het deelnemingsfor-
mulier in op www.kortrijk.be/formulieren/
inschrijven-voor-lokale-helden.
Voor logistieke ondersteuning, promotie, 
drankjes en een hapje kan je rekenen op de 
plaatselijke initiatiefnemers.

 R Meer info? Neem contact op met  
info@muziekcentrumtrack.be, 056 27 79 00 of 
amateurkunsten@kortrijk.be, 056 27 74 37.

VOCHTIGE DOEKJES HOREN 
NIET IN HET TOILET

Je kent ze wel: vochtig toiletpapier, doek-
jes om babybilletjes schoon te maken, 
vochtige make-up removerdoekjes,… De 
laatste jaren gebruiken we ze meer en 
meer. Vaak worden ze na gebruik gewoon 

KRINGLOOPWINKEL ZOEKT 
VOOR ÀL JOUW OUD GERIEF 
EEN NIEUW LIEF!

Bij de aankoop van nieuwe meubelen 
denk je al vlug aan de ophaaldienst van De 
Kringloopwinkel om gratis jouw oude, nog 
bruikbare meubelen op te halen. Maar ook 
andere spullen zijn welkom! Denk maar aan 
keukengerei, servies, kaders, kledij, elektri-
sche apparaten, beddengoed, fietsen,… 
kortom alles dat nog bruikbaar is door ie-
mand anders. De medewerkers kijken de 
spullen na, herstellen ze indien nodig en 
poetsen ze op.
Door jouw deelname aan het Kringloopge-
beuren help je de afvalberg verminderen 
en draag je bij tot de lokale tewerkstelling 
van mensen die het om één of andere re-
den moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. 
Voor Kortrijk betekent dit zo’n 140 vaste 
jobs en 120 werkervaringsplaatsen.

 R Kringloopwinkel Kortrijk, Gentsesteenweg 176

 R Centrale diensten Marke, Markebekestraat 7 
(enkel brengen van goederen)

 R Gratis ophaaldienst:  056 23 29 40,  
www.dekringloopwinkel.be,  
www.facebook/dekringloopwinkel
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ZONDAG 1 MAART

BASKETBAL | KORTRIJK CB VS BELGACOMSPI-
ROU BASKET | 16.30u | S.C. Lange Munte | 056 27 80 00 | 
www.kortrijk.be/sport

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 + taart inbegrepen) | Ontmoetingscentrum 
Aalbeke | 056 40 18 92 | www.schouwburgkortrijk.be 

DINSDAG 3 MAART

WANDELING | NAMIDDAGUITSTAP NAAR VER-
NIEUWDE KORTRIJK | Bezoek, onder leiding van Gil-
bert Depamelaere, aan het vernieuwde stadsgedeelte in Kortrijk | 
14u | Budascoop | 056 77 89 76 | pat.ravelingien@gmail.com
PODIUM | MARTHA!TENTATIEF MET DE 
SNOEK VAN SJESTOV | ‘De snoek van Sjestov’ gaat 
over twee mensen die ontdekken dat ze dezelfde dingen mooi 

vinden en daarom vrienden worden.  Een verhaal over vriend-
schap. Over hoe je een vriend kunt kwijtraken en die vervol-
gens toch terug kunt vinden. Een verhaal dat zich bedient 
van grote woorden als haat en vergeving. Een verhaal over 
doodgaan | 20.15u | € 12 | Arenatheater DKS | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be

WOENSDAG 4 MAART

CINEMAATJE | DE NIEUWE AVONTUREN VAN 
CAPELITO (4+) | In acht korte filmpjes volgen we de 
dolle avonturen van Capelito, een paddenstoel met veel praatjes | 
15u | ook op zo 08/03 om 9u, 10u en 14u | € 9/7,5/6/5,50 | 
Budascoop | www.budakortrijk.be
CINEMAATJES | MINUSCULE (7+) | Een lieveheers-
beestje komt terecht bij een kolonie zwarte mieren. Nadat ze 
een gevonden doos suikerklontjes meenemen naar hun heu-

vel,  wordt het een spannende strijd tussen de zwarte en rode 
mieren om hun buit te beschermen!  15u | ook op zo 8/03 om 
10u en 14u | € 9/€7,5 (-26,65+)/€5,5 (-12) | Budascoop |  
www.budakortrijk.be

DONDERDAG 5 MAART

MUZIEK | BART PEETERS MET OP DE GROEI | 
Na een korte pauze hebben Bart en zijn ideale mannen er weer 
ongelooflijk veel zin in. Met het nieuwe album ‘Op de Groei’ kan 
je je verwachten aan een mix van folk, wereldmuziek, cabaret, 
zelfs een beetje hip-hop en een vleugje jazz. Live worden deze 
nieuwe liedjes gecombineerd met hits uit de vorige albums | 
20.15u | ook op vrij 06/03 om 20.15u | € 29 | Schouwburg Kor-
trijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

EVENT | EVENING TALKS @ VIVES | Ooit al de lezin-
gen van Bart Van Loon, Thijs Feryn, Nielsen Ramon of Steven Noels 
bijgewoond? Aarzel niet en reserveer vandaag jouw toegangsticket 
| Welkomstdrink 18u30, warm avondmaal: 18u50 tot 19u50,  20u: 
evening talks | 18.30u | € 15 | hogeschool VIVES |  eveningtalks.be
PODIUM | VALLEY OF SAINTS - JUSTICE | Met 
deze voorstelling initiëren Michaël Bijnens & Aurelie Di Marino 
hun zucht naar diepgaande inhoudelijke recherche en lichame-
lijke onderzoeksjournalistiek. Voorafgaand aan de repetitieperio-
de spraken de twee theatermakers met Syriëstrijders en zochten 
zij in de binnenstad van Caïro en de buitenwijken van Beiroet 
naar de meest perverse uitwassen van onze zogenaamd onover-

komelijke beschaving | om 14u | € 8 (begeleidende leerkracht 
gratis) | om 20.15u | € 11/9 (-26, 60+, lerarenkaart)/6 (EYCA) |  
Theater Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be
THEATER | 'HET VERHAAL VAN WARD 
VAN HET 13e' | ‘Het verhaal van Ward van het 13e’ 
naar de roman ‘Aanvallen!’ van Roland Bergeys is het ont-
roerend liefdesverhaal van zijn grootouders in ’14-‘18, af-
gewisseld met projecties en begeleid op accordeon |14u |  
€ 5 (koffie + versnapering incl) | OC Marke | 056 25 72 61 | 
www.lbvwest.be/50Actief/Kortrijk

