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Kortrijk Spreekt, het initiatief waarmee het stadsbestuur 
de bewoners mee laat besturen, draait op volle toeren.

KORTRIJK SPREEKT OP TOER

Op zondag 13 september trok het stadsbestuur op pad in 
een deel van Aalbeke. Ondertussen werden de resultaten van 
deze toer verwerkt. De Stadskrant geeft een kort overzicht:
- 35% van de bewoners vulden de deurhanger in, dat zijn 

281 adressen
- 80% van hen is trots om Kortrijkzaan te zijn
- 98% woont graag in de buurt en 82% voelt er zich veilig
- 84% leest de Stadskrant en 82% vindt dit interessant
- 78% van de mensen die vertrouwd zijn met het meldpunt 

1777, zijn tevreden over de opvolging van hun melding
- 66% komt af en toe in het OC van Aalbeke

Dit zijn nog maar de eerste resultaten van de enquête. De 
buurtbewoners krijgen binnenkort een folder in de bus 
met een samenvatting van de door hen gestelde vragen, de 
meest opmerkelijke resultaten van de bevraging en de daar-
aan gekoppelde acties. Binnenkort trekt het bestuur op pad 
in een andere omgeving. Hou de website en je brievenbus 
in de gaten. Deze resultaten mag je verwachten in de Stads-
krant van december.

KORTRIJK SPREEKT  
VÓÓR DE GEMEENTERAAD

Mee het beleid van de stad bepalen? Dat kan ook elke maand 
voorafgaand aan de gemeenteraad! Het biedt elke Kortrijk-
zaan de kans om rechtstreeks een wens, probleem of ver-
zuchting aan te kaarten bij het stadsbestuur. De volgende 
ronde vindt plaats op maandag 9 november om 18.30 uur. 
Je leest meer over de voorwaarden en inschrijving voor dit 
initiatief op www.kortrijk.be/kortrijkspreektgemeenteraad. 

VERKEERSDRUKTE ROLLEGEM

Kortrijk Spreekt zet in op de prioriteiten van de bewoners. In 
Rollegem bleken dit de verkeersdrukte tijdens de schoolpe-
riodes in de Rollegemkerkstraat en het tekort aan parkeer-
plaatsen op Rollegemplaats te zijn. Een kleine ingreep lost 
deze problemen op. De stad legde een nieuwe trage weg 
aan tussen de parking van het sportcentrum De Weimeer-
sen, de Kindervriend en de Vrije Basisschool Sint Theresia. 

Stad Kortrijk organiseert zelf heel wat ac-
tiviteiten, maar ondersteunt ook andere 
organisatoren. Met het vooruitstrevende 
digitale evenementenloket maakt de stad 
het hen bovendien een stuk eenvoudiger 
om het nodige materiaal, vergunningen 
en subsidies aan te vragen. p.6

Op 11 november herdenken we het einde 
van WOI en de oudstrijders van alle oor-
logen. Onder hen Walter Vernou (96), die 
bij het begin van WOII in zijn eentje an-
derhalf uur een colonne Duitsers aan de 
praat hield. p.4

Een groot bord aan het begin en einde 
van de Budastraat kondigt de straat als 
‘fietsstraat’ aan. Kort geschetst, is dit een 
straat die specifiek als fietsroute inge-
richt is, maar waar ook auto’s toegelaten 
zijn. p.8-9

Van zaterdag 23 mei tot zondag 27 sep-
tember waren Kortrijk en de Leiestreek 
het decor voor een resem feestelijke ac-
tiviteiten. Na twintig jaar Leiewerken gaf 
De Grote Verleieding de rivier terug aan 
de Kortrijkse bevolking. p.13

De Kortrijkse handelaars geven binnen-
kort voor de derde keer 20.000 euro weg. 
De hoofdwinnaar gaat zelfs aan de haal 
met 10.000 euro die hij/zij op één dag 
mag spenderen. Maak je lijstje met kerst-
cadeaus klaar en kom shoppen in de bin-
nenstad in november! p.16

En verder:
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• Mensen > 12
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• Rally > 15
• Sinksen 16 > 17
• Kortrijk Kort > 18-19
• Kortrijk Zwemt > 20
• Eurodogshow > 21
• Uit in Kortrijk > 22-26
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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 
Op woensdag 11 novem-
ber (Wapenstilstand) zijn de 
stadsdiensten gesloten.

Betalingen gebeuren met bancontact. 

OPENINGSTIJDEN STADHUIS (GROTE MARKT 54) 

SPREEKTKORTRIJK

Het internationaal kunstenfestival NEXT heeft een fraaie prijs op zak. 

Met 760 kandidaten uit 31 landen in de running werd NEXT uitgeroepen 

tot één van de 12 meest trendsettende festivals van Europa. Een mooie 

opsteker, zo vlak voor de nieuwe editie.

NEXT bekroond als 
toonaangevend 
Europees Festival

NEXT is niet het enige festival op 
Kortrijkse bodem dat internatio-
naal in de kijker loopt. Op het vo-
rige Sonic City-festival kwam één 
op zes bezoekers uit het buiten-
land, en dat zal voor de nieuwe 
editie niet anders zijn.

“Sonic City is dan ook een uniek én 
avontuurlijk festival, in die zin dat 
het programma telkens bepaald 
wordt door een zorgvuldig uitge-
kozen artiest of band – die vaak ook 
hun fans van heinde en verre mee-
brengen”, zegt Elisah Vandaele van 
De Kreun. “Door met een curator te 
werken, krijgt het festival elk jaar een 
compleet andere identiteit. Dit jaar 
heeft de Canadese postpunkband 
Viet Cong de hele line-up bepaald 
en zal er vooral gitaarrock te horen 
zijn. Vorig jaar was James Holden de 
curator en voerden elektronica en 
dj’s de boventoon.” Voor de eerste 
keer is er ook een preshow, en wel 
door de Evil Superstars van Mauro 
Pawlowski. “Op Pukkelpop brachten 
ze een reünieoptreden, waarna ook 
het clubcircuit hen maar al te graag 
wilde boeken”, zegt Elisah Vanda-
ele. “Uiteindelijk kozen ze voor Sonic 
City om er nóg eens in te vliegen. 
Viet Cong was onmiddellijk enthou-
siast, en zo krijgt het festival dit jaar 
een speciale openingsavond, waar-
door we in totaal 2000 mensen zul-
len verwelkomen.”

 R www.soniccity.be (uitverkocht) 

SONIC CITY: 
ELK JAAR 
EEN ANDER 
SOORT 
FESTIVAL

WINDe Stadskrant mag 5 duotickets 

weggeven voor de voorstelling Total 

Eclipse of The Heart op zaterdag 
14 november om 20.15 uur in 

Budascoop. Interesse? 
Mail vóór 10 november naar 

info@budakortrijk.be. 

Algemeen coördinator Benoit Geers noemt 
de bekroning door EFFE, Europe for Festi-
vals, Festivals for Europe, uitzonderlijk. “De 
jury van de EFFE Awards had niet alleen lof 
voor de artistieke invulling, maar vooral voor 
het grensoverschrijdende aspect: de manier 
waarop de vijf organiserende cultuurhuizen 
in de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik 
hun publiek met elkaar uitwisselen.”

ALLE GRENZEN DOORBREKEN
Grenzen zijn geen barrières, dat is sinds 
2008 zowat het mission statement van 
Next. Door grenzen te overschrijden, cre-
eer je net meer mogelijkheden. “Dat ge-
geven trekken we ook door in de artistieke 
programmering”, zegt Benoit Geers. “We 
treden buiten de vaste genres en secto-
ren. NEXT is niet zomaar een theater- en 
dansfestival. De voorstellingen kun je vaak 
omschrijven als een kruisbestuiving tussen 
verschillende soorten kunst. Het festival 

toont een scherpe selectie van wat inter-
nationale artiesten van vandaag allemaal 
bezighoudt en welke nieuwe artistieke vor-
men zij ontwikkelen.” 

 R NEXT vindt plaats van 13 t/m 28 november 
in Kortrijk, Ieper, Menen, Doornik, Rijsel, 
Villeneuve d’Asq, Tourcoing, Roubaix, 
Armentières en Valenciennes. 

 R www.nextfestival.eu.
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In zijn serviceflat met zicht op de Leie en 
de nieuwe Budabrug geniet Walter Vernou 
(96) samen met zijn echtgenote Hélène 
Loosvelt van een welverdiende oude dag. 
Walter werd in december 1918 geboren en 
groeide op in het nu nog altijd bestaande 
café Au Faubourg de Bruges op de hoek van 
de Brugsesteenweg en de Watermolen-
straat.

HERDENKING LEIESLAG
Eerder dit jaar mocht Walter deelnemen 
aan de herdenking van de Leieslag. “Die 
slag heb ik zelf niet meegemaakt, want ik 
vocht toen met het Belgische leger aan het 
Albertkanaal. Maar ik was samen met vier 
andere oudstrijders uit WOII uitgenodigd, 
en we mochten op de eerste rij zitten”, ver-
telt Walter. Trots toont hij de reportage van 
het VTM-programma Royalty, die hij heeft 
opgenomen met zijn iPad. Je kan zien hoe 
koning Filip Walter de hand schudt en zegt: 
“Ik ben blij dat je gekomen bent, Walter.” 
Op zijn beurt vertelde Walter aan de ko-
ning dat hij zijn overgrootvader nog heeft 
gekend. “Ik sta in bewondering voor onze 

koning”, zegt Walter. “Je kon er mee spre-
ken alsof het een kameraad was. Zo zacht, 
zo eenvoudig. Ik vond het een formidabele 
ontmoeting. Jammer dat het weer wat te-
genviel zodat we niet wat langer konden 
blijven, maar het allermooiste hebben we 
gelukkig wel meegemaakt,” vertelt Walter, 
die zichtbaar nageniet als hij mag vertellen 
over zijn ontmoeting met de koning. 

BOMBARDEMENTEN
Uitgerekend op de laatste dag van zijn 
legerdienst, op 28 augustus 1939, mobi-
liseerde België tegen nazi-Duitsland en 
moest Walter in het leger blijven. Met de 
zesde artillerie van Etterbeek ontsnapte 
hij nipt aan een bombardement op het 
vliegveld van Schaffen. En in Sint-Katelijne-
Waver hield hij als eerste schutter met een 
kanon in zijn eentje anderhalf uur lang  een 
colonne Duitsers aan de praat, tot er vlak 
achter hem een obus ontplofte. “Toen wist 
ik dat het tijd was om ook te vluchten, maar 
ik had voldoende tijd gewonnen zodat mijn 
makkers konden vertrekken.” In Assenede 
kwam hij nogmaals zwaar onder vuur te lig-

gen, omdat hij niet op tijd zijn schuilplaats 
kon bereiken. “Toen dacht ik echt dat ik 
zou sterven.” Toen een officier hem enkele 
dagen later kwam melden dat de oorlog 
voorbij was, wandelde hij van Oostkamp 
naar huis. Onderweg moest hij zijn lederen 
laarzen afgeven aan een Duitse soldaat.

POLITIEAGENT EN BADMEESTER
Na de oorlog werd Walter politieagent. Hij 
was slechts tot zijn veertiende naar school 
geweest en moest hard studeren om door 
de examens te geraken. Omdat hij als 
één van de weinige politiemannen kon 
zwemmen, werkte hij tijdens de zomer-
maanden ook als badmeester in het open-
luchtzwembad.  “Daar heb ik duizenden 
stadsgenoten leren zwemmen. Af en toe 
groeten mensen mij nog eens. Dan weet 
ik dat ik ze misschien ooit een boete heb 
gegeven,  maar meestal heb ik ze gewoon 
leren zwemmen. Zelfs onze vorige burge-
meester heb ik leren zwemmen!” Maar wat 
nog veel belangrijker is: Walter leerde er 
ook zijn Leentje kennen, met wie hij nog 
altijd gelukkig samen is. 

Op 11 november herdenken we het einde van WOI en de oudstrijders van alle oorlogen. Onder hen Walter Vernou 

(96), die bij het begin van WOII in zijn eentje anderhalf uur een colonne Duitsers aan de praat hield.

 “Ik sprak met 
de koning als met 
een kameraad”

Walter Vernou (tweede van rechts) geniet nog 
na van ontmoeting met koning Filip 

tijdens herdenking Leieslag © Foto HOL

Cafard is een animatiefilm met de medewerking van onder meer Wim Willaert en vertelt het 
verhaal van Jean Mordant die tijdens Wereldoorlog I de wereld rond trekt om de verkrachting 
van zijn dochter te wreken. Onlangs waren regisseur Jan Bultheel en zijn crew te gast bij de 
opleiding Digital Arts and Entertainment van hogeschool Howest in de Level in Kortrijk om er 
een presentatie te geven over de ‘making of’ van deze film. Het is geen toeval dat de Cafard-
ploeg naar Howest kwam, want wat velen niet weten, is dat heel wat Howest-studenten Digi-
tal Arts and Entertainment meewerkten aan de totstandkoming van deze productie.

HOWEST WERKTE MEE
Elien Kellens was één van de studenten die een bijdrage leverde aan de animatie van dit 
epos. “Het was fantastisch om al op jonge leeftijd mee te werken aan zo’n productie. Je 
leert  ongelooflijk veel bij. Door de vele praktijkopdrachten bij Howest was ik goed voorbe-
reid, maar dit was mijn voorlopig hoogtepunt. Dit smaakt naar meer.” De presentatie voor 
de Howest-studenten viel alvast in goede aarde. De animatiefilm is ondertussen begon-
nen aan zijn tournee. De wereldpremière was voor Zuid-Korea. Met dank aan jong Kortrijks 
creatief talent dus!

 R Op de website www.cafard.eu kan je een leuk filmpje van de ‘making of ’ bekijken. 

Animatiefilm Cafard 
verovert de wereld

Wanneer het Duitse leger in mei 
1940 België binnenvalt, krijgen 
zo'n 300.000 jonge mannen het 
bevel het land te verlaten. De Bel-
gische overheid wil hen als reserve-
soldaten uit handen van de vijand 
houden. Te voet, op de fiets of per 
trein trekken ze naar Noord-Frank-
rijk, opgejaagd door het oprukken-
de Duitse leger. De meesten zijn 
nog nooit zo ver van huis geweest. 

Ze leren al snel wat oorlog betekent: 
bombardementen, doodsangst en 
eindeloze vluchtelingenstromen. In 
drie maanden tijd zijn ze volwassen. 
Ongeveer de helft van de jongens 
wordt vroegtijdig ingehaald door de 
vijand in de buurt van de Somme. 
De anderen sporen naar het zuiden 
van Frankrijk. Daar ontdekken ze de 
geneugten van La douce France: wijn, 
Franse schoonheden en heerlijk zo-
merweer. Maar er is een schaduwzijde: 
ze krijgen af te rekenen met verveling, 
honger, ziekte en heimwee. Soldaten 
worden ze nooit. Gefascineerd door 
de tocht van de Belgische rekruten 
doen drie historici 75 jaar later de reis 
over. Aan de hand van getuigenissen, 
dagboeken en historische documen-
ten brengen ze dit vergeten oorlogs-
avontuur opnieuw tot leven.

 R zaterdag 28 november van 10 tot 
11.30uur in de Bibliotheek Leiestraat, 
€ 10 (incl. ontbijtkoek & koffie), 
tickets: www.vormingplusmzw.be of 
056 260 600

 R In november en december focust de 
bibliotheek i.s.m. Vormingplus op 
vluchtelingen.  
Het volledige programma vind je op 
www.kortrijk.be/bibliotheek/focusop

ONTBIJT 
EENS MET 
EEN BOEK

Op vrijdag 18 september was ‘Cafard’ de slotfilm van het filmfestival van 

Oostende. Deze produktie van regisseur Jan Bultheel oogstte veel succes.

