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

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

KORTRIJK SPREEKT OP TOER

Op zondag 22 november trok het stadsbestuur op pad in 
Heule-Watermolen. Ondertussen werden de resultaten van 
deze toer verwerkt. De Stadskrant geeft een kort overzicht: 
-  40% van de bewoners vulde de deurhanger in, dat zijn 

438 adressen
-  99% woont graag in Heule-Watermolen en 87% voelt er 

zich veilig
- 89% van de ondervraagden leest de stadskrant en quasi 

iedereen van deze mensen vindt dit interessant
- 89% van de bewoners van Heule-Watermolen voelt zich 

trots om Kortrijkzaan te zijn
- 59% van de bewoners kent het meldpunt 1777
- 56% van de Watermolenaars gaat soms uitwaaien of spe-

len in speeldomein de Warande.

Dit zijn nog maar de eerste gegevens 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 daaraan ge-
koppelde acties.  Binnenkort trekt het stadsbestuur op pad in 
een andere omgeving.  Hou de website www.kortrijkspreekt.
be en je brievenbus in de gaten.  De resultaten van deze toer 
mag je verwachten in de Stadskrant van februari. 

KORTRIJK SPREEKT 
VÓÓR DE GEMEENTERAAD

Mee het beleid van de stad bepalen? Dat kan ook elke 
maand voorafgaand aan de gemeenteraad! Het biedt elke 
Kortrijkzaan de kans om rechtstreeks een wens, probleem 
of verzuchting aan te kaarten bij het stadsbestuur. De vol-
gende ronde vindt plaats op maandag 25 januari om 18.30 
uur in de gemeenteraadszaal van het stadhuis. Je leest meer 
over de voorwaarden en inschrijving voor dit initiatief op 
www.kortrijk.be/kortrijkspreektgemeenteraad. 

Kortrijk heeft verschillende antipestac-
ties lopen en bereikt met ‘Leon de kame-
leon’ nu ook kleuters en kinderen uit de 
eerste twee leerjaren. p.7

De Kortrijkse en Bissegemse jeugd gaan 
het nieuwe jaar met een glimlach tege-
moet. Zij mochten onlangs hun intrek 
nemen in de nieuwe jeugdlokalen aan 
de Rietput en de Cederlaan. p.6

In het voorjaar van 2018 opent het 
OCMW Kortrijk een volksrestaurant en 
een kinderopvang op de plek waar ja-
renlang tapijtenwinkel Gheysens was 
gevestigd. p.8

Een warme plek waar je als 10- tot 20-ja-
rige in volle vertrouwen een luisterend 
oor voor je problemen vindt? Dan moet 
je vanaf januari bij Tejo (Therapeuten 
voor Jongeren) zijn. p.10

Het beperken en zoveel mogelijk ver-
mijden van afval is een must. De  
milieustraatjes op de Kortrijkse recycla-
geparken gidsen je daarbij op een over-
zichtelijke manier. p.12

En verder:
• Stad in verandering > 4-5
• @llemaal digitaal > 9
• Texture > 11
• Velofollies > 13
• Spinrag > 14
• Kunstbende > 15

• Peeping Tom > 16
• Kortrijk Kort > 18-19
• Mensen > 20 
• Ken je stad > 21
• Instagram > 27

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis thuis bezorgd 
Foto cover + backcover: Belga - David Stockman | Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042,  
8500 Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 39.500 exemplaren | Klachten over de bezorging?  
Neem contact op met het Team Communicatie, 056 27 87 96 | Heb je zelf nieuws? Neem dan contact op met de redactie via stadskrant@kortrijk.be. 

In deze Stadskrant:

Kortrijk Spreekt 
boekt resultaten 

Maandag:  9-12.30 uur
 16-19 uur 
Dinsdag:  9-12.30 uur 
Woensdag:  9-16 uur 
Donderdag:  9- 12.30 uur

Vrijdag:  9-12.30 uur
Zaterdag:  9-12.30 uur 

Betalingen gebeuren met bancontact. 

OPENINGSTIJDEN STADHUIS (GROTE MARKT 54) 

SPREEKTKORTRIJK

2016:
DE START VAN DE 
GROTE WERKEN

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

Ik wens u en uw familie een 2016 met veel goesting en een goede gezondheid. Goesting om te delen, te ondernemen, 
mooie momenten te koesteren, met vrienden en familie samen te zijn. En als ik stilletjes iets mag wensen voor Anouk 
en mezelf, dan is het wel de geboorte van een nieuw Kortrijkzaantje.

Ik hoop dat u genoten heeft van de kerst- en nieuwjaarsperiode in onze stad. Er was weer veel te doen en dat lokte heel 
wat mensen. De Super Shopping, de koopzondagen of gewoon de kerstmarkt: Kortrijk was op zijn best. 

2015 was een topjaar, onder meer dankzij De Grote Verleieding, de stadsfeesten na 20 jaar Leiewerken. 

Maar vergis u niet: de stadscoalitie, het stadsbestuur van Kortrijk, komt nu pas op dreef. Want vanaf 2016 starten de 
Grote Werken. Zoals de bouw van Campus Kortrijk Weide met de langverwachte fuifzaal, Olympisch zwembad, 
ecologisch gezinspark en een groot evenementenplein. De nieuwe stadswijk aan de kluifrotonde is in volle ontwik-
keling. De Vlaamse regering beloonde ons hiervoor met een prijs van liefst 2,75 miljoen euro. Midden volgend jaar 
gaan ook de werken van start aan het nieuwe Muziekcentrum, op de plek van het oude conservatoriumgebouw. Dat 
moet Kortrijk meer dan ooit op de kaart zetten als muziekstad. Het wordt de plaats van waaruit de volgende Goose, 
Balthazar, SX en Compact Disc Dummies de wereld kunnen veroveren.  

Parkeren wordt in 2016 een stuk makkelijker. Zowel parking Houtmarkt als parking Budabrug zullen vóór Kortrijk 
Congé afgewerkt zijn. Samen gaat het om meer dan 400 ondergrondse parkeerplaatsen. Zo maken we bovengronds 
meer plaats voor spelende kinderen, voetgangers, fietsers en terrassen. Na de zomer beginnen we aan de verlaging 
van de Leieboorden ter hoogte van de Broeltorens. Een prachtig project dat het water dichtbij de mensen zal brengen.  

En dan heb ik het nog niet gehad over het nieuwe Erfgoeddepot, de heraanleg van Heuleplaats en -park, de werken voor 
veilige schoolomgevingen aan de Pottelberg en de bouw van een nieuw station en omgeving.  

Al deze en andere werken passen in onze plannen om Kortrijk om te bouwen tot een compleet nieuwe stad in 2025. 
U leest er meer over in deze editie van de Stadskrant.

Ik ontmoet u graag op een van onze talrijke activiteiten. Of op Kortrijk Spreekt op toer, het project waarbij onze ploeg 
40 zondagen lang alle 38.000 Kortrijkse families huis aan huis bezoekt.  

Uw burgemeester,
Vincent Van Quickenborne

Vragen? Mail mij op burgemeester@kortrijk.be of bel naar mijn persoonlijk gsm-nummer 0495 84 69 36. 
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1. De werken op Campus Kortrijk Weide 
zijn intussen opgestart. In maart gaat ook 
de bouw van de langverwachte fuifzaal 
van start. In het najaar legt men de eerste 
steen van het nieuwe zwembad. Op die-
zelfde plaats komt ook een nieuw park en 
een evenementenplein.

2. Aan het verbeteren en vernieuwen van 
onze wegen werken wij verder gewerkt. 
Zo vlotten onder andere de werken aan de 
President Kennedylaan en gaat die na het 
bouwverlof terug open. 

3. Voor de Broeltorens willen we het con-
tact met het water en de Kortrijkzaan ver-

beteren. Daarom verlagen we de Leieboor-
den. De aannemer begint eind september/
begin oktober dit jaar.

4. De werken voor een vernieuwd muziek-
centrum (het huidige conservatoriumge-
bouw) beginnen in april. De eindfase is 
voorzien tegen het bouwverlof van 2017. 
Tegelijk fusioneren De Kreun en het Festival 
van Vlaanderen Kortrijk. Kortrijk profileert 
zich zo als een echte muziekstad. 

5. De heraanleg van de Houtmarkt zit op 
schema. Het is de bedoeling om de nieuwe 
ondergrondse parking met 168 plaatsen in 
gebruik te nemen vóór Kortrijk Congé. De 
bovengrondse afwerking moet klaar zijn 
vóór het einde van dit jaar.