VRIJDAG 6 MAART

EXPO | DE GROTE KUNSTGALERIJ | Tentoonstelling 
in de gangen van de campus met werk van leerlingen uit onze 
kunsthumaniora (1ste graad, 2de+3de graad K.S.O.) + basisschool 
de kleine kunstgalerij + Ter Bruyninge (buso). Thema ‘fauna 
& flora’  Iedereen is van harte welkom! |  van 18u tot 20.30u |  
Pottelberg 4, Burg. F. de Bethunelaan 4, Weggevoerdenlaan 1a  
8500 Kortrijk  | gratis ingang | Atheneum pottelberg Kortrijk |  
www.atheneum-pottelberg.be
MUZIEK | HET ZESDE METAAL + BERGEN | “Zet 
jullie hier, dat ik het allemaal expliqueer.”  De eerste zin van de 
nieuwe plaat van Het Zesde Metaal maakt meteen duidelijk dat 
frontman Wannes Cappelle nog van alles te vertellen heeft. Maar 
terwijl hij op voorganger 'Ploegsteert' nog demonen van zich 
afschudde, blinkt hij op 'Nie voe kinders' in zijn vel | 20u | € 18 
(add)/ 15 (vvk) | De Kreun | www.dekreun.be
MUZIEK | DIE SIEBEN LETZTEN WORTE UN-
SERS ERLÖSERS VAN JOSEPH HAYDN | Uit-
voering van de compositie van Joseph Haydn door Sigiswald en 
Sara Kuijken, Marleen Thiers en Wieland Kuijken. De Nederlandse 
dichter en theoloog Huub Oosterhuis leidt in | Ten voordele van vzw 
Boeta die studiebeurzen voor Zuid-Afrikaanse kleurlingenjongeren 
realiseert | 20u | € 20 | Sint-Maartenskerk | www.boeta.be 

ZATERDAG 7 MAART

PODIUM | RELATION DE TROTTOIR | Muzikale 
conference over het leven en werk van Serge Gainsbourg, pas-
sioneel verteld en van muziek voorzien door verhaler/performer 
Rudolf Hecke en zangeres/pianiste Philine | 20u | € 9 | Vrijzinnig 
Centrum Mozaïek vzw | 056 37 16 15 | vc.mozaiek@skynet.be
VOETBAL | KVK VS CERCLE BRUGGE - 1e KLAS-
SE |  20u |  Guldensporenstadion | 056 37 46 55 | www.kvk.be
MUZIEK | MUSIC WITH A VIEW | Concert door de Ko-
ninklijke Harmonie Eendracht Aalbeke  o.l.v. Werner Vandamme |  
20.15u | € 25 (VIP)/ 12 | Budascoop | 056 42 33 05 | info@ 
harmonieaalbeke.be

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

AGENDA VAN 1 MAART TOT 2 APRIL 2015

De winnaars van vorige maand
Heel wat Stadskrantlezers herkenden de nieuwe 
jeugdhostel in de Passionistenlaan. Vijf duo’s 
mogen naar de gratis voorstelling ’60 jaar 
televisie’ in OC De Vonke: Loes Gijswijt, Wilfried 
Buseyne, Serge Debrauwere, Herman Natascha 
en Holvoet Yolande.  Tien lezers mochten 
gratis naar TuinXpo 2015: Ron Deman, Greta 
Vanhoutte, Lien Claes, Tom Bourgeois, Jan Hoste, 
Maud Van Daele, Kim De Prest, Guy Bostijn, M. 
Ghillebert en Sammy De Rho. Vijf lezers mochten 
gratis naar de lezing van Dirk Draulans: Hilde 
Geldhof, Claire Devos, Gudrun Vercaemst, Stijn 
Decock en Bernardine Tack. Vijf lezers gingen 
kijken naar de documentaire Plastic Planet: Hans 
Garreyn, Maya Lammertyn, Monica Boury, Jan 
Molenaar en Robert Paeme. 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 maart een kaartje naar:  
Stadskrant, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be. 
Optiek De Man schenkt tien lezers een gratis eclipsbril die je kan gebruiken tijdens de 
gedeeltelijke zonsverduistering op 20 maart.  

Kortrijk profileert zich steeds meer als fietsstad. En terecht, want je ge-
raakt vrijwel overal makkelijk en snel met je tweewieler. Het loont dan 
ook de moeite om te investeren in een goede fiets en degelijk slot. Haal 
steeds alle accessoires zoals kilometerteller of verlichting van je fiets en 
laat niets achter in je fietstas. Ook de manier waarop je je tweewieler 
sluit, houdt dieven op afstand. We geven alvast enkele tips: 

1. Stal je fiets in de stalling voorzien van een ketting
2. Wentel de ketting rond het frame. Niet door het wiel. 
3. Sluit je ketting met een goed hangslot. 
4. Je fiets staat slotvast correct gestald. 

@bert_verhaeghe - M'n eigen bruggenloop in  
@8500Kortrijk, 10x de Leie over via 9 verschillende bruggen!

@AgentOrange – Ook @Leiedal klaar voor @dzv2015. 
De helft van werknemers doet mee en gaat #veggie koken 
voor elkaar. #Kortrijk #klimaat

@LouisJanart – Ongelooflijk hoeveel meer volk er me-
teen is in Overleiestraat en Budastraat door opening Buda-
brug #kortrijk. 

@Vanderstichele – Onder de indruk van een lezen van 
@Aboujahjah in de #mozaïek in #kortrijk. Een eerlijk pleidooi 
voor meer gelijkheid in onze samenleving.

@TY2ST – Nu nog dé zwemstad van Vlaanderen en we 
kunnen gaan triathlonnen! #loopstad #fietsstad

Tweets
van de maand

Sluit je fiets correct!  
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De theatervoorstelling 'Schieten met bananen' (Pica-
lili) neemt op zaterdag 28 maart kinderen tussen 2,5 
en 5 jaar mee op een wilde kanotocht over de woeste 
rivier en laat hen vrolijk zelfverzonnen indianenkre-
ten uitslaan. Ontcijfer de rookpluimen, bemachtig je 
plekje rond de totempaal en ga als een echte indiaan 
verder op pad.
 