“Cafard bewijst dat een meeslepend epos over Wereldoorlog I ook in België 

kan gemaakt worden", zo stelde Knack. 
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‘Kortrijk Evenementenstad’, het is meer 
dan een slogan. Zo was het de jongste 
maanden feesten troef, onder meer in het 
kader van De Grote Verleieding. “Kortrijk 
is aan het groeien op het vlak van evene-
menten die mensen van binnen maar ook 
(ver) buiten de stad bij elkaar brengen”, 
zegt Nils Vanantwerpen, directeur Mens & 
Samenleving. “De stad organiseert zelf heel 
wat feestelijkheden of doet dat samen met 
anderen. Maar evengoed ondersteunen wij 
tientallen andere activiteiten, zoals grote 
evenementen van derden, wijk- en buur-
feesten, sportevents, noem maar op.” Die 
ondersteuning gebeurt op verschillende 
vlakken. Zo kunnen organisatoren rekenen 
op financiële, logistieke  hulp en professio-
neel advies van de stadsdiensten. Ook een 
flexibel vergunningenbeleid en het aanbie-
den van binneninfrastructuur tegen erg lage 
prijzen zorgen ervoor dat de drempel voor 
organisatoren zo laag mogelijk ligt.”

MINDER ROMPSLOMP EN  
GROTE TIJDWINST
Al deze vormen van steun komen samen in 
het digitale evenementenloket. “Wie vroe-

ger een feest of evenement wilde organise-
ren op Kortrijkse bodem, moest de baan op 
en bij diverse diensten aankloppen. Vaak 
moest men dezelfde informatie verschil-
lende keren doorgeven. Met de introductie 
van het digitale evenementenloket, twee 
jaar geleden, kwam daar verandering in”, 
vertelt Nils. “Nu kunnen organisatoren bij 
wijze van spreken vanuit hun zetel 24 uur 
op 24 met hun computer alle nodige info 
opvragen, en hoeven ze slechts één keer 
online hun aanvragen voor materiaal, het 
gebruik van de openbare ruimte of sub-
sidies in te dienen. Het allerbeste aan het 
evenementenloket, is dat de organisator 
zich daarna kan focussen op de organisatie 
van zijn evenement zelf. Na de aanvraag 
via het evenementenloket gaan alle stads-
diensten met de informatie aan de slag. De 
verschillende aanvragen worden intern op 
elkaar afgestemd, en de organisator hoeft 
zich dus nergens zorgen over te maken: de 
stad regelt alle nodige vergunningen, voor-
ziet de subsidies, reserveert en levert het 
materiaal,…. Het evenementenloket levert 
enorm veel tijdswinst op en zorgt voor min-
der administratieve rompslomp.”

VEEL BELANGSTELLING VOOR 
PIONIERSWERK
Eind oktober vond de introductie plaats 
van de nieuwe versie van het Evenemen-
tenloket, met tal van verbeteringen. “Versie 
2.0, zoals wij die noemen, is nog een stuk 
gebruiksvriendelijker. Zo werken wij nu 
met een slim webformulier, dat zich als het 
ware aanpast aan het soort activiteiten: 
fuiven, concerten, festivals, buurtfeesten,.... 
Hierdoor worden de hoeveelheid en het 
type vragen aangepast aan de antwoorden 
van de organisator.”

Het evenementenloket is zo uniek, dat 
vertegenwoordigers van 70 Vlaamse ge-
meenten vorige maand nog in Kortrijk 
op bezoek kwamen om er kennis mee te 
maken. “Heel wat gemeenten willen dit di-
gitale loket ook invoeren. We leveren hier-
mee echt pionierswerk”.

 R Via de link www.kortrijk.be/evenementenloket  
krijg je alle nodige informatie over de 
mogelijkheden en het gebruik van het 
evenementenloket. Info: 056 27 74 00

Wie zelf aan de slag wil gaan, kan inspiratie 
putten uit volgende recepten: Pakistaanse 
kip en een Indische curry.

CHICKEN JALFREZI (PAKISTAN)

INGREDIËNTEN
- 1 kg kipfilet, klein gesneden
- 2 eetlepels plantaardige olie
- 1 ui, geraspt
- 2 teentjes knoflook, geperst
- 1 fijngehakte tomaat
- 2 eetlepels geraspte verse gemberwortel
- 25 gr gehakte verse korianderblaadjes
- 3 mini pikante groene pepers, fijn ge-

sneden
- 3 theelepels gemalen kurkuma
- 1 theelepels chilipoeder
- 1 1/2 theelepels zout

BEREIDING
1. Verwarm de olie in een grote, diepe pan 

op middelmatig vuur. 
2. Voeg de ui, knoflook en gember toe en 

bak 2-3 minuten aan.
3. Breng  op smaak met  zout, kurkuma en 

chilipoeder. Voeg de kip toe en laat 5-7 
minuten bakken. 

4. Bak de kip langzaam aan alle kanten en 
schraap de aanbaksels op de bodem los.

5. Giet de tomaten en het sap erbij, dek de 
pan af met een deksel en laat op middel-
matig vuur 20 minuten zachtjes koken. 

6. Haal het deksel eraf en laat nog 10 mi-
nuten langer doorkoken tot het meeste 
vocht verdampt is.

7. Voeg de verse koriander en groene pepers 
toe en laat 2-3 minuten zachtjes koken. 

CURRY VAN AUBERGINE, 
AARDAPPEL MET RAITA (INDIA)

INGREDIËNTEN 
- 3 aubergines
- 2 uien
- 2 teentjes knoflook
- 1 grote of 2 kleine tomaten
- 4 middelgrote aardappelen
- Stuk verse gember van 2cm op 2cm (of 

een eetlepel gedroogde gember
- Koriander
- 2 groene pepertjes
- Ghee (geklaarde boter)
- 1 eetlepel Garam Massala kruiden
- Zout
- Griekse/Turkse yoghurt

BEREIDING
1. Doe de Ghee in een kookpot, zorg dat 

de bodem helemaal bedekt is. Zet op 
middelhoog vuur.

2. Doe er de in ringen gesneden ajuin bij en 
roer regelmatig om. Zorg dat de ajuin niet 
aanbrandt maar wel mooi rood kleurt.

3. Als dat bijna klaar is doe je er de fijn ge-
sneden knoflook en gember bij.

4. Daarna de fijn gesneden tomaat, de helft 
van je fijngesneden koriander, groene pi-
kante pepertjes, garam massala. Blijf roeren, 
tot de olie boven op de saus komt te staan.

5. Doe nu de blokjes aubergine en aardap-
pel van ongeveer anderhalve vierkante 
centimeter erbij. Doe er veel zout bij. 

6. Zet het vuur lager, roer regelmatig om 
en laat 40 minuten garen. Zorg dat het 
gerecht niet aanbakt. Je mag 2 eetle-
pels water toevoegen maar niet meer, 
de groenten moeten garen, niet koken. 

Maak intussen je Raita klaar. Meng yoghurt, 
koriander, zout. Dien samen op. Lekker met 
brood, rijst, of gewoon zo. 

 R www.kortrijk.be/wereldkeuken

Het zou kras zijn, mocht je het niet gemerkt hebben: Kortrijk mag zich steeds meer een echte evenementenstad noemen. 

Er vinden veel feesten plaats die op een grote opkomst kunnen rekenen. Stad Kortrijk organiseert zelf heel wat activiteiten, 

maar ondersteunt ook andere organisatoren op verschillende vlakken. Met het vooruitstrevende digitale evenementenloket 

maakt de stad het hen bovendien een stuk eenvoudiger om het nodige materiaal, vergunningen en subsidies aan te vragen.

Van 12 tot 22 november kan je de exotische keuken ontdekken in Tables d’hôtes. Bij nieuwe Kortrijkzanen  

(al dan niet met etnisch-culturele achtergrond) verorber je Pakistaanse, Congolese, Russische,…  gerechten.
Zorgeloos feesten in de stad 
dankzij evenementenloket

Exotisch
kokerellen

Laatstejaarsleerlingen van het Kortrijkse RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen hebben de eer-
ste prijs weggekaapt tijdens Hack for Health, eind september in Gent. Hack for Health 
is een initiatief van Microsoft Innovation Center Vlaanderen, naar aanleiding van de Eu-
ropese conferentie Ambient Assisted Living. In opdracht van het OCMW Gent kregen 
jongeren en hun leerkrachten de uitdaging om, door middel van cultuur, verschillende 
generaties met elkaar in contact te brengen en zo oudere mensen uit hun isolement te 
halen. De leerlingen van OLV Vlaanderen ontwikkelden op amper twee dagen tijd Yo 
Tickets, een sociaal ticketsysteem, dat mensen van verschillende leeftijden stimuleert 
om naar plaatselijke culturele evenementen te gaan. 

LEERLINGEN OLV VLAANDEREN 
SCOREN MET ‘YO TICKETS’
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Organiseer je een evenement in Kortrijk? Stimuleer dan je bezoekers om met de fiets 
te komen en plaats voldoende fietsenstallingen. De stad beschikt over 80 mobiele 
fietsenstallingen die uitgeleend worden via het evenementenloket. 

Verenigingen en organisatoren van evenementen (geen commerciële organisaties en privé 
initiatieven), straat-buurt en dorpsfeesten en fuiven (op Kortrijks grondgebied) kunnen de stal-
lingen ontlenen. Vraag de stallingen gratis aan via www.kortrijk.be/evenementenloket! De stad 
levert de stallingen en haalt ze terug op. Als organisator stel je wel zelf de fietsnadars op. Doe  dat 
best op een logische plaats, vlakbij de ingang van je evenement. Zo kunnen fietsers tot vlak bij 
de ingang fietsen en daar hun fiets veilig achterlaten. 

Het nieuwe stadsdeel Hoog-Kor-
trijk is in volle expansie met de re-
cente vestiging van az groeninge, 
grote bedrijven zoals Barco en ver-
schillende onderwijsinstellingen.  

Het Kortrijks fietsnetwerk herbergt 
er een ‘verborgen parel’ om op een 
aangename manier Hoog Kortrijk 
te bereiken met de fiets. Vanaf de 
Loofstraat en de Doorniksewijk loopt 
een fraai fietstraject van 3 km dat je 
op een autoluwe manier naar het az 
groeninge en de Pres. Kennedylaan 
loodst. Via de Munkendoornstraat 
kan je ook verder rijden tot in Bel-
legem en Rollegem. De verbinding 
is een aaneenschakeling van trage 
doorsteken, autoluwe straten (Wol-
venstraat en Wolvendreef ) en een 
volledig afgescheiden fietsweg (het 
Bruyningepad).

MAXIMAAL RIJCOMFORT
De fietsverbinding scoorde eerst niet 
zo goed bij fietsers. De fietssluizen 
waren niet toegankelijk voor cargo-
fietsen of fietskarren, opstekende 
boomwortels en riooldeksels zorg-
den voor ongemak en de zware be-
tonnen palen vormden hindernissen. 
De stad maakte onlangs komaf met 
deze hinderpalen en zorgde voor een 
optimaal rijcomfort.

Een uitgekiende fietsbewegwijze-
ring loodst binnenkort Kortrijkzanen 
en andere fietsliefhebbers langs de 
mooie fietstrajecten van de stad. 

Elke week voert de politie controle uit in de zone 30. In september kwam de wijk Pius X aan bod, 
alsook Sint-Rochus en omgeving. Dit waren de resultaten:

WIJK GECONTROLEERD TE SNEL

Pius X (7-20 september) 125 8

Sint-Rochus (21 sept – 4 okt) 333 94

Verlaag je snelheid, verhoog de veiligheid Ontleen fietsenstallingen

Fietsverbinding
Kortrijk Centrum 
Bruyningepad

Westtoer, het autonoom provinciebe-
drijf voor Toerisme, vernieuwt het fiets-
netwerk in West-Vlaanderen. Bedoeling 
is een veiliger netwerk te maken met 
nieuwe fietspaden, bruggen, tunnels, 
toegankelijke natuurgebieden, nieuwe 
bezienswaardigheden, extra rustpun-
ten, duidelijkere knooppuntenborden, 
betere nummering, … . Ook in onze stad 
en streek zijn er pareltjes van fietsroutes 
te vinden.

De werkzaamheden gingen vorige maand 
van start en duren tot 26 maart 2016. Je kan 

dus hinder ondervinden tijdens je fietstocht. 
Alle knooppunten zullen wijzigen en de nieu-
we borden worden stap voor stap geplaatst.
Op www.westtoer.be/nieuwfietsnetwerk kan 
je de werken volgen en kom je te weten waar 
je nog kan fietsen met de bestaande knoop-
punten en kaarten, waar je al kan fietsen met 
de nieuwe knooppunten en waar er werk-
zaamheden zijn. 

Vanaf 26 maart 2016 is het nieuwe fietsnet-
werk klaar en kan je de gloednieuwe trajec-
ten ontdekken. Ook de herwerkte fietsnet-
werkkaarten zijn dan beschikbaar. In fietsstraten mag je als fietser de hele 

breedte van de rijbaan gebruiken als er 
eenrichtingsverkeer is. Is de straat in bei-
de richtingen toegankelijk, dan mag je de 
rechterzijde inpalmen. Auto’s hebben toe-
gang tot fietsstraten, maar moeten zich aan 
specifieke regels houden: inhalen is verbo-
den en de maximumsnelheid bedraagt 30 
km per uur.  Sinds september heeft de Bu-
dastraat het statuut ‘fietsstraat’. De Budas-
traat vormt een belangrijke schakel in het 
fietsnetwerk van Kortrijk: tussen de hoofd-
fietsroute langs de Leie en de binnenstad. 
De vernieuwde kaaien (onder andere de 
Diksmuidekaai) hebben echte fietspaden, 
ver weg van het gemotoriseerd verkeer. 
Noch in de binnenstad, noch in de Budas-
traat is zoiets mogelijk. De ruimte tussen de 
woningen is te beperkt. Om deze ‘missing 
link’ toch het nodige fietscomfort te bieden 
koos het stadsbestuur om de Budastraat in 
te richten als fietsstraat.

BIJKOMENDE FIETSSTRATEN
De Budastraat is heel recent opnieuw aange-
legd met een smal wegprofiel. Dat maakt het 
inhalen van fietsers sowieso al moeilijk. In de 
praktijk was de Budastraat dus eigenlijk al 
een fietsstraat. Fietsemblemen, pijlen én het 
verkeersbord ‘auto’s te gast’ maken er een of-

ficiële fietsstraat van. De Budastraat is de eer-
ste en symbolische fietsstraat. De stad denkt 
er ook aan om fietsstraten te realiseren in de 
Lode de Bodingelaan (als ontbrekende scha-
kel naar het Guldensporenpad toe) en op de 
alternatieve fietsverbinding naar Hoog-Kor-
trijk in de Wolvenstraat en Wolvendreef. 

Een groot bord aan het begin en einde van de Budastraat kondigt de straat als ‘fietsstraat’ aan. Niet iedere 

stadsgenoot weet wat een dergelijke straat precies inhoudt. Kort geschetst, is dit een straat die specifiek als 

fietsroute ingericht is, maar waar ook auto’s toegelaten zijn.

Auto’s te gast in fietsstraat

Herziening 
fietsnetwerk in 
West-Vlaanderen

In straten waar het mogelijk is, probeert de stad zoveel als mogelijk fietspaden aan te 
leggen. Sommige straten zijn echter niet breed genoeg. In deze straten legt de stad fiets-
suggestiestroken aan. Die stroken suggereren de ruimte die een fietser mag innemen 
en werken snelheidsremmend. In zones 30 zoals het stadscentrum en woonwijken is de 
snelheid sowieso beperkt en opteert de stad voor gemengd verkeerd. De fietser en de 
voetganger nemen er dus prominent hun plaats in op de weg. Een fietssuggestiestrook 
suggereert enkel de ruimte voor fietsers  op de rijweg. De strook is geen fietspad en heeft 
geen juridische waarde. Ook auto’s mogen er op rijden. Het voordeel is dat auto’s elkaar 
niet kunnen kruisen als fietsers op de fietssuggestiestroken fietsen. Auto’s moeten achter 
de fietsers blijven en bijgevolg traag rijden. Bovendien creëren de fietssuggestiestroken 
een visuele versmalling van de rijweg wat ook snelheidsremmend werkt. 