6. Op de site Vier Linden in Heule komt 
het regionaal erfgoeddepot en een nieuw 
stadsarchief. Het pand moet vooral plaats 
bieden aan waardevolle erfgoedstukken 
uit de 13 gemeenten van Zuid-West-Vlaan-
deren. De werken vangen aan na Pasen 
2016 en duren tot midden 2017.

7. De schoolomgeving Pottelberg wordt na 
het bouwverlof 2016 grondig aangepakt 

want verkeersveiligheid is één van de top-
prioriteiten in het Plan Nieuw Kortrijk. Het 
betreft de heraanleg van de gewestweg 
gelegen tussen het kruispunt Condédreef 
en Pottelberg nummer 92. Bij het dossier 
horen eveneens de werken gepland in de 
Kampstraat en de Felix de Bethunelaan. 

8. Binnenkort zal ook Heulepark opgefrist 
worden. In 2016 krijgt het plan zijn defini-
tief ontwerp. Uitvoering is voor 2017-2018. 
Naast het park is er het ontwerp voor Heu-
leplaats dat tegen april 2016 definitief moet 
goedgekeurd worden. Daarna volgt nog de 
aanbestedingsfase om dan in uitvoering te 
gaan 2017-2018. 

9. De bouw van een eigentijds trein- en 
busstation in en rond de Stationsomge-
ving zal perfect inspelen op de noden van 
alle gebruikers van het openbaar vervoer. 

In september moeten de werken voor de 
tijdelijke maatregelen (busstation en fiets-
stallingen) aanvangen. Alles zit op schema 
om de bouwvergunning voor de fiets- en 
bustunnel af te leveren.

10. Tenslotte wordt het Broelmuseum 
omgevormd tot een kunstenhal met aan-
dacht voor hedendaagse kunst. Verschil-
lende stappen zijn reeds gezet. Onder de 
werknaam ‘Broelkaai 6’ worden niet alleen 
de kantoren ondergebracht van de organi-
saties actief op het BUDA-eiland, maar zal 
het pand ook plaats bieden aan horeca, 
expo- en belevingsruimtes. Op die manier 

moet het dé toegangspoort worden tot het 
creatieve Buda-eiland.

Wil je nog meer weten over wat er 
verandert in 2016? Ga dan naar 
www.kortrijk.be/budget2016.
of scan deze QR met je smartphone:

Sinds september vorig jaar zijn de werfdoeken: ‘Kortrijk 2025 - Stad in verandering’ duidelijk aanwezig in het 
straatbeeld. Onze stad ondergaat de komende jaren dan ook een serieuze transformatie. Op vele plaatsen zullen 
grote en kleine, publieke en private werven het gezicht van de stad ingrijpend veranderen. Er wordt de komende 
jaren maar liefst 500 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe gebouwen, scholen, winkels, woonprojecten en 
kantoren. Kortrijk is daarbij zelf een belangrijke speler, want de stad voorziet 35 miljoen euro investeringen in 2016. 

In 2016 wordt Kortrijk 
een ‘Stad in Verandering’
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RIETPUT 

De 60 meisjes van Chiro Gerboda huisden 
tot voor kort in een pand aan de Rietput, 
beter bekend als ‘de kartonnen doos’. De 70 
KSA-jongens zaten in het parochiaal cen-
trum, maar ook dat gebouw voldeed niet. 
De Rietput werd daarom in december vorig 
jaar afgebroken en er kwam een nieuw ge-
bouw langs de Rietputparking in de plaats. 
De Chiromeisjes palmen voortaan de zes 
lokalen op de benedenverdieping van de 
nieuwbouw in, terwijl KSA Vikingers vier 
lokalen op de bovenverdieping betrek-
ken. Zowel Chiro- als KSA-lokalen hebben 
wegneembare wanden om de lokalen ook 
als één grote ruimte te gebruiken. Beide 
jeugdbewegingen kregen een aparte sani-
taire voorziening en bergruimte. 

Vanop de parking is er slechts één bouw-
laag zichtbaar. De aanblik en de impact van 
het gebouw vanuit de onmiddellijke om-
geving is door deze ingreep minimaal. Er 
is een speelgazon aangelegd rondom het 
gebouw. Daar komen ook nog avontuurlijke  
speelelementen. Een bewegingssensor 
stuurt de verlichting aan en men zorgde 
voor een degelijk ventilatiesysteem. Het ge-
bouw beslaat 510 vierkante meter en kostte 
640.000 euro. 

CEDERLAAN

Ook Scouts Groeninge nam haar intrek in 
een nieuw lokaal aan de Cederlaan. Het 
oude, bouwvallige lokaal op de site werd 
eind 2014 afgebroken en maakt nu plaats 
voor een moderner, ruimer en ecologischer 
lokaal met twee verdiepingen. Architecten 
uit de groep zelf tekenden de plannen, dit 
in nauw overleg met de stad.

Het nieuwe clublokaal is in nog geen jaar 
tijd gebouwd met de hulp van heel veel ou-
ders en oud-leden. Het gebouw is uitgerust 
met de nieuwste snufjes. Zo heb je voort-
aan geen sleutel, maar een gsm nodig om 
binnen te kunnen. De afdeling Kortrijk is de 
tweede grootste scoutgroep van Vlaande-
ren. Kortrijk telt maar liefst 600 leden. 

REACTIES

“Het voelt nu nog allemaal wat nieuw, maar 
we zijn ervan overtuigd dat het niet lang 
zal duren voor ons heem in de Cederlaan 
een tweede thuis wordt.” – Wout De Vulder, 
Scouts en Gidsen Groeninge

“De lokalen zijn een pak praktischer inge-
richt. Bovendien wordt de verlichting en ver-
warming automatisch gestuurd. Dat is geen 
overbodige luxe voor een jeugdbeweging!” – 
Eva Pottie, Chiro Bissegem

De moeder van de Kortrijkse antipestpro-
jecten is ‘Ik pest niet. En jij?’, dat ruim tien 
jaar geleden in het leven werd geroepen. 
Dit project loopt nog steeds en daar bleef 
het ook niet bij, want pesten is een thema 
dat blijvende aandacht verdient. “Het basis- 
en secundair onderwijs stelt de antipestbe-
geleiding vanuit onze cel Preventie erg op 
prijs,” zegt preventieambtenaar Koen Ver-
haege. “Voor kleuters en de jongste leerlin-
gen in het basisonderwijs introduceerden 
wij in februari 2015 ‘Het Goedgemoedspel’ 
met zijn ‘mascotte’ Leon de kameleon.” 
Dit pakket werd voor de stad Kortrijk ont-
wikkeld door twee studentes lager onder-
wijs van VIVES-RENO in Torhout, en omvat 
onder meer een cd-rom, een spellen- en 
lessenpakket en animatie in de klas. 

SOCIALE VAARDIGHEDEN STIMULEREN
“Ook kleuters en kinderen van het 1ste en 
2de leerjaar hebben al een goed besef van 
wat pesten is”, zegt Kathleen Roselle, juf in de 
3de kleuterklas van de Vrije Kleuterschool in 
Bissegem, die vorig schooljaar met Leon de 
kameleon aan de slag ging. “Zij gebruiken 

het begrip voor elke vorm van negatief ge-
drag. ‘Het Goedgemoedspel’ leert hen spe-
lenderwijs, op een heel aantrekkelijke ma-
nier, hoe ze moeten omgaan met vervelend 
gedrag van anderen, hoe ze hun ergernissen 
beter kunnen verwoorden en vooral ook dat 
ze niemand mogen uitsluiten. Het spel is er 
vooral op gericht om sociale vaardigheden 

bij deze jonge kinderen te stimuleren, wat 
een hoop pestgedrag kan vermijden.” 
Zowel Koen als Kathleen benadrukken dat 
dergelijke hulpmiddelen best ingebed zijn in 
een ruime ‘antipestpolitiek’ binnen een school. 
“Ze moeten deel uitmaken van de volledige 
preventieaanpak binnen een school, anders 
dreigen ze hun doel voorbij te schieten.”

De Kortrijkse en Bissegemse jeugd gaan het nieuwe jaar met een glimlach tegemoet. 

Zij mochten onlangs hun intrek nemen in de nieuwe jeugdlokalen aan de Rietput en de Cederlaan. 

Van 29 januari tot 5 februari vindt opnieuw de Vlaamse Week Tegen Pesten plaats. Jaarlijks zijn meer dan 30.000 

jongeren in Vlaamse scholen het slachtoffer van pesterijen. Kortrijk heeft daarom verschillende antipestacties 

lopen en bereikt met ‘Leon de kameleon’ nu ook kleuters en kinderen uit de eerste twee leerjaren.