 R 16.30u | € 4

 R Beide activiteiten vinden plaats in de 
centrale bibliotheek, Leiestraat 30, Kortrijk. 
Inschrijven via bibliotheek@kortrijk.be  
of 056 27 75 00. Meer info via 
www.kortrijk.be/bibliotheek/
jeugdboekenweek.

VLAAMSE BEKERFINALES 
BASKETBAL IN KORTRIJK
Op zaterdag 14 en zondag 15 maart vinden de 
Vlaamse bekerfinales basketbal plaats in Sportcam-
pus Lange Munte. De lokale basketbalclub Kortrijk 
Sport en de Vlaamse basketballiga tekenen hier voor 
de organisatie. Twee dagen lang kunnen de vele Kor-
trijkse basketfans genieten in Sportcampus Lange 
Munte van het betere basketbal uit onze Vlaamse 
provincies. Zowel talenten uit de jeugdreeksen 
(meisjes en jongens) als de seniors (dames en heren) 
passeren de revue en strijden om de felbegeerde be-
ker. De Kortrijkse Sportcampus  is als topsporthal de 
meest optimale accommodatie om dit topsportevent 
te ontvangen. Het is het eerste in een reeks van ver-
schillende topsportevents die dit jaar de Sportcam-
pus aandoen.

 R Info www.kortrijksportcb.be en  
www.vlaamsebasketballiga.be  

EXPO | POP-UP 'KUNST IN HUIS' IN KOR-
TRIJK | Wil je graag een echt kunstwerk in huis maar weet 
je niet hoe eraan te beginnen? Dan is Kunst in Huis de ideale 
oplossing. Vanaf € 10 per maand hangt er een kunstwerk naar 
jouw smaak in huis | 17u | Hoochie Coochie | kunstinhuis.be/
agenda/pop-up-in-kortrijk-1

PODIUM | DE KOLONIE MT MET HERTEHART 
(4+) | In ‘Hertehart’ tilt De Kolonie MT het onweerstaanbare 
genre van de operette naar een ander niveau. Zwaar aangezette 
emoties, groteske gestes, protserige kostuums en ongeremde 
potsierlijkheid, maar steeds met veel gevoel voor stijl. De Kolonie 
MT zet het genre naar hun goesting en maakt er iets ongehoord 
en ongezien van |18u | € 8 | Arenatheater DKS | 056 23 98 55 | 
www.schouwburgkortrijk.be
EXPO | VROUWEN IN DE GROOTE OORLOG |  
Met het oog op 2014 -de honderste verjaardag van het uitbre-
ken van de eerste wereldoorlog- hebben Linx+ en VIVA-SVV 
een tentoonstelling opgezet. Vrouwen In De Groote Oorlog. 
Deze tentoonstelling biedt de bezoeker de gelegenheid deze 
gruwelijke wereldbrand vanuit een ander perspectief te (her)
ontdekken. Voor deze periode is het belangrijk dat iedereen 
zijn of haar verhaal kan vertellen | tot 29/03 |  Kortrijk 1302 |  
056 27 74 73 | www.facebook.com/vrouwenindegrooteoorlog

ZONDAG 8 MAART

WANDELING | LENTETEKENEN | De eerste zwaluw, de 
eerste wilde hyacint, ... de lente is in het land! Frisgroene wande-
ling door het park en (afgesloten) natuurgebied de Kleiputten | 
Afspraak: Nec De Steenoven, Kortrijk, hoek Schaapsdreef/St. 
Denijseweg | 9.30u |   Kleiputten | www.natuurpuntkortrijk.be
WANDELING | 20ste LENTEWANDELING DE 
KINDERVRIEND | 4, 8, 12, 16, 21 km | Startplaats: De 
Kindervriend, Rollegemkerkstraat 51, Rollegem, tussen 7u en 
15u (wandelaars voor de 4 km kunnen starten tot 16u) | mmv. 
WSK Marke | www.wsk-marke.be
PODIUM | MOVETCETERA | Dansvoorstelling van Bal-
letschool Raymonda/ Move Company  Klassiek,modern, heden-
daags, musical, jazz-dance. Kortrijkse Stadsschouwburg | 14u 
en 19u | € 16 | Cultuurcentrum Kortrijk | 056 77 54 85 |  info@
raymonda.be | www.raymonda.be
VOLLEYBAL | VT MARKE VS GIMM-E WAAS-
LAND KRUIBEKE | 17u | Sportcentrum Olympiadeplein 
Marke | 056 27 80 35 

PODIUM | HET CONSERVATORIUM DANST | 
ook op zo 15/03 | 14.30u en 17u | € 6 | Concertstudio, Conserva-
toriumplein Kortrijk | john.goegebeur@kortrijk.be

VINTAGE CULTFILM CINEMA  
IN BUDASCOOP
In maart staat de Budascoop, samen met het Brus-
selse filmfestival Offscreen, in teken van de cultfilm. 
Hou je klaar voor de meest legendarische horrorfilm 
allertijden, volledig gerestaureerd door de regisseur 
zelf: THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE. Wie durft? 
Daarnaast brengen we nog een ode aan enkele actie-
films uit de gouden jaren ‘80 met o.a. Chuck Norris, 
ninja’s, Vietnam,… Wil je weten waar “The expenda-
bles” hun mosterd haalden: Budascoop is the place to 
be voor op en top vintage cultfilm cinema! 

 R Za 14 en za 21 maart |20.15u  
Budascoop, Kapucijnenstraat 10, Kortrijk

 R Info en trailers: www.budakortrijk.be 
 

PODIUM | LIEFDE, HALF OM HALF | Is de mondaine 
Rosa, de echtgenote van Frank, echt zo welopgevoed? Is Frank, 
de bescheiden zakenman, werkelijk zo naïef? Is het zijn werk, 
waardoor de ambitieuze Bob zo laat thuiskomt? Lijdt Sandra echt 
aan een postnatale depressie? Waarom wordt het klassieke echt-
paar William en Mariette uitgenodigd voor een etentje?  Liefde, 
half om half is een messcherpe relatiekomedie. Niet te missen! |  
20u | ook op zo 15/03 om 17u, di 17/03 om 20u, vrij 20/03 
om 20u, za 21/03 om 20u | € 8 | parochiaal centrum Kortrijk |  
www.toneelkring-harlekijn.be
MUZIEK | OMER JAZZ BELLEGEM | ‘Omer Jazz’ in 
Bellegem is uitgegroeid tot een vaste waarde in de agenda van 
veel muziekliefhebbers. Ook dit jaar opent The Scaldisch N.O. 
Jazz Messengers het festival. Daarna is het aan The Hop Sh Bam 
Connection. In 2011 opgericht ter gelegenheid van een festival 
voor swingdansen in Gent, zorgen ze voor de perfecte grooves. 
Stilstaan bij dit vijftal wordt een opgave! Headliner is Vindaloo 
Five | € 10 (add)/ 8 (vvk) | OC De Wervel | 056 23 98 55 (Uit 
in Kortrijk)
HANDBAL | APOLLOON VS LEBBEKE | 20.30u | S.C. 
Lange Munte | 056 27 80 00 | www.kortrijk.be/sport