De geheimen van de fietssuggestiestrook

©
 T

oe
ri

sm
e 

Le
ie

st
re

ek



10 | STADSKRANT KORTRIJK STADSKRANT KORTRIJK | 11

N O V E M B E R  2 0 1 5N O V E M B E R  2 0 1 5

Eind september klopte de bezoekersteller 
af op 25.000! De kijklustigen komen uit de 
regio Kortrijk, maar ook uit heel Europa en 
uit de USA, Australië, Canada, China, Japan, 
Zuid-Afrika,… Het museum toont niet al-
leen de geschiedenis van de vlasnijverheid 
en de straffe ondernemersmentaliteit. Er 
gaat ook aandacht naar de actuele toepas-
singen van vlas, innoverend onderzoek, de 
samenwerking tussen kunstenaar en be-
drijf, de combinatie van oud en nieuw, een 
gezinsvriendelijke aanpak en participatie 
met het publiek. Ook voor schoolpakketten 
slaat Texture nieuwe wegen in.

PARFUM VAN DE LEIE
In de Leiekamer staat de geurinstallatie van 
kunstenaar Peter De Cupere, die de geur 
van geroot vlas imiteert. Met een druk op 
de knop kan je het Parfum van de Leie op-
snuiven en aanstippen wat die geur voor 
jou betekent. 

DUIKEN IN DE MACHINE
‘Duiken in de machine’ is een innoverend 
cultureel-erfgoedproject waarbij de mu-
sea Kortrijk samen met een aantal partners 
onderzoeken hoe het mogelijk is om indus-

triële en agrarische machines op termijn te 
bewaren via 3D en digitalisering. In Texture 
is de zwingelturbine van Vansteenkiste ge-
selecteerd als studieonderwerp. Men maak-
te een 3D scan van voornoemde machine. 
Nu wordt de turbine in 3D uitgetekend. De 
komende maanden staan animaties en 3D 
prints op het programma. Je kan de evolu-
tie volgen op www.texturekortrijk.be.

OUD EN NIEUW
Texture exposeerde de mooiste doopkle-
ding in de Kroonzaal op Erfgoeddag en 
combineerde dit met een doopfotoshoot in 
Belle Epoque stijl. Samen met Mama’s voor 
Mama’s konden ouders op de ruilbeurs baby-
kleding ruilen. Op Erfgoeddag 2016 (24 april) 
focust Texture op het ritueel van het zaaien 
van vlas. Apart publieksevent verzekerd! 

KINDVRIENDELIJK
Meer dan 300 kinderen ontdekten samen 
met hun (groot)ouders en Staf Stekel veel 
weetjes over Texture: een leuk parcours 
waarbij ze een code zoeken die het brand-
kastje met de cadeautjes opent! Staf Stekel 
kan je vanaf februari ook boeken als verjaar-
dagsfeestje voor kinderen van 8 tot 12 jaar! 

MET DE KLAS 
Texture heeft twee gloednieuwe school-
pakketten: Vlaspiraten ( 3de en 4de leerjaar) 
en Mijn vlasfabriek ( 5de en 6de leerjaar). 
Voor de realisatie werkte Texture samen 
met YesMade en I MuseumConsultancy 
(Antwerpen). Vlaspiraten introduceren het 
vlas als materiaal, Mijn Vlasfabriek legt de 
klemtoon op het ondernemerschap. 
Vermelden wij nog dat Texture meewerkt aan 
de Dag van de Wetenschap op 22 november. 
Je vindt het programma op pagina 11.

 R www.texturekortrijk.be , facebook: texturekortrijk, 
twitter: @texturekortrijk

Texture, museum over Leie en Vlas, vierde op 4 oktober zijn eerste verjaardag. Aanvankelijk was het wennen aan de totaal 

andere inrichting en presentatie, maar de vele lovende reacties bewijzen dat Texture de juiste koers vaart. 

Texture, museum over Leie en vlas, ho-
geschool VIVES, UGent Campus Kortrijk, 
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en het 
PTI Campus Tuinbouwschool trakteren de 
nieuwsgierigen op een gevarieerd en aan-
trekkelijk programma. In Texture spreken 
Gino Delmotte (sociobioloog) en Frank De-
spriet (psycholoog) geanimeerd over Geur 
en het Brein. Wanneer wordt geur ‘stank’?  
Radio Quindo neemt het gesprek op voor 
het programma Mr. Woolf & The Raven. De 
toegang bedraagt 4 euro.  Studenten heb-
ben gratis toegang. Wil je erbij zijn? Schrijf 
snel in via texture@kortrijk.be.

WETENSCHAPSSHOW
UGent Campus Kortrijk, Graaf Karel de 
Goedelaan 5, organiseert onder de titel 
‘Chemie tijdens de feestdagen’ een we-
tenschapsshow van anderhalf uur. Je ont-
dekt daarbij hoeveel chemie er schuilt in 
kerstballen of het maken van vuurwerk. 
De wetenschappers leggen dit uit in men-
sentaal zodat je met deze weetjes kan sco-

ren tijdens de feestdagen. De eerste show 
begint om 10.30 uur, de tweede om 13.30 
uur. Schrijf je wel in vóór 18 november via  
www.dagvandewetenschap.be.

ZWEVENDE DEELTJES
Kulak combineert de Dag van de Weten-
schap met een opendeurdag. Je krijgt niet 
alleen een rondleiding op de campus, de 
universiteit pakt ook uit met 28 verschil-
lende workshops, demonstraties, lezingen, 
experimenten, … . Blikvangers zijn onder-
meer ‘Boogschieten met licht’ en ‘Zwevende 
deeltjes’. Bij de laatste activiteit illustreren 
de onderzoekers de magie van geluidsgol-
ven om deeltjes te laten zweven. Zij maken 
daarbij gebruik van akoestische of ultrasone 
verheffing. Deze techniek wordt onder meer 
gebruikt om delicate producten te verplaat-
sen of te mengen. Je vindt het programma 
op www.kuleuven-kulak.be/dvdw.

DIRK FRIMOUT
Hogeschool VIVES biedt 34 uiteenlopende 

wetenschapsprojecten zoals technische 
ontwerpen STEM (Science, Technologie, 
Engineering en Mathematics), gezondheid-
zorg, sociale projecten, economie en onder-
wijs. Een greep uit het aanbod: ‘Opereer een 
paprika als een echte chirurg’, ‘Meet de aard-
versnelling met een slinger’ of de ‘Volauto-
matisch rijdende GPS robot’. Bijzondere aan-
dacht verdienen de lezing van Dirk Frimout 
over de ruimte en de prijsuitreiking van de 
Lego-robotwedstrijd ‘First Lego League’ 
door minister Crevits. Hogeschool VIVES 
werkt voor de Dag van de Wetenschap sa-
men met az groeninge en Barco. Zij verwen-
nen iedere bezoeker met oliebollen en een 
drankje. Meer info op www.vives.be/dvdw.

Tot slot kan je in PTI Campus Tuinbouw-
school onder het motto ‘Science is fun’ ken-
nismaken met de proefbuisplantenteelt. 
Demonstraties en experimenten chemie en 
fysica staan eveneens op het programma. 

 R www.dagvandewetenschap.be

Wie benieuwd is naar de invloed van wetenschap en technologie in ons dagelijks 

leven, krijgt voldoende antwoorden en voorbeelden tijdens de Dag van de 

Wetenschap op zondag 22 november. 

Wetenschap in de schijnwerpers

25.000 bezoekers
tijdens 1 jaar Texture



12 | STADSKRANT KORTRIJK STADSKRANT KORTRIJK | 13

N O V E M B E R  2 0 1 5N O V E M B E R  2 0 1 5

Een zomer lang zorgden bestuur, bewoners 
én organisaties in Kortrijk en regio samen 
voor een mooie verzameling van creatieve 
projecten. De Stadskrant blikt terug op en-
kele hoogtepunten: 

• Het openingsweekend met een schit-
terend spektakel aan de Leie zette met 
8.000 bezoekers meteen de toon. 

• De hele zomer lang gingen 6.600 streek-
bewoners bij elkaar op bezoek tijdens 
een reeks Leiepicknicks. Voor de Leiege-
meenten het moment bij uitstek om zich 
met originele omkadering van hun beste 
kant te laten zien.

• Stad Kortrijk, Intercommunale Leiedal en 
Designregio Kortrijk plaatsten langs de 
rivier hoge redderstoelen als regionaal 
verlengstuk van de tentoonstelling Me-
tamorfosen. Ideale uitkijkposten om de 
metamorfosen van de Leiestreek aan de 
lijve te ondervinden. De #stoelfie-wed-
strijd van Leiedal werd een gigantisch 
succes. 

• We houden schitterende herinneringen 
over aan Salsa aan de Leie, de wandelin-
gen met schaapsherderin, het surrealisti-
sche Drijvende Huis, de Bikini Bootcamp, 
de Leiewijding, de Drijf-in cinema en de 

Leiemarathon. Bij de professionele acto-
ren onthouden we 1.900 bezoekers aan 
de gelauwerde voorstelling Duikvlucht 
door Theater Antigone op site Sabbe in 
Kuurne en de geënsceneerde boottocht 
Tempus Fugit van Anna Rispoli door kun-
stencentrum Buda. 

• Flux was de gangmaker van een kunst-
route in de regio. De Velodroom van 
Elke & Bruno én Rhizome van Tom De-
kyvere waren zonder twijfel de meest 
gesmaakte én gebruikte installaties van 
het parcours met duizenden bezoekers. 
Maar er was meer dan Flux. Curator en 
kunstenaar Jonas Vandersteene zorgde 
in Harelbeke met ‘Ophelia’ voor een ver-
rassende tentoonstelling, goed voor 850 
bezoekers en op het Jaagpad in Kuurne 
voor ‘Sequens’. Dr. Valcke van Wit.h vzw 

zette een minder bekend stukje Kortrijk-
se geschiedenis – een waterkliniek - in 
een origineel perspectief via de samen-
werking tussen kunstenaars met en zon-
der beperking, nogmaals goed voor 750 
bezoekers. 

• De ‘klassieke’ zomerevenementen in 
de regio gaven aan hun activiteiten een 
extra ‘Leie-touch’ 

• Urban Waves zette met ‘extreme sports’ en 
muziek in op jongeren én jonge gezinnen. 
Gedurende de hele dag bezochten 6.000 
bezoekers het Albertpark en omgeving.

De Grote Verleieding bracht energie en 
enthousiasme naar boven die cruciaal zijn 
voor stad en regio. Dankjewel aan ieder-
een die erbij was!

Van zaterdag 23 mei tot zondag 27 september 2015 waren Kortrijk en de Leiestreek het decor voor een resem 

feestelijke activiteiten. Na twintig jaar Leiewerken gaf De Grote Verleieding de rivier terug aan de Kortrijkse bevolking. 

De talrijke projecten langs en op de verbrede Leie, de zes nieuwe bruggen, de aangelegde oevers met aantrekkelijke 

groenzones en paden maken alvast één ding duidelijk: Kortrijk heeft er een nieuw stadsdeel bij, de Leie! 

DE MENSEN  Tijdens het Lekkerste Weekend op 3 en 4 oktober streden Kortrijkse chefs of horeca-adepten om de eer 

van het lekkerste Kortrijkse gerecht, terwijl ook kinderen jonger dan twaalf hun kook- en/of patisseriekunsten mochten 

demonstreren. In de “Mensen” ontdek je de winnaars.  Ook de bedenker van het winnende ‘bibkoekje’ komt aan bod.

Dit was De Grote Verleieding!

FELIX FRANÇOIS

Lokaler kan je niet gaan met een recept als 
Kortrijkse knibbels, gepaneerd in vlaszaad. 
En dat leverde Felix François (29) van Het Vlie-
gend Tapijt de eerste prijs op tijdens het Lek-
kerste Weekend, waarbij acht chef-koks het 
tegen elkaar opnamen op de Grote Markt.
 “Heel wat – vooral minder jonge – mensen 
herinnerden zich nog de Kortrijkse knib-
bels,” legt de chef uit. “Ik ging voor dat ge-
recht te rade bij vader Stefaan, die dit nog 
als lekkernij kreeg van zijn grootmoeder. 
Het is een vooroorlogs gerecht, dat ik zelf 
nog niet eerder gegeten had. 't Is lekker 
maar een beetje zwaar. Dus verfijnde ik 
dat en paneerde de knibbels in vlaszaad. Ik 
zorgde ook voor een blonde karamelsaus 
om in te dippen. Leuk is wel dat ik dit als 
beloning binnenkort op de Tower Awards 
mag presenteren voor vijfhonderd vips. 
Tot nog toe kreeg ik niks dan positieve re-
acties.” Felix kreeg de gastronomie mee van 
zijn vader. Hij werkte eerst in een Izegems 
sterrenrestaurant. Vier jaar geleden nam hij 
de zaak van vader Stefaan over.

MAUREEN DECOUTTERE

Spreek het woord chocolade uit en de glim-
lach van Maureen Decouttere (10) wordt 
nog stralender dan hij al is. Ook mama Nata-
cha deelt die passie en het is dus geen won-
der dat zij dikwijls samen aan de slag zijn in 
de keuken. Zus Alix is enthousiast proever. 
“Wij bakken vooral, koken doen wij eigen-
lijk minder graag,” aldus Maureen, die zopas 
haar chocoladekoekje bekroond zag in de 
bib. Zij was er bij toen in de bakkersschool 
liefst 3.000 koekjes van haar recept werden 
gemaakt. Voor de bibliotheekcampagne 
2015, Verborgen Parels en tevens de jaarlijkse 
Dag van de Klant, was Openbare Bibliotheek 
Kortrijk op zoek naar thuisbakkers voor het 
Kortrijks bibkoekje. Uit 25 recepten werd het 
chocoladekoekje van Maureen als het ideale 
bibkoekje gekozen. Zij wint een uniek be-
levingsmoment met chef Christophe Calle-
waert. Samen maken ze een dessertje klaar 
in de keuken van Viva Sara om het daarna te 
presenteren aan het publiek. Marie-Jeanne 
Schotte en Fien De Coene werden tweede 
en derde en ontvangen een boekenbon.

JULES VAN MOL

Jules Van Mol (9) verloor er de glimlach niet 
bij toen hij als enige jongen deelnam aan de 
wedstrijd Kortrijkse Kinderen Koken tijdens 
het Lekkerste Weekend. De jongeren moes-
ten de Kortrijkse Kalletaart een eigentijdse 
toets meegeven. Jules (9) pakte uit met 
een recept op basis van speculooscrumble. 
"Verder gebruik ik ook marmelade, aman-
del en suikerwater,” glundert de jonge chef. 
“Natuurlijk kreeg ik bij het bedenken van 
het recept wat hulp van mama Veronique 
en papa Bob. En ja, mijn ouders en grootou-
ders zijn hotelier, maar ik kook en bak echt 
wel graag. Ik nam eerder al eens deel aan 
wedstrijden en met dit recept wil ik nog wel 
eens mijn kans wagen.  Thuis heb ik dit een 
keer of drie klaargemaakt en iedereen die 
er van proefde, vond het een lekkere taart. 
Natuurlijk ben ik in de wolken met de leuke 
prijzen. Of ik later echt topchef wil worden? 
Ja hoor, dit is het liefste wat ik doe.” Jules 
zal je dus nog wel eens aan het fornuis zien. 
Maar voorlopig enkel in de vakantie. De les 
in de Damiaanschool gaat nog voor.