Jeugd neemt nieuwe start 

Ook voor oudere leerlingen in het basisonderwijs en voor scholieren in de middelbare 
scholen ontwikkelde de cel Preventie van Stad Kortrijk een aantal antipestcampagnes.
“Voor secundaire scholen is dat momenteel de theatervoorstelling ‘Pesten 2.0’ van het 
Gentse theatergezelschap Deezillusie en de game ‘RE::Pest’, die wij voor de 2de en 3de 
graad van het secundair onderwijs door studenten van Howest hebben laten ontwik-
kelen,” legt Koen Verhaege uit. “‘Ik pest niet. En jij?’, bedoeld voor leerlingen uit het 4de, 
5de en 6de leerjaar, loopt ook nog altijd. Hierbij wordt de klas in vijf groepen verdeeld 
die allerlei opdrachten en oefeningen krijgen. Elke groep mag één antipestregel uitkie-
zen die ze in het antipestcontract voor haar klas willen zien. Zo komt op het einde een 
volledig contract tot stand, waarmee elke leerling verklaart zich aan die antipestregels 
te houden, niet alleen in de klas maar ook buiten de school.”

 R Cel Preventie, 056 27 73 00, koen.verhaege@kortrijk.be

ANTIPESTACTIES OP MAAT VOOR ELKE LEEFTIJDWIN EEN 
FOTOBOEK 

Tijdens de Dag van 
de Jeugdhuizen lan-
ceerden de Kortrijkse 
jeugdhuizen een exclusief 
fotoboek om hun unieke werking 
te presenteren. Laat ons weten waar-
om jij zo’n boek wil of stuur een foto 
die volgens jou ook in het boek zou 
mogen staan. De beste inzendingen 
krijgen een exemplaar van het boek. 
Mailen kan nog tot 30 januari naar 
boekkortrijk@gmail.com.

WIN

Leon de 
kameleon 
helpt kinderen 
omgaan met 
pestgedrag
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 ‘We werken vooral voor kwetsbare doel-
groepen’, zegt lesgever Thierry Debussche-
re van vzw Mentor, partner van de stad. ‘We 
geven enkele basiscursussen en doen dat 
altijd in kleine groepen. Zo kunnen we de 
mensen makkelijker iets aanleren en indivi-
dueel helpen.  Het gaat echt om de basis. 
In het gewone lescircuit komen dat soort 
cursussen niet aan bod. Maar voor veel se-
nioren die nooit met de computer hebben 
leren werken, is zo’n cursus echt nodig.’

Er zijn eenvoudige lessenreeksen zoals ‘star-
ten op het internet’ en het vervolg ‘sterker 
op het internet’. Sommige cursussen zijn 
iets specifieker, bijvoorbeeld over sociale 
media, werken met een tablet, fotoalbums 
maken op het internet, je belastingen in-
dienen via de computer of overschrijvingen 
doen met internetbankieren. Mensen die al 
een beetje computerkennis hebben, vin-
den een nog ruimer aanbod  aan cursussen 
in de wijkcentra van het OCMW.

WIL JIJ ER VOLGEND JAAR BIJ ZIJN?

Inschrijven: via het gratis nummer 1777, via 
www.kortrijk.be/allemaaldigitaal, via mail 
naar allemaal.digitaal@kortrijk.be. 

Wil je meer info over de opleiding star-
ten en sterker op het internet?
Wil je eerst even kennismaken met de 
lesgevers en het cursusmateriaal?
Kom dan zeker langs op de kennisma-
kingsessie op 28 januari om 19 uur in het 
OC Marke. Deelname is gratis. Je moet je 
wel vooraf inschrijven via het gratis num-
mer 1777, via www.kortrijk.be/allemaaldi-
gitaal, via mail allemaal.digitaal@kortrijk.be

Afgelopen jaar kocht het OCMW de voor-
malige tapijtenwinkel Gheysens en het aan-
palende appartementsgebouw. De winkel 
stond al enkele jaren leeg. Het OCMW zal de 
voorgevel van de winkel renoveren. Die ge-
vel is niet beschermd, maar staat wel op de 
inventaris van waardevolle gebouwen. Het 
flatgebouw ernaast wordt gesloopt en ver-
vangen door een nieuwbouw, die qua stijl 
zal aansluiten op de bestaande gevel.  Ook 
de zo kenmerkende wenteltrap in het ge-
bouw wordt behouden. Voor het ontwerp 
stelde men het bureau BURO II & ARCHI+I 
aan. Dankzij een extra bouwlaag krijgt de 
hoek van de Doorniksestraat-Spoorweg-
laan-Sint-Jorisstraat opnieuw een erg her-
kenbaar pand op één van de belangrijkste 
invalswegen naar de Grote Markt.

80 PLAATSEN
Op de benedenverdieping komt een volks-
restaurant met 80 zitplaatsen. Omdat de 
grote ramen van het winkelgebouw aan 
de Doorniksestraat worden doorgetrokken 
naar de nieuwbouw langs de Spoorweg-
laan, wordt het een erg licht en transparant 
gebouw, met ruime inkijk. Het volksrestau-

rant moet frisheid, gezelligheid en dyna-
miek uitstralen in de Kortrijkse binnenstad. 
Door gebruik van kleur en veel recupera-
tiematerialen krijgt het een laagdrempelig 
karakter. Het volksrestaurant is er voor ie-
dereen die trek heeft in een gezonde, be-
taalbare maaltijd. Maar het OCMW wil voor-
al die mensen bereiken die nu om diverse 
redenen niet op restaurant (kunnen) gaan. 
Daarom maakt men geen onderscheid 
tussen mensen, maar wel tussen prijzen. 
In overleg met de horecasector ging de 
keuze naar een markconform tarief. Er 
komt daarnaast een sociaal tarief en een 
extra sociaal tarief. 

OPLEIDINGSKEUKEN
Het volksrestaurant doet ook dienst als 
opleidingskeuken van VORK (Vorming Op-
leiding Restauratie Kortrijk). Laaggeschool-
den krijgen er een basisopleiding waarmee 
ze later aan de slag kunnen in de horeca. 
Dat gebeurt in samenwerking met Horeca 
Vorming Vlaanderen en de VDAB. Telkens 
drie groepen van 12 mensen krijgen een 
opleiding. Daardoor kan men de vaste per-
soneelsbezetting ook laag houden. In de 

keuken vinden ook workshops plaats voor 
kwetsbare mensen en werkt men zoveel 
mogelijk met voedseloverschotten.

Naast het volksrestaurant komt er op deze 
plek ook een ruime kinderopvang. De voor-
schoolse opvang van Het Blokkenhuis, nu 
nog in de Condédreef en de Sint-Janslaan, 
krijgt hier ook zijn stek. Daardoor kan het 
aantal plaatsen ook stijgen van 26 naar 45.  
De kinderopvang krijgt een plaats op de 
bovenste verdieping.

ZORGBEDRIJF 
De rest van het gebouw is het onderkomen 
voor de administratie van het toekomstige 
zorgbedrijf. Hierin worden alle zorgactivi-
teiten van het huidige OCMW in onderge-
bracht. Door een en ander te bundelen, kon 
het OCMW besparen op de uitgaven. Voor 
deze projecten was een budget voorzien 
van 12 miljoen euro. Nu wordt dit gereali-
seerd voor 6,54 miljoen euro: 2,21 miljoen 
voor het volksrestaurant, 2,36 miljoen voor 
de kinderopvang en 1,97 miljoen voor het 
zorgbedrijf. De werkzaamheden beginnen 
halverwege 2016 en duren tot eind 2017. 

In het voorjaar van 2018 opent het OCMW Kortrijk een volksrestaurant en een kinderopvang op de plek 

waar jarenlang tapijtenwinkel Gheysens was gevestigd.

Computers zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij. Maar niet iedereen kan ermee overweg. 

@llemaal digitaal moet dit euvel verhelpen. Met computerlessen wil het Kortrijkse stadsbestuur de digitale 

wereld voor iedereen openen. Al meer dan 2000 stadsgenoten volgden de voorbije 2 jaar een opleiding van 

@llemaal digitaal via de stad of het OCMW.

Een volksrestaurant voor iedereen

@llemaal digitaal

Starten op het internet, voor  échte beginners (7 sessies van 3 uur) 
Kostprijs € 20 / € 10 (verlaagd tarief*)

Sterker op internet (5 sessies van 3 uur)
Kostprijs € 12 / € 6 (verlaagd tarief*)
pc-bankieren, kopen en bestellen via internet, e-loket stad Kortrijk, kennismaking 
tablet, sociale media, vrije tijd en internet.