MUZIEK | CHAPLIN'S LIST | Wilfried is vruchteloos 
op zoek naar een vaste vriendin. Chaplin had zoveel vrouwen, 
waarom lukt het niet bij hem? Concertharmonie Crescendo 
begeleidt de jonge man met schitterende filmmuziek in een al 
even prachtige filmzaal | 18u | € 12 (add)/10 (vvk) | Budascoop |  
www.concertharmoniecrescendo.be
DEMONSTRATIE | SNOEIDEMONSTRATIE | Snoei-
demonstratie | 9.30u | Provinciale Tuinbouwschool van Kortijk | 
www.devolkstuin-deerlijk.be

MAANDAG 9 MAART

FILM | FILM VOOR 1 EURO: LES NEIGES DU 
KILIMANDJARO | Filmvoorstelling Les Neiges du Kili-
mandjaro, opbrengst gaat naar een armoedeproject | 19u | € 1 |  
Textielhuis | sfa@linxplus-wvl.be
INFO | WEEK VAN DE ORTHOPEDIE | Geïnteres-
seerd in de vernieuwingen van de orthopedische chirurgie? Kom 
dan naar de infosessies die de dienst orthopedie organiseert | 
gratis | inschrijven is niet nodig | van 15u tot 15.45u en van 
16.15u tot 17u | ook op di 10, wo 11 en do 12/3 van 15u tot 
15.45u en van 16.15u tot 17u | meetingcenter het Notenhof, 
Pres. Kennedylaan | www.azgroeninge.be

DINSDAG 10 MAART

FILM | DOCPOPPIES: N-THE MADNESS OF 
REASON | documentaire | Halfweg vorige eeuw ruilde de 
Fransman Raymond Borremans het Europese continent in voor 
Ivoorkust om er als avonturier, muzikant en entomoloog de al-
lereerste encyclopedie van een nieuwe wereld samen te stellen. 
Hij vond er een nieuwe thuis, en droomde van eeuwige roem. 
Helaas overleed hij toen hij aan de letter N aanbeland was |  
20.15u | € 9/ € 7,5 (-26,65+)/ € 5,5 (-12) | Budascoop |  
www.budakortrijk.be
FILM | SUNSET BOULEVARD | Deze klassieker van 
1950 werd volledig gerestaureerd en is opnieuw te zien op het 
witte doek. Joe Gillis, een filmschrijver die bankroet is, verstopt 
zich voor zijn schuldeisers in de garage van een landhuis dat 
er verlaten uit ziet. Het huis blijkt echter de woning te zijn van 
Norma Desmond, een gepensioneerde filmster. Joe trekt bij 
haar in, en probeert tegelijkertijd Norma's hopeloze ‘comeback’-
screenplay te herschrijven | 20.15u |€ 9/ € 7,5 (-26,65+)/ € 5,5 
(-12) | Budascoop | www.budakortrijk.be

WOENSDAG 11 MAART

INFO | INFOAVOND 'GOABROAD' | Wil je stage 
lopen, studeren, lesgeven of onderzoek uitvoeren in de BRIICS-
landen, andere opkomende economieën en preferentiële part-
nerlanden in het kader van het Noord-Zuidbeleid? Kom dan naar 
de infoavond ‘GoABroad’ in. Ouders welkom! |19u | Hogeschool 
VIVES | 050 40 33 85 | www.west-vlaanderen.be

DONDERDAG 12 MAART

PODIUM | COMEDYTRACK* MET LANKMOED 
- ONVERGETELIJK | Onvergetelijk is de tweede avond-
vullende voorstelling van Lankmoed. In een wervelende mix 
van muziek, mimiek, woord, beweging en poëzie worden Jan 
en Peter persoonlijker dan ooit. Ze vertellen over het kersverse 

ZONDAG 15 MAART

VOORDRACHT | HET PENHUIS MET ERIK OGER 
EN GASTHEER PHILIPPE LEPERS | Het Penhuis 
is dit seizoen aan zijn twaalfde editie toe. Ook dit jaar staan 
fascinerende, spraakmakende of ontgonnen schrijvers op het 
programma. Verrijk je zondag met een literaire ontmoeting in 
het aangename kader van de vernieuwde Sint-Annazaal. Op 
zondag 15 maart geven we graag het woord aan filosoof Erik 
Oger. Philippe Lepers (doctor in de wijsbegeerte) leidt alles in 
goede banen | 10.30u | € 8 (add)/ € 7 (vvk)/ € 5 (EYCA) | Sint-
Annazaal Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be 
PODIUM | WALSDROOM | Mooie operette van Oscar 
Strauss. Liefhebbers van Strauss zullen hier zeker aanwezig wil-
len zijn.  Prachtige decors in een prachtige schouwburg zullen 
velen bekoren.  Muziek, zang, dans, we beleven het allemaal |  
14.45u | ook op zo 22/03 en zo 29/03 om 14.45u | € 21 | 
Schouwburg Kortrijk | www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | LOS DEL TRÉ | Vanuit hun passie voor de 
Spaanse en Latijns-Amerikaanse tak van de klassieke mu-
ziek brengt Los del Trè een gevarieerd, zomers en tempera-
mentvol repertoire op drie klassieke gitaren.  Een aanrader 
voor iedere liefhebber van warmbloedige (gitaar)klanken | 
11u | € 11/8 (-26) | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be