Duizend vragen, één adres
Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • Gratis smartphone app 1777 • Aan de balie
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Op 21 en 22 november organiseert 
Autostal Groeninghe de 23ste editie 
van de autorally 6 Uren van Kortrijk.  
Het epicentrum bevindt zich opnieuw 
in het hartje van de stad, op de Grote 
Markt.

Autostal Groeninghe trekt de festiviteiten al 
op vrijdag 20 november op gang met een 
pop-up RallyKaffee in de verwarmde tent op 
de Grote Markt. Tal van rijders en co-rijders 
zijn aanwezig om het glas te heffen op een 
succesvolle editie. Het Kaffee is open van 20 
tot 23 uur (happy hour tot 21 uur). Net als 
vorig jaar wil de organisatie zowel de fans, 
de rijders als de buurtbewoners een mooie 
dag bezorgen. 

130 TEAMS
Vanaf zaterdagmorgen kan iedereen de 
wagens van dichtbij bewonderen in de 
tent tijdens de technische controle. Om-

streeks half vijf weerklinkt het startschot  in 
de schaduw van het Belfort. Ongeveer 130 
teams krijgen meteen twee klassements-
proeven voorgeschoteld en rijden daarna 
het podium over aan de tent. Een gratis op-
treden van “Brussels by Night” met Raf Van 
Brussel sluit de openingsdag af. Zondag 
krijgen de rijders nog twaalf klassements-
proeven te verwerken met drie passages 
op KP Kooigem, KP Bellegem, KP Tombroek 
en KP Aalbeke. Het hele weekend kunnen 
bezoekers keuvelen langs de servicestand-
jes in de straten tussen de Grote Markt en 
het Casinoplein. Er zullen ook enkele exclu-
sieve wagens in het straatbeeld pronken.

HOU HET VEILIG! 
Autostal Groeninghe dringt erop aan om 
alle veiligheidsmaatregelen op en naast 
het parcours na te leven. Respecteer langs 
de proeven ook de gewassen en hou het 
proper. Alleen samen kunnen wij er een 

veilig en succesvol gebeuren van maken. 
Benieuwd naar de mooiste plekjes om de 
klassementsproeven mee te volgen? Je 
vindt een programmaboekje in de tent op 
de Grote Markt of kan alle praktische info 
nalezen op de website.

 R www.rallykortrijk.be

Van het boek zijn slechts 150 exemplaren gedrukt. De Stadskrant 
mag enkele exemplaren van de publicatie wegschenken. Wat 

moet je doen? Neem tijdens de Dag van de Jeugdhuizen 
een originele groepsfoto in één van de jeugdhuizen. Plaats 
de foto op de wall van de pagina ‘Ilovemyjeugdhuis’  
(fb.com/jeugdhuis) en tag zoveel mogelijk vrienden. De 

origineelste foto’s krijgen een unieke beloning. In elk Kortrijks 
jeugdhuis ligt een inkijkexemplaar van het boek. 

Twee dagen rallyspektakel

SIEN bevat getuigenissen van mensen die 
het met minder moeten doen, maar altijd 
met een positieve aanpak: wat kunnen we 
ondernemen om de situatie te verbeteren? 
Want SIEN is ook een gids. Het magazine 
staat vol met verwijzingen naar organisaties 
en initiatieven die het leven goedkoper en 
aangenamer maken. SIEN vertrekt vanuit de 
vaststelling dat mensen in (kans)armoede 

onvoldoende gebruik maken van hun rech-
ten, omdat ze vaak niet op de hoogte zijn. 
Daar wil het magazine iets aan veranderen. 
Daarom heeft SIEN ook een middenkatern 
met een praktische gids in vraag en ant-
woord, gebaseerd op de vragen waarmee 
mensen komen aankloppen bij het OCMW, 
het Sociaal Huis en de verschillende wijk-
centra. SIEN kadert binnen het armoedebe-

strijdingsplan waarmee het stadsbestuur pro-
beert de armoede structureel aan te pakken.
 

 R SIEN verschijnt vier keer per jaar en is gratis 
verkrijgbaar bij onder andere het OCMW, de 
bibliotheken, het stadhuis, de Kringloopwinkel 
en organisaties zoals A’kzie -  de vereniging waar 
armen het woord nemen en Leiaarde. Je kan je 
exemplaar ook aanvragen via sien@kortrijk.be.

In aanloop naar de Wereldverzetdag tegen armoede 
van 17 oktober lanceerde het OCMW Kortrijk een 
nieuw magazine: SIEN – Meer voor Mensen met 
Minder. SIEN is een luxueus ogend tijdschrift voor 
mensen die doorgaans weinig luxe kennen.

Goedkoper weg met de UiTPAS // Topmenu voor 2 euro // Tips voor jobs

UITNEEMBAREGIDS MET AL UW VRAGEN

SIENMeer voor Mensen met Minder

Naar KVK met
kansentarief // p.4
Naar KVK met

 50 TICKETS 
VOOR KVK

WIN+

H E R F S T  2 0 1 5  / /  G R AT I S  M A G A Z I N E  VA N  O C M W  K O R T R I J KSIEN. 
magazine voor mensen met minder

Naar aanleiding van Dag van de Jeugdhuizen op 14 novem-
ber 2015 brengen de Kortrijkse jeugdhuizen een exclusief 
boek uit dat een blik achter de schermen werpt van deze stuk 
voor stuk unieke plekken. 

De verschillende Kortrijkse jeugdhuizen hebben een eigen geschiede-
nis en die is letterlijk verweven met de gebouwen waarin ze gehuis-
vest zijn. “De bezoekers van de jeugdhuizen kennen vaak maar één 
ruimte van het jeugdhuis, daar waar de toog staat”, zegt Valerie, jeugd-
huisondersteuner bij Formaat vzw. “Behalve de lagere drankprijzen en 
breder aanbod aan activiteiten is het voor de meeste bezoekers niet 
onmiddellijk duidelijk wat het verschil is met een hedendaags café dat 
zich richt op een jong publiek. Toch is het verschil groot en dat zie je 
als je de plaatsen bekijkt die zich achter en boven de ontmoetings-
ruimte bevinden. Je ontdekt een ‘repetitiekot’, een plek waar de jonge 
penningmeester de boekhouding bijhoudt, een vergaderzaal waar de 
raad van bestuur leert hoe het is om een vzw te runnen, opslagplaat-
sen voor allerlei materiaal dat tot de verbeelding spreekt, een keuken 
waar men maaltijden bereidt voor artiesten, een kamer vol met affi-
ches van activiteiten die een geschiedenis blootleggen,….”

DAG VAN DE JEUGDHUIZEN

Op zaterdag 14 november is het feest in alle jeugdhuizen en laat 
iedereen zich van zijn beste kant zien. In Kortrijk vinden onder 
meer volgende activiteiten plaats:
 
• The pit’s          Dj Battles
• Den Ast             New kids night
• Reflex                 Let’s get physical
• D’antenne Surprise Party
• ‘t Arsenaal    The sound of t’Arsenaal
• De Slekke       House of The Jammin' Snail
• De plekke       Plekkelicious
• Skjève Recht’n Beursfuif 
• Café congo   Vegetarische avond + concert + dj’s
• Jeugdwerk Bissegem  instuif XL 

  

SINT
in Kortrijk

Kortrijkse 
jeugdhuizen 
in beeld

WIN

ZONDAG 8 NOVEMBER

FEESTELIJKE INTREDE
VAN SINTERKLAAS

 10 uur | Buda Beach - IJzerkaai

ZONDAG 8 NOVEMBER

SINTERKLAASSHOW
Anna Julia heeft maar één grote droom. Zij wil later een groot 

schrijver worden. Dus verzint ze nu al heel veel verhalen. Zo ook 
aan de vooravond van het grote feest van Sinterklaas. Ze kan 

de slaap niet vatten en gaat aan haar schrijftafel zitten. In haar 
fantasie ontspint zich een heerlijk verhaal over de grote avonturen 

van Sinterklaas en de zwarte pieten. Allemaal in haar eigen 
fantasiewereld. Of was de Sint toch echt in haar kamer?

14 uur – 15.30 uur – 17 uur | Schouwburg Kortrijk
€ 2,5 | Reserveren via www.kortrijk.be/sinterklaas

ZATERDAG 14 NOVEMBER

SINTERKLAAS OP BEZOEK
IN HET ZWEMBAD 

De Sint komt op bezoek en brengt iets lekkers mee.
Animatie voorzien met Kip van Troje en ballonplooier. 

14 tot 14.45 uur: zwembad Lagae
15u tot 15.45 uur: zwembad Mimosa

16u tot 16.45 uur: zwembad Magdalena

Dit jaar kan je het Huis van de Sint omwille van de 
infrastructuurwerken op Kortrijk Weide niet bezoeken. We kijken 

echter al reikhalzend uit naar het nieuw concept van 2016!
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SINKSEN 16 reist  verder in eigen stad: naar 
vergeten hoeken en kanten in het centrum 
en de weidse openheid van de Leieboorden. 
SINKSEN 16 wil iedere Kortrijkzaan de deur uit 
en elke bezoeker de stad laten beleven in al 
haar feestelijke facetten. De stad daagt je uit 
om SINKSEN 16 méér dan ooit zelf te maken! 
Organiseer daarom jouw eigen SINKSEN-pro-
ject.  Laat je inspireren door de vernieuwde 
stad en haar rijke geschiedenis en zorg voor 
beleving. Je kan voor de realisatie van je pro-
ject rekenen op stedelijke logistieke, promo-
tionele en/of financiële ondersteuning. 

WIE EN WAT
• Iedereen: individuele bewoners, bewo-

nersgroepen, buurtcomités, verenigin-
gen, scholen, bedrijven, handelszaken, 
tijdelijke groepjes... 

• Focus op straten en open plekken in de 
binnenstad of aan de Leie. 

• Jouw project vindt plaats tussen vrijdag 
13 mei en maandag 16 mei.

• Samenwerking tussen verschillende organi-

saties is een meerwaarde voor jouw project. 
• Jouw activiteit is duurzaam en milieube-

wust, gratis toegankelijk en voor een divers 
publiek. Bovendien is jouw project creatief 
en origineel, iets anders dan wat je ge-
woonlijk doet, verrassend en trendsettend. 

• Je legt een realistisch budget voor waar-
uit blijkt wat je zelf inbrengt en op welke 
steun je rekent. 

• Er komt maximum 1 activiteit per per-
soon of organisatie in aanmerking voor 
projectsubsidie.

INSCHRIJVEN
Download je inschrijvingsformulier via 
www.sinksen.be of haal het op aan de balie 
van ‘Evenementen & Verenigingen’, tijdens 
de openingstijden van het stadhuis. Bezorg 
het volledig ingevuld terug (met mogelijke 
bijlagen), vóór vrijdag 27 november 2015. 
Je kan dit doen via mail via sinksen@kor-
trijk.be, per post of aan de balie Evenemen-
ten & Verenigingen, t.a.v. SINKSEN 16, Grote 
Markt 54, 8500 Kortrijk. 

SELECTIE
Indien jouw project de selectie haalt, krijg je 
logistieke of promotionele ondersteuning. 
De financiële steun varieert tussen 250 en 
5000 euro. Je krijgt uiterlijk één maand na de 
indiendatum antwoord over jouw project. 
Na realisatie van het project bezorg je ons 
een eenvoudig evaluatieformulier. Daarna 
volgt de uitbetaling van de subsidie.

 R www.sinksen.be - sinksen@kortrijk.be - 056 27 74 00

Wie droomt er niet van om een dagje gra-
tis te winkelen? Nieuwe schoenen voor het 
hele gezin, een warme winterjas voor zoon-
lief, gezellige accessoires die je huis in een 
winterse sfeer omtoveren, lekker tafelen of 
misschien wel een nieuwe flatscreen tele-
visie? Waag je kans tijdens de Super Shop-
ping eindejaarsactie in Kortrijk!

SUPERTREKKING OP 
KOOPZONDAG 6 DECEMBER
Van 1 november tot 5 december ontvan-
gen shoppers genummerde tombolalo-
ten bij de deelnemende handelaars. Het 
ene deel van het biljet hou je zelf bij. Het 
andere deel deponeer je op zondag 6 de-
cember tussen 9 en 13.15 uur in de Super 
Shopping Kortrijk-box aan het podium op 
het Schouwburgplein. Stipt om 13.30 uur 
vindt de trekking plaats in aanwezigheid 
van een gerechtsdeurwaarder. Presenta-
trice van dienst is Wendy Van Wanten. Ver-
wacht je aan een leuk spektakel voor jong 
en oud, want ook Sinterklaas en Zwarte 
Piet zijn van de partij. Hou in gedachten dat 
enkel de aanwezigen kunnen winnen. De 
hoofdwinnaar krijgt een KBC bankkaart ter 
waarde van 10.000 euro die hij/zij op Super 
Saturday 19 december moet spenderen. 

Behalve de hoofdprijs zijn er ook bankkaar-
ten van 5.000, twee van 1.000, twee van 750 
en drie van 500 euro te winnen. Bovendien 
schenken de organisatoren 2.500 euro aan 
vzw A'kzie, die met dit bedrag een oude-
jaarsdiner zal organiseren voor de Kortrijk-
zanen die het met minder moeten stellen. 
De eindejaarsactie is ondertussen aan de 
derde editie toe en was vorig jaar een over-
donderend succes: meer dan 250 deelne-
mende handelaars, 500.000 uitgedeelde 
loten en meer dan 6.000 shoppers daagden 
op bij de trekking. 

VRIENDELIJKSTE VERKOPER 
VAN KORTRIJK
Dit jaar kan je ook opnieuw de vriendelijk-
ste verkoper of verkoopster van Kortrijk 
kiezen. De verkiezing verloopt via de face-
bookpagina van Super Shopping Kortrijk. 
Stemmen kan vanaf 1 november. De win-
naar mag gedurende 1 jaar de titel van 
‘vriendelijkste verkoper’ dragen en ont-
vangt een KBC-bankkaart van 2.500 €. 

 R Super Shopping Kortrijk kadert in een 
eindejaarsactie en is een gezamenlijk initiatief 
van Unizo Kortrijk, de Kortrijkse handelaars, het 
handelsdistrict Kortrijk, K in Kortrijk en de stad. 

Wie creatief is en graag initiatieven neemt, houdt best het weekend van 15 mei 2016 vrij. Dan 
vindt SINKSEN 16, plaats. Je kan je eigen SINKSEN-project aan het grote publiek voorstellen.

De Kortrijkse handelaars geven binnenkort voor de derde 
keer 20.000 euro weg. De hoofdwinnaar gaat zelfs aan de 
haal met 10.000 euro die hij/zij op één dag mag spenderen. 
Maak je lijstje met kerstcadeaus klaar en kom shoppen in de 
binnenstad in november!

Maak SINKSEN 16 mee 
en krijg hulp van de stad

SINKSEN16

Op federaal niveau heeft men aardig ge-
sleuteld aan het afschakelplan van 2014. 
Dit heeft ook gevolgen voor Kortrijk. In 
plaats van 25 straten in het noordelijk ge-
deelte van de stad, zijn nu zo’n 250 straten 
in zowel het noordelijk als het meest zui-
delijk gebied van Groot-Kortrijk opgeno-
men in het afschakelplan.