Naam: 

Geboortedatum:

Rijksregisternummer:                        Geslacht: man - vrouw

Straat en n°:

Postcode:  Gemeente:

Telefoon:

Email:

Heb je kennis van computers? 
O geen kennis
O weinig kennis
O negatieve ervaringen

Waar kan je de lessen volgen
(verschillende antwoorden mogelijk)?
O Kortrijk
O Aalbeke
O Bellegem

*  Kom je in aanmerking voor verhoogde tegemoetkoming van je mutualiteit, 
    kleef dan hier een kleefbriefje of noteer je aansluitingsnummer.

O Bissegem
O Heule
O Marke

Ja, ik schrijf me in voor…

@llemaal
digitaal

@llemaal
digitaal
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Al sinds 2000 is er in Vlaanderen een stij-
gend aantal hulpvragen van jongeren. Veel 
jonge mensen weten niet altijd hoe om te 
gaan met de in sneltempo veranderende 
maatschappelijke ontwikkelingen en kam-
pen met uitdagingen in de school, in het 
gezin, in een relatie, wat kan leiden tot 
faalangst of een depressie. "Hoewel de ge-
subsidieerde hulpverlening heel wat doet 
om deze jongeren te helpen, zijn er lange 
wachtrijen ontstaan. Momenteel moet je 
gemiddeld zelfs één jaar wachten om via 
sommige kanalen hulp te krijgen," weten 
Danielle Speybrouck en Caroline Bracke.

GROEI NAAR VOLWASSENHEID
Daarom namen zij, aanvankelijk elk apart, 
contact op met de stad met de vraag om in 
Kortrijk het eerste Tejo-huis in West-Vlaan-
deren te openen. Deze vzw beschikt al over 
huizen in Antwerpen, Mechelen, Turnhout, 
Gent, Ronse en Lier. Met logistieke steun 
van de stad en een subsidie van de provin-
cie, kregen Danielle en Caroline groen licht 
om ook hier jongeren te helpen in hun groei 
naar volwassenheid. "De jongeren kunnen 
hier anoniem terecht en worden op individu-
ele basis geholpen door professionele thera-
peuten die zich vrijwillig engageren vanuit 

een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Ie-
der meisje of elke jongen tussen 10 en 20 jaar 
heeft recht op tien persoonlijke gesprekken."
Omdat de steun van de provincie specifiek 
voor de opstart bedoeld is, gaat Tejo West-
Vlaanderen zelf nog op zoek naar financiële 
hulp voor investeringsgoederen en wer-
kingsmiddelen. "Onder de vleugels van het 
Streekfonds hebben we daarom 'De vrien-
den van Tejo' opgericht. Bedrijven en parti-
culieren die een gift doen, krijgen hiervoor 
een fiscaal attest.

TWEE MOMENTEN
Tejo wil zo een extra aanbod creëren in de 
aanpak van psychosociale problemen. "Vaak 
voelen jongeren wat schroom om zelf een 
therapeut te benaderen en bovendien is 
privétherapie niet voor iedereen haalbaar. 
Nu kunnen ze na schooltijd op maandag-
avond en dinsdagavond, telkens van 17 uur 
tot 19.30 uur, terecht in een pand in hartje 
Kortrijk (Wijngaardstraat 16). Daar bevinden 
we ons vlakbij veel scholen en is de drempel 
tot toenadering heel wat lager."
Tejo Kortrijk bestaat vandaag al uit 21 per-
sonen: 7 bestuursleden en 14 vrijwilligers. 
Daarmee is het team nog niet compleet. 
"Zowel therapeuten, maatschappelijk als 
juridisch adviseurs zijn welkom om ons 
team te vervoegen. Ook andere vrijwilli-
gers mogen zich gerust aanmelden als ont-
haalmedewerker."

 R www.tejo.be

De Provincie West-Vlaanderen reikte onlangs haar tweejaarlijkse Erfgoedprijs uit. De hoofdprijs ging naar Texture, museum over 

Leie en vlas. De jury was vol lof over dit nieuwe museum “dat aantoont hoe een museum zichzelf compleet kan heruitvinden”. 

Aan de prijs hangt een bedrag vast van 5.000 euro.

Met de Erfgoedprijs bekroont het provinciebe-
stuur initiatieven die in de periode 2013-2015 
in het oog sprongen met een publieksgericht 
erfgoedproject. Het ruime publiek kon via 
een website de genomineerden mee helpen 
bepalen.  Kortrijk toonde zich maar liefst met 
3 projecten op de shortlist: de tentoonstel-
ling Kortrijk Bezet, het museum Texture en het 
nieuwe belevingscentrum in het Begijnhof.  De 
erfgoedsector verzamelde op 28 november in 
Brugge - in de oudste neogotische turnzaal van 
Europa - en keek samen met de genomineer-
den vol spanning uit naar de bekendmaking.

INSPIREREND VOORBEELD
Juryvoorzitter Patrick Allegaert noemde 
Texture “een inspirerend voorbeeld van 
hoe een museum zichzelf compleet kan 
heruitvinden”. Op een bijzondere plek aan 
de Leie ontdekt de bezoeker alles over de 
vlas-en linnennijverheid en over hoe be-
langrijk vlas ook vandaag nog is. “Het mu-
seum is erin geslaagd om van vlas opnieuw 
iets hips te maken, gelinkt aan Kortrijk als 
designstad. Maar toch heeft het museum 
doorheen de transitie zijn ziel niet verlo-
ren”, aldus de jury.  “Een sterke troef is dat 
het toekomstgericht is en nog heel wat be-
loftes biedt voor de komende jaren.“  Daar-
naast kregen nog twee initiatieven een eer-
volle vermelding en een premie van 2.500 
euro:  het Bruggemuseum voor het project 
‘Brugsch Poppenspel Den Uyl’ en Lijssent-

hoek Military Cemetery in Poperinge. 

ERKENNING
Deze prijs is een hele eer voor het museum.  
Bij Texture zijn ze erg dankbaar voor deze 
erkenning en de mooie woorden in het ju-
ryverslag.  “Zeker in een editie met 20 ster-
ke en diverse kandidaten én in een periode 
van aandacht voor de Eerste Wereldoorlog, 
zijn we erg trots dat we met een niet van-
zelfsprekend thema als vlas toch zowel het 
ruime publiek als de jury konden aanspre-
ken”, aldus Lies Buyse, coördinator van het 
museum Texture. Met de Erfgoedprijs kon 
de maand december al niet meer stuk. En 
wie weet, haalt Texture nog meer prestigi-
euze onderscheidingen binnen. Het muse-
um is nog in de running voor de European 
Museum of the Year Award. Duimen maar!  

Bestuur en vrijwilligers van Tejo Kortrijk. Vooraan links Danielle 
Speybrouck en Caroline Bracke.  

Texture wint West-Vlaamse Erfgoedprijs 

WIJK GECONTROLEERD TE SNEL

Aalbeke: Burg. Margotstraat, Lijsterstraat, 
Ommeganckstraat en Lauwsestraat (6-9 november)

315 30

Bissegem: Tientjeswijk (Tientjesstraat, Schoonwaterstraat, 
Koffiehoekstraat, Rijmsnoerstraat) (18-26 november)

115 6

Gecontroleerde wijken in november

Tejo sluit Kortrijkse
jongeren in de armen
Een warme plek waar je als 10- tot 20-jarige in volle vertrouwen een luisterend oor voor je problemen vindt? Dan 

moet je vanaf januari bij Tejo (Therapeuten voor Jongeren) zijn. Deze in 2010 opgerichte vzw begint op 11 januari 

2016 met een eigen huis in Kortrijk. Initiatiefneemsters Danielle Speybrouck en Caroline Bracke, zelf professionele 

therapeuten, verzamelden al een mooi team rond zich, maar zijn nog op zoek naar een tiental therapeuten die op 

vrijwillige basis de jongeren willen helpen.

ZONE 30

verlaag je snelheid

verhoog de veiligheid 

v.u.: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042, 8500 Kortrijk • Vormgeving: Team Communicatie Stad Kortrijk
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Sylvie Vercruysse heeft een handig ‘thuis-
sorteersysteem’ voor het huishoudelijk af-
val uitgedokterd, met een ‘minicontainer-
park’ in de garage. “Meestal gaat mijn man 
Jo naar het containerpark, maar toen ik 
eens meeging, bedacht ik dat je thuis heel 
wat voorbereidend werk kan doen, zodat 
je containerparkbezoek vlotter verloopt,” 
vertelt Sylvie. “Huisvuilzakken zijn duur. Bo-
vendien zijn wij milieubewust. We hebben 
nu eenmaal een verantwoordelijkheid naar 
de volgende generaties en alle beetjes hel-
pen. Daarom hebben wij geïnvesteerd in 
een zestal plastic bakken, waarmee we ons 
afval duidelijk scheiden. Het resultaat: onze 
huisvuilzakken zijn niet alleen kleiner, wij 
gebruiken er ook veel minder. Soms heb-
ben we op het einde van de week niet eens 
een volle vuilniszak”.
Sylvie en Jo installeerden ook twee com-
postvaten. Het groenafval dat daarin niet 
mag, komt terecht in twee aparte tonnen. 
“Tijdens de zomer trekken wij bijna weke-
lijks naar het containerpark. Het kost niet 
veel moeite om de op voorhand gesorteer-
de rest van het afval mee te nemen. Daar 
wordt het gerecycleerd, en je haalt er een 
financieel voordeel uit.”