DINSDAG 17 MAART

CAFE | WETENSCHAPSCAFÉ KORTRIJK  
‘MOBILITEIT. TIJD VOOR VOORUITGANG’ | 
Het Wetenschapscafé Kortrijk buigt zich over mobiliteit. Gaan 
bereikbaarheid, vlot verkeer en duurzaamheid hand in hand? 
Hoe kan ruimtelijke planning bijdragen tot een betere mo-
biliteit? Sprekers zijn Prof. Kobe Bossauw (VUB) en Dirk Lau-
wers (UGent) | 19.45u | gratis | Vrijzinnig Centrum Mozaïek |  
www.wetenschapscafe.be
MUZIEK | CONNIE NEEFS EN STEVE RYCKIER | 
Liever Overdag | Schipper naast Mathilde, Armand Pien, Nonkel 
Bob, Tante Terry, Tony Corsari, maar ook Bonanza en zoveel meer. 
Connie Neefs duikt in zestig jaar tv-geschiedenis en brengt her-
kenbare liedjes en anekdotes.€ 10 koffie en gebakje inbegrepen 
| 14.30u | € 10 (koffie + taart incl.) | OC De Vonke | 056 24 06 20 
| www.devonke.be

vaderschap van Jan, over zijn geluk, zijn angsten en zijn twijfels 
wanneer hij z'n dochter 's avonds naar bed moet brengen | 19u | 
€ 25 (incl maaltijd)/15 (line-up) | Concertstudio Kortrijk | 056 23 
98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

VRIJDAG 13 MAART

PODIUM | ZONZO COMPAGNIE MET MILE(S)
TONES (6+) | Een intrigerende reis door het universum van 
Miles Davis.  Van de opnamestudio naar het podium , waar je één 
van de muzikanten bent. Dan weer creëer je live muziek bij een 
film of sta je in het schildersatelier.  Originele invalshoeken om 
muziek door kinderen te laten beleven | 19u | € 8 | Schouwburg 
Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | BRNS + LE COLISÉE | De Brusselse multi-in-
strumentalisten van BRNS (uitspreken als Brains) weven geluiden 
samen die zowel mysterieus, zot als catchy klinken. Op hun mini-
album "Wounded" (PIAS) glijden betoverende momenten over in 
dansbaar geweld | 20u | € 12 | De Kreun | www.dekreun.be

ZATERDAG 14 MAART

JEUGDBOEKENWEEK  
Jeugdboekenweek 2015: Verteltheater 'Ou-
verture de la planche'. Van 14 tot 29 maart 
gaat de jaarlijkse Jeugdboekenweek door 
met dit jaar als thema 'Humor'. Naast de vele 
auteurslezingen en workshops voor scholen 
organiseert bib Kortrijk ook twee publieks-
activiteiten. 

Op zaterdag 14 maart 2015 krijgen kinderen vanaf 5 
jaar tijdens het verteltheater 'Ouverture de la plan-
che' (Kranenveld). Twee straffe madammen op de 
planken: Jenny Van Renterghem en Veerle Derave, elk 
met hun eigen talent. Jenny brengt prachtige muziek 
op accordeon en Veerle maakt op die tonen een schil-
derij. Maar wat begint als een gewoon concert, blijkt 
al snel uit te monden in grappige situaties. Muziek en 
beeld met een behoorlijke portie clownerie. 

U I T  I N  K O R T R I J KU I T  I N  K O R T R I J K
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MUZIEK | THE SALESMAN WHO @ DE VILLA | 
The Salesman Who brengt indiefolk. Intimistische maar intense 
liedjes, van akoestische houtachtige klanken tot robuuste gi-
taren, geweven rond een ongeschaafde stem | 20u | De Villa | 
www.devillakortrijk.be
MUZIEK | IN NEVELEN GEHULD - 30 STEM-
MEN & 7 INSTRUMENTEN | Het Gemengd Koor Per 
Voce uit Heule olv dhr. Bernard Demeyere en het Instrumentaal 
Ensemble olv. dhr. Bart Feys brengen het concert 30 stemmen 
& 7 instrumenten 'in nevelen gehuld'. Met werken als: Heaven 
in a wild flower, In flanders field, Only remembered, Cent mille 
chansons, Memory, The lion sleeps tonight, you raise me up, ... 
brengen zij hedendaagse muziek ondersteund met instrumen-
ten | 20u | € 12 (1 consumptie incl.) | Concertstudio Kortrijk | 
056 35 84 30 

ZONDAG 22 MAART

OUTLET | KLEDING OUTLET BEURS KOR-
TRIJK | De Kleding Outlet Beurs, dat is merkkleding aan out-
letprijzen met kortingen tot 85%. Een hele dag shoppingplezier 
voor iedereen | 11u | € 3 | Kortrijk Xpo | www.kledingbeurs.be
MUZIEK | KILLED BY RIFFS | Kortrijk zal daveren met 
de loodzware riffs van 5 fantastische bands. Black Capricorn (IT), 
Doctor Doom (FR), Lothorian (BE), Throatsnapper (BE) & The Mi-
santhropic Danceband Will Play Their Greatest Hits When All The 
Loners Of The World Unite! (Kortrijk, BE)  Dit is een namiddag 
show, dus zorg dat je er vroeg bij bent | 14u | € 7 | The Pit's | 
themisanthropicdanceband@gmail.com
VOLLEYBAL | VT MARKE VS JTV BRIGAND 
BERLARE-ZELE | 17u | Sportcentrum Olympiadeplein 
Marke | 056 27 80 35

MAANDAG 23 MAART

VOORDRACHT | BOTERHAMMEN IN DE BIB - 
DIRK GELDOF: SUPERDIVERSITEIT | De 21ste 
eeuw wordt een eeuw van superdiversiteit. Onze samenleving 
veranderde tot een migratiesamenleving. De etnisch-culturele 
diversiteit in Europa zal verder toenemen, ook al proberen re-
geringen verdere migratie krampachtig af te remmen. Maar die 
superdiversiteit roept ook onzekerheid en weerstand op | 12.15u | 
€ 5 | Bibliotheek Kortrijk | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be

WOENSDAG 25 MAART

PODIUM | NTGENT MET HOTEL MALARIA | ‘Ho-
tel Malaria’ van Peter Verhelst lijkt wel een film, waarin een oudere 
man en een jonge vrouw zich in flash-backs, geluiden, ijldromen 
en gespreksflarden blootgeven. Ze maken het publiek medeplich-
tig aan de meest universele en tegelijk intiemste hunkering: door 
een ander gezien te worden | 20.15u | € 14 | Schouwburg Kortrijk |  
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be 

DONDERDAG 26 MAART

MUZIEK | HET KAMERORKEST BRUGGE - BO-
HEMIA | De Hongaarse topviolist Barnabás Kelemen brengt 
hulde aan de Boheemse muziektraditie. Opzwepende dansen, 
zigeunerachtige melodieën, energieke ritmes en gedurfde har-
monieën geven aan de Slavische muziek van Dvorák, Suk en 

WOENSDAG 18 MAART

THEATER ANTIGONE: 
CHURCHILL
Churchill is de nieuwe voorstelling van de jongeren-
werking van Theater Antigone, in een regie van Jan 
Sobrie en Marlies Tack. Drie broers begraven hun 
vader. De enige afwezige: hun moeder. Die zit thuis. 
Onverschillig of kapot van verdriet ? Niemand weet 
het. De pizzadozen en de blikken bier stapelen zich 
op. Het testosteron raast door het huis maar de post 
blijft ongeopend. Er hangt een geurtje en er wordt 
veel geslapen om niet te moeten denken. Het huis-
houden wordt een moeras waar iedereen langzaam 
in verdwijnt. Tot er een brief opduikt met een vreemd 
verzoek ...