Geen paniek. Het risico dat een afschakeling 
nodig is, is uiterst klein, maar we bereiden 
ons toch goed voor.  Binnen de stad werd 
een crisiscel opgericht om de lokale aanpak 

uit te werken. De inwoners en ondernemers 
van de straten in het afschakelgebied ont-
vingen ondertussen al een brief in de bus 
met meer informatie. De grootste uitdaging 
schuilt in het inventariseren van de perso-
nen voor wie elektriciteit van levensbelang 
is. Bevind jij je in die situatie of ken je ie-
mand in het afschakelgebied? Dan kan je dit 
laten weten op het gratis nummer 1777. 

 R Op zoek naar meer info of wil je nagaan of jouw 
straat onder het afschakelplan valt, dan kan je 
terecht op www.kortrijk.be/afschakelplan. 

Het afschakelplan. Hoe zit dat voor deze winter?

EÉN DAG 
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SINKSEN ZKT. MEDEWERKERS 
Geen zin om zelf iets te organiseren, 
maar wil je wel een handje helpen? Ook 
dat kan. De organisatie is op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die tijdens 
SINKSEN artiesten begeleiden, groepen 
ontvangen, podia opbouwen, catering 
verzorgen, pintjes tappen of mee instaan 
voor de veiligheid. Laat ons weten wat je 
wil doen en voor je het weet, maak je 
deel uit van ons SINKSEN-team!



18 | STADSKRANT KORTRIJK STADSKRANT KORTRIJK | 19

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

DE DICHTSTBIJZIJNDE 
APOTHEEK MET 
WACHTDIENST?

Op www.apotheek.be vind je alle Belgische 
apotheken met wachtdienst. Maar wist je 
dat er ook een nationaal oproepnummer 
bestaat? Via het nummer 0903-99-000 ver-
neem je de dichtstbijzijnde apotheek met 
wachtdienst (€ 1,50/min.).

 R Info: www.apotheek.be

CONSULTATIES WETSWINKEL

Sinds kort kan je opnieuw terecht in het 
stadhuis van Kortrijk voor een consultatie 
bij een jurist van de Wetswinkel. Deze vzw 
is gespecialiseerd in het verstrekken van 
eerstelijns rechtshulp. Een probleem met 
je huurder, een betwiste erfenis, kopersbe-
drog of vragen over de burgerlijke aanspra-
kelijkheid bij een verkeersongeval … het 
maakt niet uit. De jurist van de Wetswinkel 
helpt je op weg met een eerste advies. In 
veel gevallen volstaat dit advies al om het 
probleem van de baan te helpen. Zoniet, 
dan verwijst de jurist in kwestie je door.
Voor een raadpleging betaal je slechts € 15.

 R Info: Elke woensdagavond van 19 tot 20.30 
uur in de Conciërgerie van het stadhuis, Grote 
Markt 54. Geen reservatie mogelijk, betaling 
van het consult ter plaatse.

STADSBESTUUR VERKOOPT 
EIGENDOMMEN

Het stadsbestuur besliste in de gemeente-
raadszitting van 12 oktober om twee stads-
eigendommen te verkopen:
- De Blauwe Hoeve (Doorniksesteenweg 

15, Kortrijk) is een historisch waardevolle 
hoeve met parking, aanhorigheden en 
omliggende grond, momenteel in ge-

consulent, LEIFconsulent, vrijwilliger van 
het Levenshuis. Voor beide voordrachten 
schrijf je vooraf in via het huisvandeMens. 

 R Info: De informatiebeurs vindt plaats in het 
Vrijzinnig Centrum Mozaïek, Overleiestraat 
15A in Kortrijk. Deelname is kosteloos. 
Inschrijven voor de voordrachten via  
056 25 27 51 of kortrijk@deMens.nu. 

AANVRAAG E-ID EN REISPAS 
VOOR KERSTVAKANTIE

Heb jij al reiskriebels voor de kerstvakantie? 
Ligt jouw vakantiebestemming al vast? Zoek 
dan even op www.diplomatie.belgium.be 
welke reisdocumenten vereist zijn en kom 
langs bij de dienst Burgerzaken om je reis-
pas, kids-ID en/ pin- of pukcode aan te vra-
gen. Weet alvast dat je rekening moet hou-
den met een wachttijd. Geen computer in de 
buurt? Dan helpen de collega’s van de dienst 
Burgerzaken jou ter plaatse verder.

 R www.kortrijk.be/burgerzaken,  
www.diplomatie.belgium.be

TOWER AWARDS BELOONT 
CREATIEVE, ONDERNEMENDE 
KORTRIJKZANEN

Wil jij helpen om een creatieve Kortrijkse 
ondernemer of talent in de kijker te zetten? 
Dan kan je tot 24 november je stem uitbren-
gen in de volgende categorieën van de To-
wer Award: Kortrijkse Persoonlijkheid van 
het jaar, Product van het jaar, Starter van 
het jaar, Merkwaardige award en de award 
voor het Beste innovatief Concept en Inter-
nationalisering. De uitreiking van de prij-
zen vindt plaats op vrijdag 27 november in 
Kortrijk Xpo. Een plaats reserveren voor dit 
evenement kan via www.towerawards.be.

 R  Info: www.towerawards.be

STREETFISHING,  
VIS IN DE LEIE

In het kader van Hengel Expo, de grootste 
hengelsportbeurs van België verwacht Kor-
trijk tal van Streetfishers uit het Belgische 
en Nederlandse circuit.
Maar wat is Streetfishing? Streetfishing, is 
het vissen op roofvis in een stadsomgeving 
en de nieuwste rage in de hengelsportwe-

bruik als horecazaak, met een totale op-
pervlakte van 39a 03 ca. De minimale 
verkoopprijs is vastgesteld op € 650.000. 
De Vlaamse Overheid, afdeling vastgoed-
transacties stelt de verkoopakte op.

- Herenhuis (Broelkaai 4, Kortrijk) is een 
heel ruime, te renoveren woning gelegen 
in het centrum van de stad aan de oude 
Leieboorden, met een totale oppervlakte 
van 606 m² waarvan ongeveer 258 m² 
bebouwd. De minimale verkoopprijs is 
vastgesteld op € 475.000. Notaris Ph. De-
fauw, H. Consciencestraat 4, stelt voor dit 
dossier de verkoopakte op.

 R Info: natalie.deprez@kortrijk.be - 056 27 87 85

MET DE BUS NAAR DE 
BOEKENBEURS

Op zaterdag 7 november kan je met de 
bib mee naar Antwerp Expo voor een 
dagje heerlijk snuisteren tussen de boe-
ken. Zin om mee te gaan? Meerijden met 
de bus kan voor € 10 per persoon, de 
toegang tot de Boekenbeurs is inbegre-
pen. De boekenbeursbus vertrekt stipt 
om 9 uur aan de centrale bibliotheek, 
Leiestraat 30. Een tweede opstapplaats 
is voorzien aan de carpoolparking Lange 
Munte (Cowboy Henk).

 R Info:  Inschrijven kan via bibliotheek@kortrijk.
be, via 056 27 75 00 of aan de balie van je eigen 
Kortrijkse (buurt)bib.

reld. Het is meteen ook een staalhard be-
wijs dat vissen  jong, hip én cool kan zijn.
Met een compacte hengel, een doos vol 
kunstaas en een minimum aan materiaal 
trekken streetfishers de stad in. Ze verplaat-
sen zich constant op zoek naar de beste 
plaatsen onder bruggen, in haventjes of op 
de meest ondenkbare plaatsen.
Op zaterdag 28 november  tussen 14 en 
16 uur kan je hen bewonderen aan de Ver-
zetskaai, vlakbij de Broeltorens. Combineer 
deze uitstap met een bezoek aan Hengel 
Expo in Kortrijk Xpo. 

 R Info: www.hengelexpo.be 

OPENBAAR ONDERZOEK 
UITBREIDING BEDRIJFSSITE 
KOOIGEM

Beaucarne is een agrarisch en para-agra-
risch bedrijf aan de Doornikserijksweg in 
Kooigem en slaat onder andere granen, 
veevoeders en meststoffen op. Het bedrijf 
groeit en heeft nood aan meer overdekte 
opslagcapaciteit. Beaucarne vraagt een uit-
breiding aan van de bestaande bedrijfssite 
om extra loodsen te plaatsen. De bedrijfs-
site is momenteel ingeschreven in het BPA 
(Bijzonder Plan van Aanleg) zonevreemde 
bedrijven en heeft de grenzen van mogelij-
ke uitbreidingen al bereikt. Om nog verder 
te kunnen uitbreiden, is een bestemmings-
wijziging nodig. Beaucarne bvba vraagt 
een planologisch attest aan waarvoor een 
onderzoek van de mogelijke milieueffecten 
(MER) uitgevoerd werd (de zogenaamde 
plan-MER screening). De dienst MER con-
cludeert bij besluit van 13 oktober 2015 
dat het plan geen aanleiding geeft tot aan-
zienlijke milieueffecten en dat de opmaak 
van een uitgebreide milieueffectenstudie 
(plan-MER) niet nodig is. 
Je kan de MER-screeningsnota en de be-
slissing van de dienst MER van 24 novem-
ber tot en met 24 december inkijken op 
de website van de dienst MER (www.mer-
vlaanderen.be, klik op dossierdatabank, 

OCMW STELT ONTWERP 
WOONZORGCAMPUS 
BELLEGEM VOOR

Begin volgend jaar begint de bouw van de 
nieuwe woonzorgcampus in de Bellegem-
kerkdreef in Bellegem. Dit woonzorgcentrum 
zal plaats bieden aan 96 woongelegenheden 
en krijgt een lokaal dienstencentrumfunctie. 
Op dezelfde site worden 24 assistentiewo-
ningen gerealiseerd.  Op dinsdag 24 novem-
ber om 19 uur stelt het OCMW het ontwerp 
voor aan de inwoners van de zuidelijke 
rand. Je krijgt uitleg over de timing en het 
verloop van de bouwwerken. Aansluitend 
kan je diverse infostanden bezoeken die je 
wegwijs maken in het woonzorgcentrum, 
het dienstencentrum, de assistentiewo-
ningen, het gebouw en de plannen zelf. Je 
krijgt ruim de kans om vragen te stellen, 
ook aan de architecten zelf. 

 R Info: Dinsdag 24 november, vanaf 19 uur in  
OC De Wervel, Processiestraat 6, Bellegem

GEBOORTEN, HUWELIJKEN 
EN OVERLIJDENS IN DE 
STREEKKRANT

Sinds kort brengt De Streekkrant een weke-
lijks verslag uit van de geboorten, huwelij-
ken en overlijdens in Kortrijk. Dat gebeurt 
op basis van gegevens die het stadsbestuur 
verstrekt. Het is echter wel zo dat iedereen 
de publicatie van gegevens over zichzelf 
kan verhinderen door een seintje te geven 
aan het stadsbestuur.

 R Info : 1777@kortrijk.be

INFORMATIEBEURS ZORG 
OVER HET LEVENSEINDE

Op dinsdag 24 november organiseert het 
huisvandeMens een informatiebeurs rond het 
levenseinde. Van 16 tot 18.30 uur vind je bij 
een aantal standen informatie over negatieve 
wilsverklaring, wilsverklaring euthanasie, pal-
liatieve zorgen, orgaandonatie, teraardebe-
stelling, lichaam afstaan aan de wetenschap, 
erfenisrecht, afscheidsplechtigheden,…
Om 18.30 uur kan je deelnemen aan een 
voordracht over de wilsverklaringen (‘de 
theorie’) door huisvandeMens. Van 20 tot 
21 uur volgt dan een voordracht met verha-
len uit ‘de praktijk’. Deze laatste sessie wordt 
begeleid door Chantal Wittebolle, moreel 

dossiernummer SCRPL15100) en tijdens de 
openingstijden in het administratief stad-
huis aan de blauwe balie bouwen-milieu-
wonen.

 R Info: bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be 
056 27 84 00

ZET JE GEVEL IN HET GROEN!

Zet je straat in het groen met een premie 
van de Stad Kortrijk. Het stadsbestuur on-
dersteunt graag initiatieven die buurten 
aangenamer en groener maken.
 
Daarom nodigen Groene Straat en Stad 
Kortrijk je uit om samen met minimaal 5 
bewoners of handelaars in je straat of buurt 
je gevel in het groen te zetten: een vrolijke 
sierplant op een vensterbank, een munt-
struik of eetbare bloemen in een bloempot, 
verse groenten in een bak, een bloeiende 
klimplant in een tegeltuin,… Je kan ge-
nieten van een premie tot €25 van de Stad 
Kortrijk. De Groene Straat ambassadeurs 
vertellen je graag hoe je samen met je bu-
ren een geveltuin aanlegt en welke planten 
je in een bloembak of tegeltuin plant. 
Het Kortrijkse Collectief Aardig leert je hoe 
je deelneemt aan de groepsaankoop van 
plantgoed. Ook helpt dit Collectief mee 
met het aanreiken van geurende, lekkere 
en bijenvriendelijke planten.
 

 R Info: Bezoek www.groenestraat.be, 
www.facebook.com/groenestraatbe of  
www.facebook.com/Collectief-aardig

Duizend vragen, één adres
Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • Gratis smartphone app 1777 • Aan de balie
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GRIEZELZWEMMEN
In het zwembad Lagae kan je op 6 novem-
ber tussen 17 en 21.30 uur griezelen. Al 
je zintuigen staan op scherp omdat je de 
confrontatie moet aangaan met huivering-
wekkende beelden en geluiden. Heksen, 
trollen, spinnen en andere griezelbeesten 
feesten immers in het zwembad Lagae.
Kinderen en volwassenen worden letterlijk 
ondergedompeld in een bad van heksen-
magie en -tovenarij. Aan de bar kan krijg je 
een heksensoepje. De onheilspellende mu-
ziek houdt er alvast de sfeer in.  
Op 6 november ontpopt een gewone 
zwempartij zich als een overwinning van 
schrik en angst bij de onverwachte fratsen 
van spoken en heksen.

SINT OP BEZOEK
Op zaterdag 14 november gaat het er min-
der griezelig aan toe. De Sint brengt dan 
een bezoek aan de drie stedelijke zwemba-
den Lagae, Mimosa en Magdalena. Het ani-
matieteam van de Kip van Troje zorgt voor 
de nodige sfeer en vertier. Voor elk kind 
heeft de Sint een verrassing in petto.

STUDENTMIDNIGHTSWIM
Op woensdag 18 november is het zwem-
bad Magdalena de uitverkoren plaats voor 

de studenten. Van 22 tot 24 uur palmt 
de klassieker ‘Studentmidnightswim’ het 
zwembad in. De jongeren kunnen er ravot-
ten in het water met allerlei opblaasstructu-
ren en zich wagen aan een deathride vanuit 
de nok van het dak. Een dj zorgt voor een 
hippe sfeer met aangepaste muziek.

LADIES@MIMOSA
Op donderdag 19 november vindt van 18.30 
tot 21 uur Ladies@Mimosa plaats. De dames 
kunnen zich verheugen op een avondje pure 
verwennerij. Na een verkwikkende zwem-
beurt, staan massage, brushing, een make 
up sessie of pedicure op het programma. 
Ook het nemen van een bubbelbad en/of 
sauna behoren tot de mogelijkheden. Info: 
www.kortrijk.be/ladiesatmimosa. De inschrij-
vingen lopen van 9 tot en met 18 november 
op voornoemde site.

OVERIGE ACTIES
In november gaan de reeds begonnen ac-
ties gewoon verder, zoals het brevet-en 
trimzwemmen. Geïnteresseerden nemen 
contact op met de redders ter plaatse. Een 
brevet zwemmen is mogelijk op zaterdag 
tussen 16 en 18 uur. Wie op zijn verjaar-
dag komt zwemmen, mag rekenen op een 
duurzaam geschenk.

Tot slot is er de spaaractie die nog tot het 
jaareinde loopt. Een zwembadbezoek levert 
je een stempel op, op woensdag- en zater-
dagnamiddag krijg je 2 stempels. 12 en 14 
stempels zijn goed voor onderscheidenlijk 
een douchegel of verstuiver-drinkbus.