HANDIG SYSTEEM 
Onder de gootsteen in de keuken plaatste 
Sylvie vier vuilnisbakken: een groen vat 
voor composteerbaar afval, een bak voor 

restafval, één voor PMD, en een vierde em-
mer met afval dat naar het thuissorteer-
systeem moet. “Voor plastic, klein schroot-
afval, folies, yoghurtpotjes... allerlei zaken 
die anders in de huisvuilzak veel plaats 
innemen en naar het containerpark kun-
nen,” legt Sylvie uit. “Als die emmer vol zit, 

komt het afval in één van onze zes bakken 
in de garage terecht, waar ik ook nog een 
vaas met kurken heb staan, die je in het 
milieustraatje kan deponeren. Als je dat re-
cycleerbaar afval op de juiste manier in je 
auto laadt, besteed je minder tijd aan een 
containerparkbezoek.”

“Thuis je afval sorteren, maakt 
het voor iedereen gemakkelijker”

Als ‘Kortrijk Klimaatstad’ hebben wij 
samen de verantwoordelijkheid om 
zo veel mogelijk aan afvalpreventie te 
doen. Door te sorteren kunnen de af-
valstromen beter gerecycleerd worden, 
waardoor afval opnieuw als grondstof 
kan dienen. Met afval die men niet aan 
huis ophaalt, kan je gratis terecht op 
één van de Kortrijkse recyclageparken. 

Daar vind je een milieustraatje met ver-
scheidene containers voor onder meer 
bloempotjes, plastic folies, pvc, isomo, 
cd’s en dvd’s, kapot speelgoed, boter-
vlootjes, noem maar op. Er staat zelfs 
een container voor harde kunststoffen. 
Zo moet men veel afval niet verbranden, 
maar recycleren tot nieuwe grondstof-
fen. Mocht je twijfelen waar je met jouw 

materiaal terecht moet op het recyclage-
park, aarzel dan zeker niet om één van 
de parkwachters aan te spreken. 
Wist je overigens dat elke inwoner van 
Kortrijk één keer per jaar recht heeft op 
een gratis ophaling van het grof huisvuil?

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

MILIEUSTRAATJES VERKLEINEN DE AFVALBERG

Het beperken en zoveel mogelijk vermijden van afval is een must.  Goed sorteren van afval speelt daarbij een grote rol. De 

milieustraatjes op de Kortrijkse recyclageparken gidsen je daarbij op een overzichtelijke manier. Ook thuis kan je al veel doen.  

Keuze heb je alvast genoeg op Velofollies: 
elke vierkante centimeter van Kortrijk Xpo 
is van 15 t.e.m. 17 januari ingenomen door 
Koning Fiets. Meer dan 300 exposanten 
stellen er hun nieuwigheden voor op een 
oppervlakte van niet minder dan 40.000m². 
Hiermee presenteert Velofollies het groot-
ste aanbod in de Benelux: van racefietsen 
en MTB tot citybikes en elektrische fietsen. 
Noteer dus Velofollies 2016 nu in je agenda 
voor een afspraak die je niet mag missen!

PROBEER JE FIETS EERST EVEN UIT
Je kan op Velofollies jouw toekomstige fiets of 
de fiets van jouw dromen niet alleen bekijken, 
je kan er ook tweewielers uitproberen op de 
diverse fietsparcours. Deze editie investeert 
in een e-bike fietstraject met een indoor -én 
outdoor piste, waarop je meer dan 30 ver-
schillende modellen van elektrische fietsen 
kan uittesten. De actievere fietsers onder ons 
kunnen hun behendigheid testen op een trial 
parcours, hun techniek verfijnen op het slow-
bike traject of zich in de bochten en heuvels 
wringen van een BMX pumptrack.  

RENNERS SPOTTEN EN  
WIELERNIEUWS VERZAMELEN
Velofollies is meer dan fietsen. De randac-
tiviteiten, die mee zorgen voor de unieke 
wielersfeer, vormen een belangrijke aan-
trekkingspool.  Zo is er dit jaar een pers-
moment gepland over de wielerwedstrijd 
Kuurne-Brussel-Kuurne, komt het vrouwen-
wielrennen aan bod met de presentatie van 
het Lensworld.eu-Zannata Ladies Team, 
leggen we de twee wegkapiteins van Fa-
bian Cancellara, Jasper Stuyven en Edward 
Theuns, even op de rooster en is Velofollies 
één van de 3 momenten waarop Sven Nys 
zijn supporters een laatste keer zal groeten 
en zijn nieuwe boek signeert. 

NU AL UITKIJKEN NAAR EEN
(FIETS)VAKANTIE?
Ook zij die na de kerstvakantie hunkeren 
naar de zomervakantie blijven niet in de kou 
staan op Velofollies. Voor deze editie werkt 
de beurs voor de 1ste maal met een gastland 
en dit jaar viel de keuze op Spanje. Op het 
Spaans paviljoen presenteren de Spaanse 

Met
Velofollies
al fietsend 

2016 in!

De Stadskrant mag 10 lezers gelukkig 
maken met een gratis toegangskaart 
voor de beurs! Mail vóór 12 januari 
naar stadskrant@kortrijk.be. Wij bren-
gen de winnaars op de hoogte! 

Velofollies, de jaarlijkse fietsbeurs voor de actieve fiets -en wielerliefhebber in Kortrijk Xpo, staat voor de deur! 

Net na de drukke kerst -en nieuwjaarsperiode vormt Velofollies de ideale aanzet om jouw goede voornemens 

in daden om te zetten en de fiets van stal te halen. Of, zij die niet al hun geld uitgegeven hebben aan de 

kerstshopping, kunnen er uitkijken naar een nieuw stalen ros. 

WIN

GRATIS NAAR
VELOFOLLIES!

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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regio’s niet enkel hun streek en klimaat, maar 
ook hun aanbod aan (begeleide) fietsvakan-
ties voor zowel de recreatieve als de spor-
tieve fietsers op de beurs. Kortom, Velofollies 
biedt een aanbod voor zowel de actieve en 
recreatieve als de passieve wielerliefhebber. 

 R Velofollies loopt van 15 t.e.m. 17 januari  
in Kortrijk Xpo. 

 R www.velofollies.be
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In de Academie en het Conservatorium 
kan je terecht voor onder andere het leren 
bespelen van talrijke instrumenten, heden-
daagse dans, ballet, drama, toneel, beeld-
houwkunst en schilderkunst,…

 R Al deze artistieke opleidingen vind je op de 
website www.kortrijk.be/academie en www.
kortrijk.be/conservatorium.

Ook in het voorjaar 2016 kan je opnieuw 
van een vleugje kunst en cultuur proeven. 
Matinee-concerten op zondag, het Con-
servatorium Danst, DASH-tentoonstellin-
gen, performances (Paddy Steer en Jeroen 
Pede), ACAMODA, …!

DAG VAN HET DEELTIJDS 
KUNSTONDERWIJS
Eén van de highlights dit voorjaar is de ge-
zamenlijke dag van het Deeltijds Kunston-
derwijs op 27 februari. Op die dag is er een 
interessant parcours uitgestippeld tussen 
Academie en Conservatorium zodat je de 
kans krijgt om alle concerten, workshops 
en voorstellingen optimaal te beleven!

Wil je de Academie en het Conservatorium 
verder ontdekken dan kan je het reilen 
en zeilen volgen via de beide facebook- 
pagina’s www.fb.com/academiekortrijk en 
www.fb.com/conservatoriumkortrijk, waar je 
binnenkort het programma vindt.

Met de Academie en het Conservatorium heeft het deeltijds kunstonderwijs in 

Kortrijk twee toppers in huis. Wekelijks ontvangen deze onderwijsinstellingen 

meer dan 3000 kinderen, jongeren en volwassenen, die er een kwaliteitsvolle, 

creatieve opleiding volgen. Op de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs op 

27 februari kan je er kennismaken met de verschillende lessenreeksen.