 R De voorstellingen gaan door in Theater 
Antigone, Overleiestraat 47, Kortrijk op 
18, 19, 20 en 21 maart om 20.15u.

 R Tickets (8 €) via www.antigone.be  
of 056 24 08 87

DONDERDAG 19 MAART

MUZIEK | AXELLE RED MET 'ACOUSTIC' | Een  
nieuwe korte tour van Axelle Red in intieme(re) zalen.  Ze zal 
in haar nieuwe nummers telkens een feestje bouwen waar pop, 
folkrock, Memphis Soul en Motown hoogtij zullen vieren. Zo kan 
onze ‘amour profond’ voor ‘all things red’ alleen maar feller wor-
den! | 20.15u | € 31/29/26 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be

Veress zijn authentieke karakter. Als kers op de taart hoor je het 
schitterende Vioolconcerto nr. 1 van Haydn | 20u | Schouwburg 
Kortrijk | 050 81 66 18 | www.hetkamerorkest.be
PODIUM | COMEDYTRACK* MET MAARTJE & 
KINE EN FUAD HASSEN | Maartje de Boer en Kine 
Handlykken ontmoeten elkaar in de gangen van het conserva-
torium en schoppen het meteen tot de finale van het Gronin-
ger Studenten Cabaret Festival 2010 en de halve finale van het 
Amsterdams Kleinkunst Festival.  Fuad wordt geboren in Asmara 
(Eritrea) en verblijft sinds zijn vijfde in Den Bosch. In 2006 waagt 
hij zijn eerste stappen op het stand-uppodium | 19u | € 25 (incl 
maaltijd)/ € 15 (line-up) | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be

ZATERDAG 28 MAART

PODIUM | L-E-V / SHARON EYAL | Gai Behar met 
House | Het ensemble van tien dansers beweegt dicht op el-
kaar over de scène, als een roedel.  Soms hoekig bewegend 
als stramme robots in een vreemd universum, dan weer 
krachtig, groots en soepel. De voorstelling is een grimmige 
trip, sexy en eigenzinnig, met virtuoze danspartijen | 20.15u |  
€ 25/23/20/8 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be

MUZIEK | ESTHER YOO, LAUREATE KONIN-
GIN ELISABETHWEDSTRIJD | Vioolsoliste Esther 
YOO, laureate Koningin Elisabethwedstrijd, begeleid door sym-
fonisch concert Nuove Musiche o.l.v. Eric Lederhandler.  Pro-
gramma: Ludwig Van Beethoven  - concerto voor viool en orkest 
in re groot, opus 61  - symfonie nr. 4 in si bemol groot, opus 60 | 
18.30u  |  € 15 |  Onze-Lieve-Vrouwhospitaal Kortrijk |  
0475 23 98 01 | www.oekeneNV.be 
MUZIEK | RAKETKANON @ DE KREUN | Het 
vuilste noisegrunge/sludge quartet uit Gent, RAKETKANON, 
heeft opnieuw een destructieve passage gepland door De 
Kreun. Op 27 maart komt de gevaarlijkste frontman van België, 
Pieter-Paul Devos (Kapitan Korsakov), samen met de rest van het 
gespuis de nieuwe plaat voorstellen | 20u | € 12 | De Kreun |  
www.dekreun.be

VOORDRACHT | HET FORUM ROMANUM, HET 
HART VAN HET EEUWIGE ROME GEREANI-
MEERD | (met maquette) | Het Forum Romanum, misschien 
wel het beroemdste kruispunt van de antieke wereld, is voor velen 
‘niet meer dan een hoop stenen’…Het bouwen van een maquette 
van dat Forum is ontstaan uit de idee om dat unieke plein te tonen 
in al zijn toenmalige glorie. Met andere woorden, het opnieuw tot 
leven brengen. | do 19/03 om 20u | € 5/ gratis (leden)/2 (-25) | 
Muziekcentrum Track* | www.nkvwestvlaanderen.be
MUZIEK | CAFÉ-CHANTANT MET SOFIE LA 
DIGUE QUINTET (SWINGJAZZ) | Sofie La Digue 
Quintet klinkt zoals toen, in de jazzclubs van de jaren 30 tot 50, 
met authentieke swing & crooner song. Sofie Dykmans interpre-
teert met haar stem Nina Simone, Beryl Davis, Nat King Cole en 
Maria Teresa Vera (Bena Vista Social Club). Vlotjes mixt zij talen 
en stijlen tot een unieke en tijdloze sound, met als rode draad 
'Jazz'. Fris en into the face | 20.15u | gratis ingang | OC De Vonke |  
056 24 06 20 | www.devonke.be

VRIJDAG 20 MAART

PODIUM | HET GELUID VAN ZWETENDE  
CHINEZEN | Klucht door Bart Spaey in een regie van Pa-
trick Mahieu | vrij 20/03 om 20.15u, za 21/03 om 20.15u, zo 
22/03 om 14.45u, di 24/03 om 20.15u, vrij 27/03 om 20.15u, 
za 28/03 om 20.15u, di 31/03 om 20.15u | € 12 | Arenatheater |  
www.facebook.com/taalenkunst
MUZIEK | RAYMOND VAN HET GROENE-
WOUD | Nee, Raymond gaat niet met pensioen. Niemand 
die dat verwacht van de man die van het podium zíjn wereld 
heeft gemaakt. Die zich het allermeest goed voelt onder rood-
fluwelen gloed van de spots.  Raymond gaat niét met pensioen. 
Wél denkt hij eraan om het rustiger aan te gaan doen, want 65 
is 65, ook voor wie er nog zoveel overblijft, zo indrukwekkend 
veel, na al die jaren | 20u | € 23 (add)/20 (vvk) | De Kreun |  
www.dekreun.be
MUZIEK | PIANO EN SAXOFOONCONCERT | 
Op vrijdagavond 20 maart word je overladen met cultuur.  Op 
het programma staan pianomuziek én een wervelend saxo-
foonoptreden.  Tegelijkertijd wordt een bijzondere tentoonstel-
ling geopend van twee Gentse kunstenaars. Tekeningen die een 
droomachtige wereld creëren en miniaturen als kleine doorkijk-
jes naar een andere werkelijkheid.  Voor de openingstijden, zie 
de website | 19.30u | € 9/7,5 (1 consumptie incl) | Protestants 
Centrum Kortrijk | 0495 93 48 46 | www.pcgoud.be