Het hele najaar staat Kortrijk in het teken van zwemmen. In de verschillende stedelijke zwembaden kan je méér 

ondernemen dan enkel je vertrouwde baantjes trekken. Er staan extra ludieke activiteiten op het programma. 

Kortrijk Zwemt

‘Kortrijk zwemt’ draagt het ecolabel. Met 
dit label wil de sportdienst de waarde 
van het water in de kijker zetten. Boven-
dien gaat de dienst milieuvriendelijk te 
werk door onder andere gebruik te ma-
ken van gerecycleerd drukwerk.

De winnaars van vorige maand
Heel wat Stadskrantlezers herkenden 
de spoorwegtunnel aan de Zandstraat. 
Tien lezers mogen een fluorescerende 
rugzakbeschermhoes van De Lijn afhalen bij 
het Onthaal- en Meldpunt van de stad: Jorik 
Naessens, Jolyn Martin, Sven Vandewalle, 
Marc Vindevogel, Marta Clarysse, Kaho Cheng, 
Joke Brenning, Alexandra Vermote, Isabelle 
Dutoict en Tars Saver. 

WINKen jouw stad!
Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 10 november een kaartje naar: Stads-
krant, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be. 
Vijf stadskrantlezers maken kans op een duoticket voor de Eurodogshow op 14 
of 15 november.

@GuDecock - @dekreun en @festivalK samen, 
dat zal wat geven! #muziek #kortrijk

@Small_time_hero  - Bedrijvige woensdag in #bib-
kortrijk met bijeenkomst taalgroep 'Thuis in Kortrijk', work-
shops cartoons tekenen en een pak bezoekers #kortrijk

@jolienappelsien - #Trambus = groot succes. Goed 
alternatief voor bussen en altijd goed op tijd. Hopelijk blijven 
ze rijden na 23 oktober! #kortrijk @delijn

@roelvandommele - De nominees zijn bekend!  
Terechte kanshebbers. Knap initiatief trouwens @TowerA-
wards #kortrijk 

@DuivelsKortrijk - En hopla... We zijn vertrokken om 
er komende zomer een heet duivels feestje van te maken in 
centrum #kortrijk. 

Tweets
van de maand

Eurodogshow in Kortrijk Xpo
Kortrijk Xpo staat op 14 en 15 november in het teken van de hond. Naar 
jaarlijkse gewoonte kan je er meer dan 3.000 honden bewonderen. Dat 
men viervoeters laat overvliegen uit Hongarije, Israël en Rusland bewijst 
dat de Eurodogshow steeds meer een internationaal topfestival is.  Op de 
Eurodogshow kan je terecht voor advies over diverse hondenrassen en 
kan je je trouwe viervoeter verwennen met de leukste speeltjes, gezonde 
voeding en vele accessoires. Op zondag vindt de finale van de wedstrijd 
‘Super Woef’ plaats, in aanwezigheid van talrijke bekende Vlamingen. Af-
spraak om 15 uur in Hal 5!  Nieuw dit jaar is de workshop hondenshiatsu. 
Wil je samen met je hond naar de Eurodogshow? Dat kan! Zorg wel dat je 
een geldig vaccinatieboekje kan voorleggen aan de ingang. 

Zaterdag 14 en zondag 15 november van 10 tot 18 uur 
in Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 - www.eurodogshow.be



22 | STADSKRANT KORTRIJK STADSKRANT KORTRIJK | 23

TOT ZONDAG 8 NOVEMBER

EXPO | VROUWEN | Bijzondere wezens. 10 kunstenaars 
stellen samen een sterk uiteenlopend oeuvre tentoon en geven 
hiermee stuk voor stuk een eigen invulling aan het thema Vrou-
wen | zo, vrij, za van 14u tot 18u (ma, di, woe, do gesloten) | 
Galerij marbes | 0477 35 95 52 | www.marbes.be
CIRCUS | CIRCUS PIPO | Circus Pipo staat sinds jaar en 
dag borg voor dé familieuitstap bij uitstek! Dit eigentijds circus 
brengt een heerlijke mix van puur traditioneel circus en unieke, 
wervelende sensatie | tot 8/11/15, open zo van 11 tot 13u 
en 15 tot 17u, ma, di, woe, do van 15 tot 17u, vrij, za van 15 
tot 17u en 18 tot 20u | € 10 | Ring Shopping Kortrijk Noord |  
www.circuspipo.be

TOT VRIJDAG 13 NOVEMBER

FESTIVAL | ULTI'MATES FESTIVAL 2015 | Cho-
reograaf, regisseur, danser, filmmaker, fotograaf en oprichter 
van Ultima Vez: Wim Vandekeybus neemt ons mee naar allerlei 
voorstellingen | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.
schouwburgkortrijk.be

TOT ZONDAG 15 NOVEMBER

UITGAAN | TAFELEN MET EEN HART VOOR 
KINDEREN | Je steunt in één klap twee organisaties die een 
duurzame toekomst voor kwetsbare jongeren willen uitbouwen: 
Wagenschot vzw en Stappen | Restaurant Het Vliegend Tapijt, Pot-
telberg 189 | 09 280 89 60 | www.tafelmeteenhartvoorkinderen.be

TOT ZONDAG 29 NOVEMBER

EXPO | METAMORFOSEN | Je ontdekt hoe scheepvaart, 
waterbeheersing en openbare werken hun stempel drukken op 
het landschap en de stad. De Leie als levensader, bron van wel-
vaart en miserie, is voortdurend in verandering | zo, di, woe, do, 
vrij, za van 10 tot 18u (ma gesloten) | TEXTURE - Museum over 
Leie en Vlas | 056 27 74 70 | www.metamorfosen.be

TOT MAANDAG 30 NOVEMBER

EXPO | TEN GRONDE | Verhalen uit het archeologiedepot | 
zo, di, woe, do, vrij, za van 10 tot 17u (ma gesloten) | Kortrijk 1302 
| 056 27 78 40 | www.kortrijk1302.be

WOENSDAG 4 NOVEMBER 

WORKSHOP | DIY PARFUM MAKEN | In deze work-

shop gebruik je al je zintuigen om de verschillende natuurlijke 
geuren te ontdekken. Je leert de geurgroepen kennen en hoe 
je die kan combineren. Op die manier kan je een heel eigen 
geurcompositie samenstellen en zelf een heerlijk en persoonlijk 
parfum maken | 14u | € 5 | TEXTURE - Museum over Leie en Vlas |  
www.kortrijk.be/jctranzit  UiTPAS
MUZIEK | JAZZ@TRACK*CAFÉ: DE GROOTE-
FAES DUO | Na aparte omzwervingen in diverse jazzbe-
zettingen, klassieke orkesten en bands van popiconen van de 
Lage Landen, slaan Bruno De Groote en Ben Faes de handen 
in elkaar om een hartveroverend en eigenzinnig repertoire te 
componeren | 21u | € 5 | Muziekcafé Track* | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be 
GAMETORNOOI | FIFA 16 | Fifa 16 is dé voetbalgame van 
het jaar. Hoog tijd om uit te zoeken wie de beste FIFA- gamer is 
in Kortrijk | Vanaf 12 jaar| 14 tot 17u| gratis | KV Kortrijk Gulden-
sporenstadion | 056 27 75 00 | bibliotheek@kortrijk.be 
CINEMAATJES | SOLAN & LUDWIG – DE 
SNEEUWMACHINE (5+) | Wanneer de sneeuw-
machine in verkeerde handen valt, komt de toekomst van het 
vreedzame dorpje Smöreberg in gevaar | 14u | ook op zo 8/11 
om 10 en 14u | € 9/€ 7,5(-26/65+)/€ 5,5(-12)| Budascoop | 
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be  UiTPAS
CINEMAATJES | ALICE (11+) | Een meisje achtervolgt een 
haastig konijn in de ladenkast en komt terecht in een wereld 
van magische koekjes, sokken met een kunstgebit en vrolijk tot 
leven gekomen skeletten. Een stopmotion trip waar kinderlijke 
verbeelding en surrealistische taferelen elkaar ontmoeten | 14u |  
ook op zo 8/11 om 10 en 14u | €9/7,5(-26/65+)/5,5(-12)| Bu-
dascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be  UiTPAS 

FILM | HOW TO CHANGE THE WORLD | In 1969 
verzet een groep geëngageerde journalisten, wetenschappers en 
hippies zich tegen Amerikaanse nucleaire proeven aan de kust 
van Alaska. Met een oude vissersboot gooien ze zich in de strijd 
waardoor ze de wereldpers halen. Zo is Greenpeace is geboren. 
Het levert een inzichtrijk, levendig en grappig portret op van 
de eclectische wereldverbeteraars achter Greenpeace| 20.15u |  
€ 9/7,5(-26/65+)/5,5(-12) | Budascoop | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be UiTPAS

VRIJDAG 6 NOVEMBER

SPORT | GRIEZELZWEMMEN | 17 tot 21.30 uur | 
zwembad Lagae | www.kortrijk.be\sport | zie pag 20  UITPAS

ZATERDAG 7 NOVEMBER 

HANDBAL | INTERLAND BELGIË VS TSJECHIË |  
WK kwalificatiewedstrijd: heren spelen om 20u, voor-
wedstrijd vrouwen om 17u en jeugd om 15u | 20u | 
€ 15 (add)/10 (vvk)/5 (-14 jr) | Sportcampus Lange Munte
PODIUM | RIDDER DIKKIE | Een avontuurlijk toneelspel 
in 11 scènes, bevat behalve het klassieke toneelspel, ook zang en 
live muziek | 20u, ook op zo 8/11 van 17 tot 19.30u, di 10/11 van 
20 tot 22.30u, vrij 13/11 van 20 tot 22.30u, za 14/11 van 20 tot 
22.30u | € 8 | Parochiaal Centrum | www.toneelkring-harlekijn.be
BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK VS 
GENT HAWKS B | 20.30u | Sporthal hiepso | http:// 
k-basketteamkortrijk.be
VOETBAL | KVK KORTRIJK – KV MECHELEN | 
20u | Guldensporenstadion | www.kvk.be 
EVENT | CLASSIC EVENT | Luxebeurs die inzet op kwa-
liteit en een thuis biedt aan het beste wat lifestyle, kunst- en 
gastronomie op dat moment te bieden heeft | tem. 15/11 |  
www.classic-event.be

ZONDAG 8 NOVEMBER 

WANDELEN | ROOD MET WITTE STIPPEN-
WANDELING | Paddenstoelen zijn mysterieuze creaturen. 
Plots verschijnen ze in het bos, in vele vormen en kleuren | 9.30u |  
Afspraak: infobord Argendaelwandeling, Doornikserijksweg (kruis-
punt Beerbosstraat), Bellegembos | www.natuurpuntkortrijk.be
VIERING | 11-NOVEMBER VIERING MARKE | 
10u: Stoetvorming, 10.30u: Mis Brixiuskerk, 11.15u: Bloem-
neerlegging oorlogsmonument Markeplaats, 11.45u: onthulling 
gedenkzuil oudstrijders begraafplaats Marke + toespraak
SINT | INTREDE VAN DE SINT | Kijk jij ook zo uit naar 
de aankomst van de Sint en zijn gevolg? Sinterklaas komt op zon-

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

dag 8 november om 10u met de boot aan in Kortrijk. Wij hopen 
jullie massaal te ontmoeten aan de Leieboorden om een warm 
welkom te heten aan de Sint en zijn Pieten | 10u | Buda Beach 
(Ijzerkaai) | www.kortrijk.be/sinterklaas 
PODIUM | SINTERKLAASSHOW |  14, 15.30 en 17u | 
€ 2,50 | Schouwburg Kortrijk | www.kortrijk.be/sinterklaas |  zie 
pag 14  UiTPAS 
 

MAANDAG 9 NOVEMBER 

FILM | CARAMEL | De opbrengst van deze filmvoorstelling 
gaat integraal naar Hart boven hard | 19u | € 1 | Het Textielhuis | 
sfa@linxplus-wvl.be
VOORDRACHT | 'LET OP JE WOORDEN': DE SO-
CIALE STRIJD ALS TAALSTRIJD | Wat betekent 
het als je de woorden 'illegaal', 'migrant', 'vluchteling' in de 
mond neemt? Hoe beladen zijn deze woorden? | 19.30u | € 5 |  
Bibliotheek Kortrijk | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be

DINSDAG 10 NOVEMBER

VOORDRACHT | ACHTER DE SCHERMEN VAN 
DE SPORTJOURNALISTIEK | Sammy Neyrinck is 
al bijna de helft van zijn leven aan de slag bij de sportredactie 
van de Vlaamse openbare omroep VRT. Zijn opdrachten als in-
terviewer, commentator of reporter ter plaatse brachten hem tot 
aan de andere kant van de (sport)wereld. Daar gaat hij steevast 
op zoek naar echte emoties | 20u | OC Marke | www.marke.be 
UiTPAS

WOENSDAG 11 NOVEMBER

VIERING | 11-NOVEMBER VIERING KORTRIJK | 
10u: plechtigheid aan het Royal New Foundland monument, 
Gentsesteenweg; 10.40u: stoetvorming aan stadhuis; 11u: 
tedeum O.L.Vrouwekerk; 11.30 uur: bloemenhulde aan het 
monument Grote Markt opgeluisterd door Kon. Harmonie St. 
Leonardszonen Bellegem | ook in BISSEGEM: 9.30 u: kerkdienst; 
10.15 u: plechtigheid aan het monument  | ook in HEULE: 11u: 
kerkdienst; 12u: plechtigheid aan monument 
MUZIEK | CHANNEL ZERO UNPLUGGED | Chan-
nel Zero, na 20 jaar nog steeds de absolute nummer 1 in de Bel-
gische Metalwereld, is op tournee | 20.15u | € 29 | Schouwburg 
Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be  UiTPAS
LOPEN | 11 NOVEMBERCROSS | Jaarlijkse loopcross | 
Olympiadeplein Marke | 13 tot 18u | info@abmarke.be
EXPO | STOFFENSPEKTAKEL | Een niet te mis-
sen evenement voor de stoffenliefhebber | 10 tot 17u | gratis |  
Kortrijk Xpo | www.stoffenspektakel.nl

DONDERDAG 12 NOVEMBER 
TOT ZONDAG 22 NOVEMBER

ETEN | TABLES D'HÔTES | € 11 | bij mensen thuis |  
056 27 72 75 | catherine.dupont@kortrijk.be | zie pag 7

DONDERDAG 12 NOVEMBER 

MUZIEK | CAFÉ-CHANTANT MET ISABELLE 
ET LES JEANS (FRANSE CHANSON) | Frans-
talige chansons op eigen wijze van o.a. Serge Gainsbourg, 
Françoise Hardy, Jacques Brel, Gilbert Bécaud, Dalida, Joe Das-
sin,... De chansons dateren hoofdzakelijk van de jaren 60-80. De 
band levert steeds een boeiend concert af met een mix van rus-
tige liedjes en opgewekte, vrolijke deuntjes om mee te zingen |  
20.15u | gratis | OC De Vonke | 056 24 06 20 | www.heule.be

VRIJDAG 13 NOVEMBER 

FESTIVAL FUTUR LIQUIDE
Theater Antigone organiseert dit seizoen opnieuw het 
driedaags festival Futur Liquide. Iedere dag vinden 
voorstellingen plaats van minstens twee grote thea-
terproducties, geflankeerd door workshops, lezingen 
en toonmomenten. En dat in alle hoekjes en kanten. 
De speelzaal, de foyer, het atelier, de box, het buurt-
centrum, de kelder: overal kan je  genieten van een 
ruime selectie. Futur Liquide is de ideale mix voor een 
nieuwsgierig theaterpubliek dat zich wil laten verras-
sen door niet alleen jong, maar vooral véél talent. Met 
o.a. Hilde Van Mieghem, Bart De Pauw, Jos Verbist, Sop-
hie Warnant, Gorges Ocloo, Michaël Vandewalle, …  