DE BLIKVANGERS

Tijdens de hele krokusvakantie kan je deel-
nemen aan kampen en workshops, voor-
stellingen bekijken, installaties bezoeken 
en nog veel meer. Enkele hoogtepunten: 
• ‘Doe wat je droomt’: een verbluffend 

spektakel op het Casinoplein, waar een 
animatiefilm gemaakt door Kortrijkse kids, 
wordt geprojecteerd op de gevel van het 
Casinogebouw en een pop-up koor van 
500 kinderen het Spinraglied zingt. 

• Heel wat unieke voorstellingen uit bin-
nen- en buitenland. Op de affiche: HetPa-
leis, Adrien M. (Fr), DefDef, Sprookjes en 
zo, Pantalone, Casus (Au), Grips Theater 
(De), Tout Petit, Phia Menard/Cie Non 
Nova (Fr), en veel meer. Vanaf heel jonge 
kinderen (vanaf 1 jaar) tot tieners, ieder-

een vindt zijn gading in het programma. 
- Een heel uitgebreide filmprogramme-

ring. Spinrag, Kunstencentrum Buda en 
JEFF (Jeugdfilmfestival) sluiten immers 
een pact. Jeff heeft naam en faam als het 
gaat over kinder- en jeugdfilms en vanaf 
dit jaar staat een selectie van topfilms 
voor alle leeftijden op de affiche. Anima-
tie, avontuur of documentaire, er is voor 
elk wat wils. Op het programma veelbe-
lovende titels zoals ‘Phantom Boy’, ‘Bouw-
dorp’, ‘Dummie de mummie en de sfinx 
van Shakabaka’, ‘Gus’ of ‘Raaf, de kleine 
rover’. 

- En dit jaar trakteert Spinrag Kortrijk op 
een indrukwekkende inloopsculptuur. 
Architects of Air (UK) strijkt neer op het 
Schouwburgplein met een labyrint van 
1.200m² groot. Een duizelingwekkende 

ervaring waar je in kan verdwalen. Ont-
snap even aan de drukte en waan je in 
een heerlijke droomwereld. (i.s.m. We 
love kids, Kortrijk laat je verleieden & 
‘Kortrijk kindvriendelijke stad’). 

Zoals elk jaar is de foyer opnieuw de gezel-
ligste plek van Kortrijk, waar het heerlijk 
vertoeven is met de (klein)kinderen. De 
inkleding is top, de kinderen spelen in alle 
hoeken van de foyer en de volwassenen 
kunnen zonder zorgen iets drinken.  

Het festival vindt plaats van 5 tot 12 febru-
ari. Mis Spinrag niet en reserveer je tickets 
op www.spinrag.be 

INFO & RESERVATIE
UiT in Kortrijk, 056 23 98 55, www.spinrag.be 

Spinrag is een uniek festival voor kinderen en jonge gezinnen. Het is een festival waar elk kind kunst mag ontdekken, 

beleven en ervaren. Waar fantasie hoogtij viert en dromen mag. Ook als (groot)ouder geniet je mee. Het is één van 

de jaarlijkse hoogtepunten voor kinderen en gezinnen in Kortrijk, kindvriendelijke stad.

Spinrag verwent
jonge gezinnen

Academie en 
Conservatorium 
Kortrijk in beweging Dansers, acteurs, muzikanten, cir-

cusartiesten, fotografen, video-
kunstenaars, schrijvers,… allemaal 
creatieve mensen die een uitlaat-
klep zoeken voor hun eigen fan-
tasie.  Voor sommigen begint dit 
op een later tijdstip in hun leven, 
anderen voelen deze drang al op 
prille leeftijd en net daar speelt de 
Kunstbende op in.

De Kunstbende biedt sinds 1999 in 
heel Vlaanderen een podium aan ie-
dere creatieveling tussen 13 en 19 
jaar. Het is een wedstrijd, maar dan 
wel één waarbij je niet bang moet zijn 
om deel te nemen.  Iedereen krijgt de-
zelfde behandeling en professionele 
omkadering in Schouwburg Kortrijk. 
Alle deelnemers kunnen rekenen op 
de eerlijke mening van een vakjury.

Ben jij tussen 13 en 19 jaar en heb 
je zin om op een podium te staan?  
Schrijf  je dan zo snel mogelijk in via 
www.kunstbende.be De voorrondes 
in Kortrijk vinden plaats op 28 februari.

 R www.kunstbende.be

LAAT JE 
KUNSTEN 
ZIEN IN 
SCHOUWBURG 
KORTRIJK!
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De liefde voor muziek zit bij Bart Vandenbo-
gaerde letterlijk in de genen. "Mijn grootva-
der Gerard Sandra was tenor en directeur 
van de schouwburg in Kortrijk. Als vijfjarige 
al kreeg ik mijn eerste vioolles, als tienjarige 
speelde ik voor het eerst als solist en de daar-
opvolgende decennia heb ik veel geoefend. 
Mijn liefde voor muziek groeit nog altijd. Het 
is zoals Nietzsche ooit zei: Zonder muziek zou 
het leven een vergissing zijn."

EERSTE CONCERTMEESTER
Zijn eerste job kreeg Bart in Nederland, als 
plaatsvervangend eerste concertmeester 
van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. 
Uiteindelijk promoveerde hij tot eerste 
concertmeester van de Bamberger Symp-
honiker in Duitsland. Dat klinkt eenvoudi-
ger dan het lijkt. "Je moet voorspelen en 
als het orkest je uit 100 kandidaten kiest, 
krijg je 18 maanden de tijd om je te bewij-
zen. Daarna willen ze je, of ze sturen je naar 
huis. De samenwerking met het orkest en 
de dirigenten is een heel persoonlijke aan-
gelegenheid, voor alle betrokkenen. Het is 
een lange weg waarmee je het respect en 
de aanvaarding voor het leiderschap en de 
artistieke waarden die aan deze job ver-
bonden zijn, krijgt."

LYRISCHE SOPRAAN
Ook Barts verloofde, Martina Welschen-
bach, is een muzikaal toptalent. "Zij is ly-
rische sopraan en zong al bij grote opera-
huizen zoals Berlijn, Parijs en Wenen. Daar 
vertolkt ze rollen zoals Mimi in La Bohème, 
Liu in Turandot, Micaela in Carmen en Pa-
mina in de Toverfluit. Daarenboven zingt 
ze ook als soliste in het symfonisch reper-
toire. Helaas treden we zelden samen op. 
We hebben allebei een eigen agenda en 
zijn al blij als we het voor mekaar krijgen 
dat we samen thuis zijn." Ondertussen 
woont Vandenbogaerde bijna vier jaar in 
Duitsland. "Mijn ouders komen heel vaak 
naar Duitsland en door multimediale snuf-
jes zoals Skype en FaceTime kan je van 
overal ter wereld met elkaar in contact 
blijven." Bart kijkt al uit naar de optredens 

in de Kortrijkse schouwburg. " Ons bezoek 
in Kortrijk is in de eerste plaats een famili-
ale aangelegenheid. In het concert van het 
KLT zijn wij naast alle andere medewerkers 
maar een klein deeltje van het geheel. Zo-
als ik als kind al plezier had om in de ope-
rette van Kortrijk te spelen, zal ik dat nu 
vast en zeker weer hebben. Mijn verloofde 
verheugt zich er op om samen met mij 
als familie op het podium te staan, en dat 
in het theater waar ik als kind opgroeide 
en waar mijn moeder nu nog in het koor 
zingt. Behalve soloconcerten met de Berli-
ner Philharmoniker kan ze binnenkort dus 
ook het orkest van het KLT aan haar cv toe-
voegen," besluit Bart enthousiast.

 R www.schouwburgkortrijk.be

Het weekend van 16 en 17 januari staat al maandenlang met rood aangestipt in de agenda van de muzikale 

familie Vandenbogaerde. Dan krijgen ze een unieke gelegenheid om de naar Duitsland uitgeweken violist Bart 

Vandenbogaerde en zijn verloofde, sopraan Martina Welschenbach, aan het werk te zien in de schouwburg, in 

het concert van het Kortrijks Lyrisch Toneel. 

Kortrijkse 
muziek-
virtuoos 

concerteert 
in heimat

'Vader' speelt zich af in de recreatieruimte 
van een woonzorgcentrum. Nadat de zoon 
zijn vader erheen heeft gebracht, slaat de 
verbeelding van de vader stilaan op hol in 
een dansvoorstelling waarbij fictie en realiteit 
gaandeweg in elkaar worden geweven. Deze 
dansvoorstelling brengt geen rechtlijnig ver-
haal, maar geeft een aantal impressies weer 
waar de toeschouwers zelf hun persoonlijke 
invulling aan kunnen geven. Het is een heel 
herkenbare voorstelling, die vorig jaar door 

de Nederlandse krant NRC Handelsblad werd 
verkozen tot beste dansvoorstelling van 2014 
en ook in Spanje werd gelauwerd.