ZATERDAG 21 MAART

 “ ’T MAAKT NIE UIT !”
21 maart is niet alleen de start van de lente. Het is 
ook het moment van verzet tegen uitsluiting. Uit-
sluiten kan niet. Als je mensen uitsluit om reden die 
er niet toe doen is dit zelfs strafbaar. In de Belgische 
wet staan 19 gronden van discriminatie; nationali-
teit, ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische 
afstamming, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, 
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of le-
vensbeschouwing, politieke vertuiging, taal, huidige 
of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fy-

ZONDAG 29 MAART

PODIUM | TG WINTERBERG MET IN DE MA-
NESCHIJN (4+) | ‘In de maneschijn’ is een poëtisch en 
magisch belevingsverhaal voor iedereen die wel eens bang is in 
het donker. Over de mooiste avonturen in de nacht. De voorstel-
lingen van TG Winterberg zijn steevast energiek en visueel waarin 
poppen, objecten, installaties en acteurs een heerlijke wereld 
oproepen | 15u | € 8 | Arenatheater DKS

VLASLICHTJES MAKEN 
IN TEXTURE 
Een damasten tafellaken onthult bij subtiel kaarslicht 
de mooie tekening. Bewonder in de schatkamer van 
Texture de speling van het licht in het oude witlinnen 
tafelgoed. Laat je inspireren door de ragfijne trans-
parantie van kant en ga dan zelf aan de slag in ons 
atelier.  In een uurtje verwerk je textiel, kant en een 
geschreven herinnering aan het museum in een setje 
Vlaslichtjes. Je gaat naar huis met een uniek souvenir 
én een sfeervolle tafeldecoratie.  Made in Texture!
Concept en uitvoering Textielatelier vzw Bolwerk.

 R 8 tot 99 jaar

 R Zondag 29 maart | 14u tot 15u of 15u tot 16u

 R Inschrijven:  texture@kortrijk.be of 056 27 
74 70 tegen uiterlijk vrijdag 20 maart

 R Prijs: workshop: € 5/ combinatie workshop 
+ museumbezoek: € 10/ € 8 (voor <26j 
en 65+)

 R PS: Breng zelf een plastic zakje en glazen 
wegwerppotjes of bekertjes mee

Is vlas licht ontvlambaar? Mail je ant-
woord tegen uiterlijk maandag 16 
maart naar texture@kortrijk.be.
De winnaar betaalt € 5 voor twee 
deelnemers ipv € 10!

sieke of genetische eigenschap, sociale afkomst en 
syndicale overtuiging.
Op 21 maart zetten we de internationale 
dag tegen racisme en discriminatie extra in 
de verf. Met de campagne “ ’t maakt nie uit 
- maak komaf met discriminatie “ zegt  het 
stadsbestuur duidelijk dat discriminatie niet 
gewenst is in onze stad. 

 R Wil je meer weten over dit thema of een 
melding maken? Bel gratis naar  1777  
of mail naar  1777@kortrijk.be. 

WORKSHOP | DANSTECHNIEK MET DIETER 
DEFURNE (VOOR GEVORDERDEN) | Dieter 
Defurne, choreograaf en coördinator dans in MUDA, het instituut 
voor Muziek en Dans in Gent, baseert zijn hedendaagse dansles-
sen op verschillende 'floor' technieken. Deze technieken leren 
je hoe je de kracht van de vloer kunt gebruiken in verschillende 
dansbewegingen. Zo werk je van de vloer omhoog tot springen. | 
15u, ook op zo 22/03 om 9u | € 24 | Groeningeheem | 056 25 50 
77 | www.passerellevzw.be
BASKETBAL | BASKETBAL | Kortrijk CB vs US Lambusart |  
20.30u | S.C. Lange Munte | 056 27 80 00 | www.kortrijk.be/sport
PODIUM | MAN VAN DE WERELD | Steven Goe-
gebeur is na het succes van zijn eerste show ‘de geknipte 
man’ de beroemdste inwoner van het mondaine Heist-op-
den-Berg geworden | 20.15u | € 12 | Buurthuis Rollegem |  
www.schouwburgkortrijk.be
VOORDRACHT | DIGIDOKTER: HAAL MEER 
UIT JE BROWSER (IE, FIREFOX, CHROME) |  
Herinner jij je de tijd dat we enkel een browser (zoals Internet 
Explorer) openden om iets snel 'op te zoeken' op het web? Het 
was in de jaren '90. Vandaag worden bijna alle toepassingen 
als een online dienst ('cloud' software) aangeboden: webmail, 
kalender, adresboek, documentbeheer, sociale media, kantoor-
toepassingen | 10u | € 3 | Bibliotheek Kortrijk | 056 26 06 00 |  
www.vormingplusmzw.be
PODIUM | PIV HUVLUV - YOLO | Ga mee in een bij 
wijlen nostalgische trip die zoals altijd doorspekt is met grap-
pige vertellingen en passende muziekjes op vinyl. Kortom, 
een typische Piv-show voor wie graag lacht met onzin en 
voor wie lak heeft aan al te grove taal of platte humor. Al-
lemaal onder het motto: You only live once ! Yolo, dus ! | 
20.30u | € 14 (add)/12 (vvk) | OC Marke | 0475 86 79 23 |  
www.marquizen.be
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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 mei: 7 april, editie juni: 4 mei en editie juli/aug: 1 juni.