 R 13 t.e.m. 15/11 
056 24 08 87 |www.antigone.be

NEXT | NEXTFESTIVAL 2015 | Voor het achtste jaar op 
rij is er dit veertiendaags cultuuravontuur.  | Diverse voorstellingen 
op verschillende locaties in Kortrjik en de Eurometropool | t.e.m. 
28/11 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be | zie pag 3
PODIUM | SASSAFRAS | Kentucky. 19de Eeuw. Een blokhut 
op de ranch midden de prairie, bewoond door een armoedige 
kolonistenfamilie, de Rockefellers. Dit vormt het decor voor een 

absurde, komische en burleske kamerwestern | 20u, ook op za 
14/11 om 15 en 20u, vrij 20/11 om 20u, za 21/11 om 20u | € 8 |  
RHIZO (Ex zaal Leilandscholen) | 0479 61 25 98 | www.isegrim.be

ZATERDAG 14 NOVEMBER 

SINT | SINT KOMT OP BEZOEK IN DE DRIE 
STEDELIJKE ZWEMBADEN | Met animatie van Kip 
van Troje | www.kortrijk.be\sport | zie pag 20 UITPAS
MUZIEK | LEVEL UP! | Het nieuwe project van de Muziek-
vereniging St.-Jan Marke voor 2015. In het project maakt de we-
reld van de harmoniemuziek kennis met de wereld van de video 
games. Video games zijn géén marginaal gegeven meer in de 
hedendaagse maatschappij | 20.15u | € 15/12/8 | Schouwburg 
Kortrijk | levelup.sjmarke.be
MUZIEK | BAREFOOT & THE SHOES | De tweede 
voorstelling in de reeks Winternachten is een muziekvoorstelling 
van folkrock en rootsmuziek | 20.15u | € 12 | OC Aalbeke | 056 23 
98 55 | www.schouwburgkortrijk.be UiTPAS
PODIUM | FAMILIETHEATER "NIEUWSGIERIG 
LOTJE" - THEATER O! | Nieuwsgierig Lotje is een ver-
rassende theatervoorstelling vol tovenarij, warmte en avontuur. 
Naar het bekende boek van Lieve Baeten. i.s.m. DF, Gezinsbond, 
oudercomités Het Open Groene, VCSM, Rodenburg | 15u en 17u | 
€ 5 | OC Marke | 056 24 08 20 | www.marke.be UiTPAS 
THEMAPARK | SENTE OFFENSIEF | Vergelijk het met 
een bezoek aan een pretpark: je kan er de hele dag rondlopen 
en van alles horen en zien maar als je bijvoorbeeld een show 
wil meemaken kan dit ook enkel op bepaalde tijdstippen. Daar 
moet je dus rekening mee houden en om die reden moet je ook 
een uur doorgeven bij de inschrijving | www.sente-offensief.be

VOLLEYBAL | VOLLEYBAL DAMES BIDAVO 
BISSEGEM VS VTK TORHOUT A | 20u | Sportcen-
trum Ter Biezen | 0470 29 81 53 | bidavo@gmail.com
BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK VS 
BASKET MEETJESLAND A. | 20.30u | Sporthal 
hiepso | k-basketteamkortrijk.be
DIGIDOKTER | A DIGITAL WELCOME TO BEL-
GIUM | Extra Digidokter sessie die zich richt naar vluchte-
lingen, asielzoekers en nieuwkomers. Met digitaal advies over 
opvanginitiatieven, huisvesting- en jobsites, online loketten, 
vertaalwebsites, e.a. Ook hulpverleners, vrijwilligers en geïnte-
resseerden zijn welkom | 10.30u | Bibliotheek Kortrijk | 056 27 
75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/focusop
EXPO | EURODOGSHOW | Internationale rashonden-
tentoonstelling | doorlopend 9u tot 18u | ook op zo 15/11 |  
€ 10/5/gratis | Kortrijk Xpo | 051 72 40 59 | www.eurodogshow.
be | zie pag 21

in Kortrijk
AGENDA VAN 7 NOVEMBER TOT 4 DECEMBER 2015
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Racisme en discriminatie zijn gevoelige thema's. De meningen 
erover zijn sterk verdeeld | 19.30u | Dakcafé Stadhuis Kortrijk | 
056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be

MADE IN ITALY
Tijdens Made in Italy kan je in Budascoop gedurende 
één week terecht voor een nieuwe, gerestaureerde of 
nog niet uitgebrachte Italiaanse film!
Op het programma:
Maandag 23/11: 20.15u - Mia Madre 
(avant-première + receptie)
Dinsdag 24/11: 20.15u - In Grazia di Dio
Woensdag 25/11: 19u - Lezing: Testimonianze dal 
Sito "Bois du Cazier" a Marcinelle + film: Italianen in 
België (door studente Howest)
Donderdag 26/11: 20.15u - Paisá 
(digitaal gerestaureerde klassieker)
Vrijdag 26/11: 20.15u - La Meglio Giuventù (deel 1)
Zaterdag 27/11: 20.15u - La Meglio Giuventù (deel 2)

 R Budascoop | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be UiTPAS 
 

DINSDAG 24 NOVEMBER 

PODIUM | COMEDYTALES OPEN MIC | Elke laat-
ste dinsdag van de maand is er een comedy Open Mic. Domien 
Vloeberghs en Tjalle Groen wisselen elkaar af als MC, telkens 8 
comedians die 8 minuten hun dingen komen doen | 19.30u | 
Café deDingen
MUZIEK | THE BLIK DOOZE BAND | mix van volkse 
muziek, popcovers en eigen teksten, combinatie van slapstick, 
cabaret, folk en andere genres | 14.30u | € 6 (koffie inbegrepen) |  
Concertstudio | www.ocmwkortrijk.be

WOENSDAG 25 NOVEMBER 

PODIUM | COMEDYTRACK* MET MICHAEL 
VAN PEEL | In deze eerste ComedyTrack* nodigen we Mi-
chael Van Peel uit in onze sfeerrijke comedyclub. Hij brengt er een 
try-out van zijn nieuwste werk ‘Van Peel overleeft 2015’ waarin 
hij de hedendaagse toestanden op de korrel neemt. Vooraf kan je 
genieten van een lichte maaltijd | 19u (maaltijd) – 20.15u (line-
up) | € 23 (incl. maaltijd) – 11 (line-up) | Concertstudio Kortrijk |  
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be  UiTPAS

ZATERDAG 14 NOVEMBER 
TEM ZONDAG 6 DECEMBER

NEXT | ERIK BÜNGER | De Zweedse kunstenaar is te gast 
in de Paardenstallen met twee videoinstallaties over het thema 
geluid. Bij het begin van de expo geeft hij een performance in 
de Budascoop op 14 november om 19u,  een soort lezing die 
aanvoelt als een thriller over een rondspokend kinderlied | open 
zo van 11 tot 18u do, vrij, za van 14 tot 18u | Paardenstallen | 056 
27 70 82 | www.bu-box.be

ZONDAG 15 NOVEMBER 

KONINGSDAG | TE DEUM | 11u: plechtig Te Deum in de 
O.L.Vrouwekerk  
KUNSTENDAG | CREATIEF MET PRENTENBOE-
KEN /  ADELHEID SEYNNAEVE  (6 TOT 12 
JAAR) | Workshop drama voor kinderen van 6 tot 12 jaar, met 
prentenboeken als basis. Vooraf inschrijven | 11u | BS De Kleine 
Kunstgalerij | info@dekleinekunstgalerij.be
KUNSTENDAG | CREATIEF MET PRENTENBOE-
KEN, KNUTSELEN (2,5 TOT 6 JAAR) | Knut-
selactiviteit voor de peuters en kleuters van 2,5 tot 6 jaar, met 
prentenboeken als basis. Vooraf inschrijven | 11u | BS De Kleine 
Kunstgalerij | info@dekleinekunstgalerij.be
KUNSTENDAG | GRATIS THEATERWORKSHOP |  
Iedereen tussen 8 en 12 jaar is welkom voor een gratis thea-
terworkshop, een voorproefje van onze theaterkampen! Een 
professionele regisseur leert de kneepjes van het vak. Inschrij-
ven kan slechts voor één van de twee workshops, de plaatsen 
zijn beperkt | 10 en 13u | Theater Antigone | 056 24 08 87 |  
www.kunstendagvoorkinderen.be
KUNSTENDAG | PHANTOM BOY /JEAN-LOUP 
FELICIOLI EN ALAIN GAGNOL (7+) | De elfja-
rige Leo uit New York is een phantom boy: hij kan onzichtbaar 
worden en door muren vliegen. Hij raakt bevriend met Alex, 
een politieagent die in een rolstoel zit. Alex werd gewond door 
een mysterieuze bandiet die de stad bedreigt met een gevaarlijk 
computervirus. Samen vormen ze een buitengewoon super-
duo | 14u | € 9/7,5 (-26/+55) /5 (,5 (< 12 jr) | Budascoop |  
www.budakortrijk.be  UiTPAS
KUNSTENDAG | DANS TUSSEN KUNST EN 
KITSCH! (6 TOT 12 JAAR) | Ga mee op ontdekkings-
tocht en dans tussen kunst en kitsch! Workshop A: 6 tot 8 jaar, 
workshop B: 8 tot 10 jaar en workshop C:10 tot 12 jaar. Inschrij-
ven via info@passerellevzw.be is verplicht | 14u | Tacktoren |  
www.passerellevzw.be
KUNSTENDAG | KUNSTENDAG VOOR KIN-
DEREN: BOUWDORP (10+) | De twaalfjarige 
Bas en Ziggy zijn beste vrienden. Tijdens de zomer gaan 
ze opnieuw samen aan de slag in het 'Bouwdorp', waar 
kinderen een week lang samen komen om hutten in el-
kaar timmeren. Ze zijn vastbesloten om de prijs voor de 
hoogste hut opnieuw in de wacht te slepen. Maar intussen 
lopen hun wegen stilaan uit elkaar | 14u | € 9 | Budascoop 
| www.budakortrijk.be  UiTPAS
VOLLEYBAL | VOLLEYBAL MARKE WEBIS VS 
VC WALHAIN | 17u | Sportcentrum Marke | 056 42 03 63 |  
jos.leplae@ledek.be

MAANDAG 16 NOVEMBER

HERDENKING | HERDENKING GESNEUVELDEN 
EN OUDSTRIJDERS VAN BISSEGEM | 14.30u: 
Stoetvorming in de school, 14.45u: Optocht naar begraafplaats, 
15u: Herdenking voor de 34 Engelse gesneuvelden, de gesneuvel-
den en oud-strijders van Bissegem, met toespraak en bloemneer-
legging. Aansluitend receptie in de school | Bissegem

DINSDAG 17 NOVEMBER

LEZING | BLIK OP... FORT EUROPA | De Middel-
landse Zee is met zijn 22 000 doden in 15 jaar tijd de dodelijk-
ste migratieroute ter wereld. Dagelijks riskeren 100 mensen de 

gevaarlijke oversteek, vaak met desastreuze gevolgen. Na een 
inleidende lezing door Ine Roox, journaliste van De Standaard 
gaan we hier verder op in met een aantal geëngageerde burgers 
| 19.30u | € 5 | Kroonzaal Texture | www.vormingplusmzw.be | 
056 260 600

WOENSDAG 18 NOVEMBER 

WORKSHOP | KOOKWORKSHOP DONDER-
DAG VEGGIEDAG | Ben je een absolute beginner, dan 
is dit iets voor jou. Je leert er met de vegetarische producten uit 
de supermarkt werken en krijgt heel wat praktische tips om thuis 
zelf aan de slag te gaan | 19u | € 25 | De Stuyverij | www.evavzw.
be/wat-wij-doen/kookworkshops#schrijf-je
SPORT | STUDENTMIDNIGHTSWIM | 22 tot 24 
uur | zwembad Magdalena | www.kortrijk.be\sport | zie pag 20 
UITPAS

DONDERDAG 19 NOVEMBER 

CURSUS | GENDERAXEPT ONTMOETINGS-
MOMENT VOOR TRANSGENDERS | Heb je een 
vraag rond jouw genderidentiteit en zoek je een manier om hier-
mee om te gaan? Ken je iemand die in jouw naaste omgeving of 
familie, worstelt met zijn of haar (trans)gender zijn? Twijfel niet 
en spring binnen ! Elke derde donderdag van de maand van 19 
tot 23u ontmoeten we elkaar in het Vrijzinnig Centrum Mozaïek, 
Overleiestraat 15A | 19 tot 23u | Vrijzinnig Centrum Mozaïek | 
www.facebook.com/groups/GenderaXept
SPORT | LADIES@MIMOSA | 18.30 tot 21 uur | zwem-
bad Mimosa | www.kortrijk.be\sport | zie pag 20 UITPAS

VRIJDAG 20 NOVEMBER 

FEEST | KLAASFEEST | sinterklaasfeest | 19.30u | OC De 
Vonke | 056 35 18 00 
MUZIEK | HET ZESDE METAAL: NIETS DOEN 
IS GEEN OPTIE | Het Zesde Metal, de groep rond front-
man Wannes Cappelle heeft met zijn derde album ‘Nie voe 
kinders’ de kloof met de kopgroep definitief gedicht. Cappelle 
neemt zijn groep nu mee naar het theater, maar dan wel met 
een meer ingetogen repertoire | 20.15u | € 15 | OC De Wervel | 
056 23 98 55  UiTPAS
FILM | SALAD DAYS: A DECADE OF PUNK IN 
WASHINGTON, D.C. (1980-90) | 10 jaar DIY, 10 
jaar hardcore, 10 jaar met testosteron gevulde clubs… Salad 
days is de meest volledige documentaire over de gouden dagen 
van de Washington hardcore, met getuigenissen van o.a. Ian 
Mackaye, Henri Rollins, Thurston Moore, Dave Grohl | 20.15u | € 
9/7,5(-26/65+)/6 (vertoon ticket Sonic City)/ 5,5(-12) | Buda-
scoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be  UiTPAS 
QUIZ | KREAKTIEFQUIZ | Gezellige quiz voor het 
goede doel | € 20/team 4 pers. | Zaal De Korf, Pottelberg 15 |  
www.kreaktief.be

ZATERDAG 21 NOVEMBER 

DIGIDOKTER | DRAADLOOS OP HET WEB | Hoe 
kan ik draadloos met het internet verbinden (wifi), thuis of op 
mijn vakantiebestemming? Hoe doe ik dat met een laptop, 
tablet of smartphone? Kan ik de internetverbinding van één 
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apparaat delen met een ander apparaat? Wat is het verschil 
tussen geëncypteerde (thuis)netwerken, openbare hotspots en 
3G-verbindingen | 10u | € 3 | Bibliotheek Kortrijk | 056 26 06 00 |  
www.vormingplusmzw.be
BASKETBAL | BASKET KBK DAMES VS MEE-
TJESLAND A | 18.30u | Sportcentrum Mimosa | 056 27 80 
70 | sportdienst@kortrijk.be

PODIUM | BEGIJN LE BLEU - MET MIJ GAAT AL-
LES GOED | Volgens de westerse maatschappij zijn er maar 
drie woorden die er toe doen in deze wereld: pluk de dag. Al de rest 
is bagage. Eenvoudig, niet? Hoe Begijn er toch telkens in slaagt het 
leven moeilijker te maken dan het is | 20.15u |  € 12 | Buurthuis Kooi-
gem | 056 23 98 55 | buurthuis.kooigem@kortrijk.be
RALLY | 23ste EDITIE 6 UREN VAN KORTRIJK |  
gratis | ook op 22/11 | www.rallykortrijk.be |  zie pag 15

ZONDAG 22 NOVEMBER 

EVENEMENT | DAG VAN DE WETENSCHAP | Tex-
ture, museum over Leie en vlas, hogeschool VIVES, UGent Cam-
pus Kortrijk, KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en het PTI Campus 
Tuinbouwschool trakteren de nieuwsgierigen op een gevarieerd 
en aantrekkelijk programma | www.dagvandewetenschap.be | 
www.kuleuven-kulak.be/dvdw | www.vives.be/dvdw | zie pag 11
PLANTEN | KAMERPLANTEN | Veelal staan de kamer-
planten hun hele leven ergens op een vensterbank waar ze in de 
zomer te veel zon te verduren krijgen, ’s winters hebben ze last 
van de hitte van de radiator onder hun potten, enz....  Tijdens 
deze voordracht krijg je je de nodige tips om je kamerplanten in 
een goede gezondheid te houden | 10u | LDC De Zonnewijzer | 
users.telenet.be/tuinhier-kortrijk
MUZIEK | 11e VLAZZ JAM SESSIE | Jazz Combo 
onder leiding van Andy Declerck, docent aan het Conserva-
torium van Kortrijk, gevolgd door jamsessie | 18.30u | Kaf-
fee Damast Museumbistro@Texture Kortrijk | 056 98 00 86 |  
info@KaffeeDamast.be
VOLLEYBAL | VTK VS KNACK ROESELARE | 17u |  
Sportcampus Lange Munte | 0486 39 29 34 | dirk.vanantwerpen 
@telenet.be

MAANDAG 23 NOVEMBER 

GESPREK | DAR ES SALAAM KORTRIJK: DIA-
LOOGTAFEL: RACISME EN DISCRIMINATIE |  
Onder de naam Dar Es Salaam nodigen we je uit voor 3 gespreks-
avonden over maatschappelijke spanningsvelden over de islam. 