LEUKE DRIEDAAGSE
"Voor iedere presentatie van deze voorstel-
ling gaat het dansgezelschap op zoek naar 
een aantal lokale figuranten," verduidelijkt 
Katrien Voet. "De enige voorwaarde was 
dat deze mensen de kaap van de zestig of 
zeventig lentes hadden bereikt en zin had-

den om twee dagen voordien ook tijdens 
de voorstelling in Duinkerke al te figureren. 
Daarom maken we er voor deze mensen 
een leuke driedaagse van. Zij dansen niet 
zelf, maar vormen eigenlijk het decor dat 
suggereert dat de voorstelling zich in een 
woonzorgcentrum afspeelt.” Mieke Deley 
is één van de enthousiastelingen die zich 
maar al te graag engageerde. "Theater 
heeft me altijd aangetrokken. Nu nog speel 
ik regelmatig toneel, onder meer bij de 
55-plussers van Open Doek. Ik heb de mi-
crobe destijds van mijn moeder gekregen 
en heb ze doorgegeven aan mijn dochter 
en kleindochter."

SOCIAAL LEVEN
Ouder worden is het centrale thema van 
de voorstelling. Het is iets wat Mieke nooit 
heeft afgeschrikt. "Eigenlijk heb ik het pas 
onlangs beseft, na het feest voor mijn ze-
ventigste verjaardag. Aan bepaalde details 
voel je natuurlijk wel dat de jaren beginnen 
te wegen, maar ik mag niet klagen: ik heb 
nog een rijk gevuld sociaal leven, ben graag 
tussen de mensen en kan zelfs nog vrij goed 
teksten memoriseren. Ouder worden heeft 
me daarom nooit afgeschrikt, als je maar 
van je leven kan genieten." De voorstelling 
speelt zich af in een bejaardentehuis, maar 
die stap zou Mieke het liefst overslaan. "Ik 
ben nooit van dichtbij met een woonzorg-
centrum geconfronteerd geweest. Mijn 
ouders hebben altijd zelfstandig gewoond, 
ik heb het geluk in dezelfde situatie te ver-
keren. Ik hoop dan ook dat mijn ervaringen 
met een bejaardentehuis tot deze voorstel-
ling beperkt blijven," lacht de gepensio-
neerde regentes van Spes Nostra.

 R De voorstelling Peeping Tom vindt plaats in de 
Schouwburg op zaterdag 30 januari om 20.15 uur.

Een dansshow met een hoek af: zo kan je 'Vader', het eerste luik uit een trilogie van Peeping Tom, het best 

omschrijven. Het Brusselse gezelschap brengt deze voorstelling op 30 januari in de Schouwburg Kortrijk. Voor tien 

zestigplussers uit de streek is het een unieke ervaring, want zij mogen figureren in deze productie. We blikken even 

vooruit met figurante Mieke Deley en Katrien Voet, projectverantwoordelijke bij de Schouwburg Kortrijk.

Senioren figureren in dans-
voorstelling van Peeping Tom

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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Links Katrien Voet en rechts Mieke Deley (© Foto HOL)
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WE HEBBEN JOU NODIG 
VOOR EEN NIEUWE NAAM

Het stadsbestuur organiseert een wed-
strijd om een nieuwe naam te bedenken 
voor de voormalige kerk van Sint-Paulus. 
De kerk ondergaat een grondige renovatie 
begin 2016 waarbij de buurtbibliotheek, 
de wijkwerking van het OCMW en het ont-
moetingscentrum worden geïntegreerd 
in één gebouw. De voormalige kerk krijgt 
een nieuwe identiteit! Om gestalte te ge-
ven aan deze nieuwe richting lanceert men 
de oproep om een nieuwe naam te vinden 
voor de site, als kers op de taart.

 R Deelnemen doe je door te surfen naar:  
www.kortrijk.be/sintpauluszoekt

BELASTINGEN EN 
RETRIBUTIES 2016

Op de laatste gemeenteraad van het jaar, 
die plaatsvond op maandag 14 december, 
werd de begroting voor 2016 goedgekeurd. 
Bij deze goedkeuring hoorden ook alle be-
lasting- en retributiereglementen die van 
kracht zijn in 2016. Zo werden de heffingen 
op horecaterrassen, reclamedrukwerk en de 
parkeerbelasting aangepast. Alle informatie 
is openbaar op de website van de stad.

 R www.kortrijk.be

STATIONSPROJECT: 
OPENBAAR ONDERZOEK

Het begin van de eerste deelfase van het 
Stationsproject is voorzien eind 2016. De 
realisatie van deze eerste fase duurt onge-
veer 4 jaar en omvat onder meer de bouw 
van de fiets- en bustunnel, de ondergrond-
se parking, de autotunnel  en de heraanleg 
van het openbaar domein in die zone. (Tol-
straat, Conservatoriumplein, Zandstraat).

Je kan het formulier ook schriftelijk bezor-
gen bij dienst Evenementen en Verenigin-
gen, stadhuis, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk. 

 R Info? Neem contact op met Jan.balcaen@kortrijk.be  
of 056 27 74 37

WAT VANG JE AAN MET JOUW 
KERSTBOOM?

Weet je niet wat doen met je afgedankte 
kerstboom? Dan kan je deze meegeven met 
de groenophaling of je kerstboom zelf afle-
veren in één van de groeninzamelpunten 
(groenkar) of één van de recuperatieparken 
(containerparken). Verwijder vooraf plastic 
pot, houten kruis, aardekluiten of versie-
ringen. Plaats je je kerstboom op de stoep 
voor de groenophaling in jouw buurt, let er 
dan op dat hij voorbijgangers niet hindert. 

 R Info: De data en locatie van 
groeninzamelpunten vind je op de afvalkalender 
die je eind december  in jouw brievenbus vond.

STAD KORTRIJK ZOEKT 
WERFLEIDER

De stad is op zoek naar een nieuwe werflei-
der, het gaat om een voltijdse functie op 
C-niveau. Als werfleider verricht je uitvoe-
rende technische taken en sta je in voor de 
administratieve verwerking. Je neemt een 
frequent toezicht op jou en ondersteunt 
de projectleider. Je staat in voor het toe-
zicht en controle op de werken. Je voert 
tekenopdrachten en opmetingen uit en je 
neemt inventarisaties op. Als werfleider sta 
je in voor het rapporteren van problemen 
en adviseren van oplossingen en maak je 
nota’s, rapporten, verslagen en bestekken 
op. Ook het afkoppelen van hemelwater op 
privaat domein behoort tot jouw taken. Dit 
gaat van het contact met de eigenaars, het 
opmaken van afkoppelingsplannen tot het 
opvolgen van de uitvoering.

 Voor die eerste fase worden er verschillen-
de bouwvergunningen aangevraagd:
1. De aanvraag voor de eerste bouwver-

gunning is ingediend en betreft de on-
derbouw (tunnels en parking). Vooraleer 
die bouwvergunning kan afgeleverd 
worden, moet er een heel proces doorlo-
pen worden. Zo start er onder meer een 
openbaar onderzoek dat loopt van 7 de-
cember 2015 tot 5 februari 2016.
• In de periode van het openbaar on-

derzoek dien je eventuele bezwaren of 
opmerkingen schriftelijk in bij het col-
lege van burgemeester en schepenen. 

• Het Project-MER en het aanvraag-
dossier voor de stedenbouwkundige 
vergunning liggen, tijdens de ope-
ningstijden, ter inzage aan de balie 
van Bouwen, Milieu en Wonen in het 
Stadhuis, Grote Markt 54 .

2.  Ook voor de tijdelijke infrastructuur 
(onder meer de aanleg van tijdelijk bus-
station en fietsenstallingen) is er een 
bouwvergunning nodig en zal er een 
openbaar onderzoek lopen begin 2016 
(exacte data zijn nog nader te bepalen).

 3. Tenslotte volgt later ook voor de aanleg 
van het openbaar domein nog een ver-
gunningsaanvraag. Om tot een defini-
tief ontwerp te komen wordt eerst een 
participatietraject opgestart.

 
 R  Info: Bijkomende informatie vind je in  
het Infopunt, Stationsstraat 13 of op  
www.stationsprojectkortrijk.be

NIEUWE OPENINGSTIJDEN  
VOOR POLITIECOMMISSARIAAT 
CENTRUM KORTRIJK

Vanaf dinsdag 5 januari 2015 zijn er nieuwe 
openingstijden voor de diensten onthaal 
en aangiften van de politiezone Vlas in de 
Oude Vestingstraat 2a in Kortrijk.