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

DINSDAG 31 MAART

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 8 minuten de tijd 
krijgen om u aan het lachen te krijgen onder leiding van MC Do-
mien Vloeberghs | 19u | € 3 | DeDingen | www.facebook.com/
comedytales

WOENSDAG 1 APRIL

MUZIEK | MENEER JA | Muziektheater Meneer Ja - Een 
bewerking van luitenant Kijé naar de novelle van Joeri Tynjanov 
met muziek van Prokovjev Een unieke samenwerking tussen het 
Conservatorium van Kortrijk en Avelgem, de Academie van Kor-
trijk en het het Symfonisch orkest van Kortrijk.   Laat je volledig 
onderdompelen in een bijzondere combinatie van muziek, zang, 
theater en beeldende kunst | 20.15u | € 10/8 (-18, +65)/gratis 
(lln + lkr conservatorium | Schouwburg Kortrijk | 056 27 78 80 | 
www.kortrijk.be/conservatorium 

DONDERDAG 2 APRIL

KERMIS | PAASFOOR | De Kortrijkse binnenstad wordt 
omgetoverd tot één groot pretpark. Dan palmen zowat 145 
foorattracties het centrum in, goed voor 3 weken lang zwieren, 
zwaaien en feesten | tem zondag 19 april | Centrum Kortrijk | 
www.kortrijk.be/paasfoor

PODIUM | JOOST VAN HYFTE MET GAS-
TROSEXUEEL | In zijn nieuwe show brengt Joost Van 
Hyfte opnieuw een interactief verteltheater over zijn horecaver-
leden om heerlijk mee te lachen, deze keer vanuit het standpunt 
van de kelner. Herkenbaar voor iedereen die al eens een steakske 
gaat eten of een pintje gaat pakken | 20.15u | € 18 | Schouwburg 
Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

WORKSHOP | FAIR TRADE@HOME - CHOCO-
LADEPROEVERIJ | Tijdens deze workshop word je 
ondergedompeld in de wereld van de chocolade. Al proevend 
maak je kennis met chocoladeproducten van Oxfam Fairtrade. 
Tussendoor verneem je ook wat eerlijke handel doet voor de ca-
caoproducenten in het zuiden. ‘Om duimen en vingers van af te 
likken!’ | 14u | € 5 (koffie + versnapering incl) | OC Marke | 056 
25 72 61 | www.lbvwest.be/50Actief/Kortrijk

TOT 19 APRIL

EXPO | 1914-2015, ACTUELE KUNST TUSSEN 
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 kunstenaars uit binnen- en buitenland uit 
om samen te werken rond het thema oorlog. Het resultaat is een 
veelzijdige tentoonstelling met aandacht voor de verwoestingen 
en gevolgen van oorlog | open zo van 11u tot 18u, do, vrij, za 
van 14u tot 18u | Bubox, Broelkaai 6 (voormalig Broelmuseum) |  
056 27 77 82 | catherine.baelde@kortrijk.be | www.bu-box.be

TOT 26 APRIL

EXPO | EXPO OCCUPIED EMOTIONS | Expo over 
het verlangen naar harmonie & vrijheid en het ontstaan van de 
femme fatale tijdens en na WOI.  Nadia Naveau, Ruben Bellinkx, 
Nathalie Vanheule, AMVK, 
Silvia B., Cindy Wright, 
Nina Lassila, Peter Sat-
tler, Julie Scheurweghs, 
Memymom, Athos Bu-
rez, Arnika Müll, Chris-
tine Clinckx, Julie Chovin, 
Rachel Agnew, Lore 
Vanelslande, Sofie Mul-
ler, Elke Andreas Boon, 
Liesbet Waegemans |  
open zo van 11u tot 18u, 
do, vrij, za van 14u tot 
18u | Bubox, Broelkaai 6 
(voormalig Broelmuseum) 
| www.bu-box.be

DOORLOPEND 

SPEL | CITYGAME: DE SPION - GROOTE 
OORLOG | Speel mee in de spannende citygame rond spio-
nage tijdens WO I. Kruip via een tablet of smartphone in de huid 
van Evarist of van de geheime politie die hem op de hielen zit |  
€ 1,79 | Museum Kortrijk 1302 | www.kortrijkbezet14-18.be/ 
stadsspel
EXPO | KORTRIJK BEZET:  IN HET SPOOR VAN 
EEN SPION | Ontdek hoe het stadsbeeld van Kortrijk tijdens 
WO I veranderde. Luchtbombardementen brachten schade toe 
en eisten veel burgerslachtoffers | € 3/2, gratis kinderen tot 12 
jaar | Museum Kortrijk 1302 | www.kortrijkbezet14-18.be
EXPO | IN HET SPOOR VAN EEN SPION – 
KINDERPARCOURS | In de tentoonstelling worden 
de kinderen zelf spion! Ze gaan met de verrekijker op zoek naar 
symbolen en  verzamelen zo informatie die ze invullen op een 
spionnenkaart.  Op vier plaatsen in de tentoonstelling is er 
een speelse doe-opdracht | € 3/2, gratis kinderen tot 12 jaar |  
Museum Kortrijk 1302 | www.kortrijkbezet14-18.be 

FIGURANTEN GEZOCHT 
VOOR SINKSEN 15!
De organisatoren van het vierdaags festival zijn op zoek naar mensen met 
goesting om mee te doen in spektakels. Interesse? Je leest meer over de 
verschillende figurantenrollen op www.sinksen.be. 
Nog vragen? Mail sinksen@kortrijk.be of bel 056 27 74 00.  

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_kriebelt.

#IGKORTRIJK ZOEKT JE! 

ty2st - En op en neer en 

op en neer en op en neer 

en... #budabrug

manatroch - Op stap met Staf Stekel in @Texturekor-trijk #igkortrijk

martvlieg - Tentoon-

stelling academie 

#igkortrijk

lhoornaert - Super om terug 

hierlangs #Kortrijk binnen te 

rijden. #FirstNewBudabrug-

Experience 

timvuylsteke - Klimmen 

#spinrag #dendraad 

#igkortrijk

sharyvc - #kortrijk 

#cupido #igkortrijk

pixeldimensions 

Avondzon #igkortrijk

sarahv_buda - Een uurtje radio achter de rug over ... Radio! #weloveradio #buda-kortrijk #quindo 

fieuxrobbe - KV Kortrijk 

- Club Brugge #redsArmy 
#overwinningsselfie

lindaroosens - Zoon klaar voor #zwemwedstrijd #interscholen #magdalena

maaikefr - Opening 

Spinrag #kleinlichtfesti-

valke #igkortrijk
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Spinrag  (© Davy De Pauw) 