VRIJDAG 27 NOVEMBER

MUZIEK | DUBIOZA KOLEKTIV | The one and only 
Dubioza Kolektiv comes to rock our place! | 20u | € 10 | Café 
Congo | thijs@bolwerk.be
QUIZ | 1ste EDTIE SINTERKLAASQUIZ | JCI Kortrijk 
organiseert een wervelende, grappige avond waar de deelne-
mers het in teams van vier tegen elkaar opnemen | 20u | € 5 | 
LDC De Zevenkamer, Heule | sinterklaasquiz@hotmail.com 
EXPO | K-ART 2015 | K-Art is een tentoonstelling in het 
historisch centrum van Kortrijk. 22 kunstenaars uit diverse disci-
plines stellen hun werken tentoon.|  Het parcours is gratis. Steun-
kaarten te koop voor het goede doel, Ziekenhuis Zonder Grenzen 
en Preventie verslaving. | € 15, met voucher voor gratis drankje 
twv 5 euro in de K-Art bar van Santon Broel Hotel | 18u tot 23u |  
ook op za 28/11 van 10u tot 23u, zo 29/11 van 13u tot 20u | 
Kortrijk Broelsite | www.artwaves.be

PODIUM | VOETBAL OP HOGE HAKKEN | Met 
Voetbal op hoge hakken creëren Randi De Vlieghe en Jef Van Ge-
stel een voorstelling over de mogelijkheid of de kracht te kunnen 
zijn wat je wil zijn. Over het opnieuw leren kijken naar de 'ander', 
en de durf voor hem of haar open te staan | 20.15u | € 11 | Thea-
ter Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be
EVENT | TOWER AWARDS | De Tower Awards 
is een ‘groei-event’ waar inspirerend, creatief en onder-
nemend Kortrijk een prominente plaats krijgt. Met 134 
genomineerden en tal van grote sponsors en partners be-
wees de Tower Awards dat dit vorig jaar leefde in Kortrijk. |  
Kortrijk Xpo | www.towardawards.be

ZATERDAG 28 NOVEMBER

PODIUM | DE PROEFKONIJNEN: DE KLEER-
MAKER VAN DE SINT (4+) | De kleermaker maakt ie-
der jaar een nieuw pak voor de verjaardag van de Sint. Maar dit jaar 
is hij die eeuwenoude, rode mantel zo beu! Daarom zoekt hij hel-
pende handen om iets totaal nieuw te ontwerpen voor Sinterklaas. 
Ondertussen vertelt hij over het reilen en zeilen in Spanje, de eerste 
ontmoeting tussen de Kerstman en de Sint en is hij de enige die 
de Sint al in zijn blootje heeft gezien! | 15u | € 10/6 (< 10 jr) | OC 
De Wervel | 056 20 12 78 | gezinsbond.bellegem@hotmail.com
VOLLEYBAL | VOLLEYBAL DAMES BIDAVO BIS-
SEGEM VS GOVOL CAMMAERT GOOIK A | 
20u, | Sportcentrum Ter Biezen | 0470 29 81 53 | bidavo@gmail.com
LEZING | ONTBIJT MET BOEK: VAN ONZE 
JONGENS GEEN NIEUWS |  10u | € 10 | Bibliotheek 
Kortrijk | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be | zie pag 5
MUZIEK | HOMMAGE AAN JOSEPH RYE-
LANDT | Altra Voce  brengt koor- en kamermuziek van Jo-
seph Ryelandt, deze ten onrechte vergeten Brugse componist. In 

HET PENHUIS:  
BART DE PAUW EN 
DOROTHÉE VAN DEN BERGHE 
Twee boeiende scenaristen gaan in gesprek over 
scenarioschrijven. Vlaams televisie icoon Bart De 
Pauw is bekend van tal van humorrijke tv-program-
ma’s en schreef ondermeer het filmscenario voor 
Loft, de meest succesvolle Vlaamse bioscoopfilm 
ooit. Dorothée Van Den Berghe is filmregisseur en 
scenarioschrijver. Ze werkt ook mee aan de beeld-
regie van verschillende theatergezelschappen en 
doet onderzoek naar fictiefilms, documentaires, 
installaties en commercials. Gastheer is Jos Verbist.

 R Zondag 15 november | Theaterzaal 
Antigone | 10.30u | € 7 (vvk)/8 
(add) | info &tickets UiT in 
Kortrijk  |056 23 98 55 | www.
kortrijk.be/bibliotheek/hetpenhuis
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JOUW ACTIVITEIT OOK IN DE NIEUWE UIT IN KORTRIJK ? SLECHTS ÉÉN MANIER !
UiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijds-
kalenders, websites en deze stadskrant? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je 
activiteiten tijdig in! Deadline invoer: editie februari 2016: 4 januari, editie maart: 1 februari

MEER INFO OVER UITPAS 
KAN JE VINDEN OP:
www.uitinzuidwest.be/uitpas

een tijdspanne van een halve eeuw evolueerde zijn stijl vanuit 
de Duits-romantische traditie, geïnspireerd door zijn leermees-
ter Edgard Tinel, over invloeden van César Franck naar een meer 
Frans-impressionistisch en dissonant gekleurd klankbeeld dat 
refereert naar Gabriël Fauré | 20.15u | € 15 | Sint Maartenskerk | 
altravoce.be
EXPO | HENGELEXPO | meer dan 10.000 m² hengel-
sportplezier | 9 tot 18u | ook op za 29/11 van 9u tot 17u | € 10/5/
gratis | Kortrijk Xpo | www.hengelexpo.be
VOETBAL | KV KORTRIJK – WAASLAND-BEVE-
REN | 20u | Guldensporenstadion | www.kvk.be 

ZONDAG 29 NOVEMBER 

PODIUM | WARRE BORGMANS MET 'DE VAL 
VAN A' | ‘De val van A’ is een verhaal van hoop, wanhoop, 
angst en verdriet, maar ook één van schoonheid, vriendschap, 
moed en levenskracht. Warre Borgmans brengt een straffe, 
geestige, volkse vertelling over Antwerpen en haar bepalende 
rol in 1914 | 17u | € 16 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be UiTPAS
VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS VS GIMM-
EWAASLAND KRUIBEKE | 17u | Sportcentrum 
Marke | 056 42 03 63 | jos.leplae@ledek.be
MUZIEK | TERUG NEW ORLEANS-JAZZ OP 
OVERLEIE ! | Naar maandelijkse gewoonte speelt de Supe-
rior Dance Band opnieuw het beste uit haar rijke repertoire van 
New Orleans-nummertjes | 19u | € 5/gratis (leden jazzclub) | 
Kortrijk Grote Zaal Mozaïek | www.superiordance.be
THEATER | THEATER DE SPIEGEL MET 'NIET 
DRUMMEN (2+)' | Muziektheater voor de allerjongsten. 
Een ontdekkingstocht van klanken, muziek en ritmes in een 
merkwaardig decor. Een voorstelling vol aanstekelijke muziek en 
beeldenspel | 15u en 17u | € 8 |  Arenatheater DKS | 056 23 98 55 
| www.schouwburgkortrijk.be  UiTPAS

DINSDAG 1 DECEMBER

PODIUM | THEATERVOORSTELLING REIZEN 
JIHAD | SINcollectief brengt een project over identiteit en 
extreme idealen, met het actuele gegeven van de Syriëstrijders 
als basis. Reizen Jihad is een familiekroniek die zich afspeelt in de 
stad. SIN wil het verhaal vertellen en begrijpen van jonge Belgen 
op zoek naar heldendom | 19.30u | € 8 | ook op woe 2/12 | Vor-
mingPlus | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be 

WOENSDAG 2 DECEMBER 

MUZIEK | JAZZLAB SERIES: SINISTER SISTER | 
Sinister Sister is een energiek Belgisch muziekproject dat bestaat 
uit Pieter Claus, Lander Gyselinck, Michel Hatzigeorgiou, Maa-
yan Smith en Jan Gesquière. Bij deze vijfkoppige jazzband ligt 
de focus op het instrumentale werk van Frank Zappa | 20.15u |  
€ 13/8 (-26) | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be UiTPAS

MUZIEK | OP DE KOFFIE "GOED GECONSER-
VEERD" - ANDREA CROONENBERGHS, 
KOBE VAN HEREWEGEN & JAN MUËS | An-
drea Croonenberghs, Kobe Van Herwegen en Jan Muës graven 
zich een weg in de Nederlandstalige muziekgeschiedenis. Dit trio 
wordt begeleid door Peter Verbraken, Eric Rits en Mario Verman-
del, topmuzikanten | 14.30u | € 10 (koffie en taart inbegrepen) | 
OC Marke | www.marke.be UiTPAS
VOETBAL | KV KORTRIJK – RSC ANDERLECHT |  
20.45u | Guldensporenstadion | www.kvk.be 

DONDERDAG 3 DECEMBER 

POP-UP MUSEUM
Wat vind jij het bewaren waard? 
Kom met jouw eigen stukje erfgoed op 3 december 
om 19u naar het Pop-up museum, een tentoonstel-
ling gecreëerd voor én door de deelnemers, in V-tex. 
Samen ontdekken we het erfgoed in Zuid-West-
Vlaanderen en gaan we op zoek naar de verhalen 
achter het erfgoed uit musea, verenigingen, archie-
ven, privéverzamelingen en de buurt. Koester je het 
vingerhoedje of een recept van je oma? Schuilt er een 
boeiend verhaal achter een oude foto, brief, teddy-
beer of ander voorwerp? Met al deze objecten bou-
wen we een museum-voor-één-avond dat we aan 
het einde van de avond feestelijk openen.
Het museum is een organisatie van Erfgoed Zuid-
west, de Erfgoedcel voor Zuid-West-Vlaanderen.

 R 3 december | onthaal vanaf 19u | gratis, 
inschrijven vereist | 056 24 16 16  

 R www.erfgoedzuidwest.be | V-tex, Pieter 
de Conincklaan 23 A, 8500 Kortrijk  
UiTPAS 

PODIUM | JAKOP AHLBOM (NL) MET 'HORROR' | 
Een hommage aan het horrorgenre: een meeslepend, span-
nend en visueel theaterspektakel, met special effects die in het 

theater niet vaak te zien zijn. Ahlbom verbaast voortdurend 
zijn publiek en laat zien hoe ‘lekker’ horror kan zijn | 20.15u |  
€ 18 |  Schouwburg Kor tri jk |  056 23 98 55 |  www. 
schouwburgkortrijk.be  UiTPAS

VRIJDAG 4 DECEMBER 

MUZIEK | JEFF MILLS & ORCHESTRE NATIO-
NAL DE LILLE MET 'ELECTROSYMPHONIC' |  
Jeff Mills is een legende. In de jaren ’80 wordt hij de pionier van 
de technowereld uit Detroit die de hele wereld verovert. Naast 
het clubcircuit is hij ook een fervent bezoeker van klassieke con-
certzalen, musea en kunstencentra over de hele wereld | 20.15u |  
€ 31 | Schouwburg Kor trijk | 056 23 98 55 | www. 
schouwburgkortrijk.be  UiTPAS

LANGLOPEND

EXPO | KORTRIJK BEZET 14-18: WOI PAR-
COURS - GROOTE OORLOG | Ontdek de plaat-
sen  in en rond Kortrijk die tijdens WO I een bijzondere rol ge-
speeld hebben. Je wandelt of fietst ernaar toe | Kortrijk 1302 |  
www.kortrijkbezet14-18.be
EXPO | KORTRIJK BEZET 14-18: IN HET SPOOR 
VAN EEN SPION - TENTOONSTELLING - 
GROOTE OORLOG | Wat gebeurde er in Kortrijk tijdens 
WO I? Onfortuinlijke en fortuinlijke burgers vertellen hun ver-
haal. En achter elk hoekje ligt de spion op de loer | Kortrijk 1302 |  
www.kortrijkbezet14-18.be UiTPAS
GAME | DE SPION | Speel mee in de spannende citygame 
rond spionage tijdens WO I. Kruip via een tablet of smartphone 
in het vel van Evarist of van de geheime politie die hem op de 
hielen zit! | www.kortrijkbezet14-18.be/stadsspel 
POP UP | INTERVENTIES VAN DE KORTRIJKSE 
LETTERZETTER EN LETTERTYPES | De dienst 
diversiteit en Leiearde slaan samen met de allereerste Kortrijkse 
Letterzetter Bart Jaques en de jonge Lettertypes de handen in 
elkaar om de vluchtroutes en verhalen van vluchtelingen te ver-
uitwendigen. Volg de Facebookpagina ‘letterzetterkortrijk’ voor 
meer details over geplande toonmomenten | woe 25/11 tot di 
15/12 | www.facebook.com/letterzetterkortrijk 

Wil jij je instagramfoto’s op 
deze pagina 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.

#IGKORTRIJK
ZOEKT JE! 

ty2st -  #kortrijk #igkortrijk #bkc2015 #latergram #igers #igersbelgium #belgium_unite

veerledezegher - Trots op onze 

Ann!#kortrijksekinderenkoken

#igkortijk

Martvlieg - Herfst 
#igkortrijk

nicopivo - #retro

#vintage#vw#

volkswagen#igkortrijk

tonydecruyenaere 

- #rodeneuzendag 

#kvkplus #igkortrijkslk8500 - Trambus @

stadkortrijk uitgeprobeerd 

en goedgekeurd. Ecologisch 

stadsvervoer. Nu nog op 

proef, straks een troef!

tlmtkortrijk - Willen of niet, de herfst komt eraan #igkortrijk #indiansummer #overleie

dieterc56 - When it's time 

to party, we party hard  
#student #street

johan.haghebaert - Nieuwe  

uitrusting. #basket  

#kbtkortrijk #igkortrijk

lisadcle - Joehoew Week van het Ontwerpen in @demorgen-magazine special interieur!

heinwittouck - Collega's genieten 
van de herfstzon tijdens de 

lunchpauze #Kortrijk #igkortrijk
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