Als werfleider voer je al deze taken op rede-
lijk zelfstandige wijze uit en ben je verant-
woordelijk om maatregelen uit te voeren 
die nodig zijn voor de bescherming van de 
veiligheid en de gezondheid van de werk-
nemers, overeenkomstig het Algemeen Re-
glement voor de Arbeidsbescherming.
Wil je de jobgerelateerde en persoons-
gebonden competenties kennen? Ben je 
benieuwd naar de toelatingsvoorwaarden 
en het verloop van de selectieprocedure? 
Neem contact op met team Projecten HR 
via vacatures@kortrijk.be of 0473 86 28 34.
 

 R Inschrijven kan via www.kortrijk.be/vacatures. 
Solliciteren kan tot 17 januari 2016.

WARANDE KORTRIJK VZW 
ZOEKT VRIJWILLIGERS MET 
EEN PASSIE

Heb jij een passie voor jeugd en heb je in-
teresse om mee het beleid uit te stippelen? 
Dan ben jij misschien de geknipte persoon 
om deel uit te maken van de stedelijke vzw 
Warande Kortrijk. 

De Warande vzw staat in voor het uitbaten 
van het jeugdcentrum De Warande. Dit 
houdt het beheer in van het open speel-
domein, het ontwikkelen van expertise 
rond vrije tijd voor kinderen en jongeren, 
het organiseren van de inclusieve speel-
pleinwerking Wasper, het uitbaten van het 
jeugdverblijfcentrum, het faciliteren van 
Samentuin De Groenter en het bieden van 
ondersteuning aan het lokale verenigings-
leven van Heule-Watermolen. 
 
De Warande Kortrijk vzw is op zoek naar vrij-
willige beheerders uit de jeugdsector die:
-  willen meebouwen aan een kwalitatieve 

speelpleinwerking voor alle kinderen uit 
Kortrijk

-   geloven in een inclusieve werking waar-
bij kinderen met en zonder beperkingen 
samenspelen onder begeleiding van vrij-
willige animatoren tijdens alle vakanties.

Voor een aangifte ter plaatse of een vraag 
aan de onthaalbediende ben je welkom op 
volgende momenten:
- Maandag t.e.m. vrijdag van 8 tot 19.30 uur
- Zaterdag en brugdagen van 9 tot 17 uur
Buiten deze openingstijden kan je bij dringen-
de gevallen ter plaatse de muurtelefoon ge-
bruiken. Telefonisch neem je contact op met 
de politiezone Vlas op de volgende manieren:
- Nummer 101: voor politiehulp ter plaatse 

/ elke dag en nacht / 24 uur op 24 uur
- Nummer 056 23 96 11: - voor administra-

tieve vragen
-  maandag tot en met vr van 8 tot 12 uur 

en 13 tot 17 uur 

 R Info: www.politiezonevlas.be

GEZOCHT: 100 FOTOGRAFEN

Heb je zin om tijdens Sinksen 2016 jouw 
foto’s te tonen? Schrijf je dan in voor Pho-
toview XL. Op  14, 15  en 16 mei 2016 staan 
fotografen in de kijker via een verrassend 

fotoparcours in de binnenstad. Elke foto-
graaf kan deelnemen met maximum een 
2-tal afzonderlijke werken of een kleine 
reeks bij elkaar horende werken. De deel-
name is gratis maar je moet vooraf aan één 
voorbereidende sessie deelnemen. 
Je neemt jouw foto’s mee naar deze sessie 
waar een deskundig fotograaf zijn oordeel 
velt over jouw werk.  Hij helpt je bij de keu-
ze van de foto’s voor het fotoparcours en 
bezorgt je bovendien handige tips en tricks 
om jouw werk nóg beter te maken. 
Jij kan op jouw beurt foto’s van de andere 
deelnemers bekijken, interessante contac-
ten leggen en je netwerk uitbreiden.  
De sessies vinden plaats op: 
• Zaterdag 20 februari, 9 – 12 uur
• Zaterdag 27 februari, 9 – 12 uur
• Zaterdag 5 maart, 14 – 17 uur
• Zaterdag 12 maart, 14 – 17 uur
Interesse? Vul het formulier op www.kortrijk.
be/photoviewxl in en mail dit vóór 6 febru-
ari 2016 naar amateurkunsten@kortrijk.be.  

-   het 7,5 ha groot domein verder mee wil-
len ontwikkelen tot het meest avontuur-
lijke en gezinsvriendelijke speeldomein 
van Kortrijk en omstreken

-  onze speelvisie, waarin het belang van 
buitenspelen, kans tot experimenteren 
en avontuurlijk spel centraal staat, mee 
uitdragen

-  expertise hebben om een hedendaags 
jeugdverblijfcentrum verder uit te bouwen

 
Het bestuur komt een zestal keer per jaar 
samen op De Warande.
 

 R Interesse? Stel je dan uiterlijk tegen 1 februari 
2016 kandidaat via het invulformulier op www.
kortrijk.be/kanidaatbestuurder of bezorg een 
schriftelijke motivatie aan Henk Vandeginste, 
vzw De Warande, Heirweg 132 in Kortrijk. De 
selectie van de kandidaten vindt plaats in de 
loop van februari. 

PUBLICITEIT IN DE BUS  
ROEPT TWIJFELS OP
 
Krijg je af en toe publiciteit in de bus waar-
bij je twijfelt of het om een initiatief van de 
stad Kortrijk gaat of puur om een privé-ini-
tiatief? Kijk dan even na of je het logo van 
de stad op deze publiciteit terugvindt. Is dit 
niet het geval, dan gaat het om een adver-
tentie van een privaat bedrijf. Ook al start 
het webadres met www.kortrijk. Laat je hier 
vooral niet door misleiden.

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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HANNES COUDENYS
PERSONALITY AWARD

Hannes Coudenys zet Kortrijk op een ludie-
ke manier in de schijnwerpers. Je kent hem 
ongetwijfeld van Ugly Belgian Houses, een 
website van lelijke huizen. Hij zoekt sinds 
2011 de ‘mooiste lelijke’ huizen van België 
en bundelt die op zijn blog. Ondertussen 
verscheen er ook een boek en maakte hij 
naambekendheid in de hele wereld. Zijn 
website heeft zo’n 50.000 unieke bezoekers 
en 3 miljoen views per maand. 

 R www.uglybelgianhouses.tumblr.com

WASHCOT
STARTER VAN HET JAAR

Isabel Lambert en David Vandenbogaerde 
lanceerden onlangs hun Washcot. De dienst 
verhuurt en wast zelf ontworpen katoenen 
luiers met drukknopen. Ze staan bovendien 

in voor een wekelijkse thuislevering en op-
haling. Het idee komt overgewaaid uit de 
Verenigde Staten. Het systeem is ecologisch, 
gezond en – niet onbelangrijk – zorgt dat er 
altijd luiers voorradig zijn. Sinds de opstart in 
februari hergebruikten ze al meer dan 9.000 
luiers. Een pakket van zestig katoenen luiers 
kost zo’n 20 euro, vergelijkbaar met de prijs 
van gewone luiers. 

 R www.washcot.be

GINO KESTELOOT
MERKWAARDIGE AWARD

Met 137 drummers het liedje Uptown Funk 
van Bruno Mars spelen. Deze uitdaging ging 
Heulenaar Gino Kesteloot begin september 
aan. Hij runt de grootste drumschool van 
ons land en besloot om samen met alle leer-
lingen en andere muziek- en drumliefheb-
bers een wereldrecordpoging te houden. 
Onder de noemer ‘Kortrijk drumt’ toverde 
men het Schouwburgplein om tot één groot 
drumpodium. Ze haalden een Belgisch re-
cord binnen en vestigden ook een Europees 
record. Het vorige stond op naam van 93 
drummers in Portugal. Nog even terugblik-
ken? Dat kan via de zoekterm ‘Kortrijk drumt’ 
op YouTube. De opbrengst van Kortrijk 
Drumt ging naar Levensloop, de estafette-
loop van de Stichting tegen Kanker. 

 R www.ginokesteloot.be

ARCHITECT@WORK
AWARD VOOR 
INTERNATIONALISERING

ARCHITECT@WORK, het unieke  totaaleve-
nement met focus op productinnovaties ex-
clusief voor architecten, interieurarchitecten 
en andere voorschrijvers vindt op vandaag 
plaats in 12 landen. Er zijn plannen om het 
concept ook te lanceren in Zweden, Spanje 
en zelfs Canada.

DE POTJES
BESTE INNOVERENDE CONCEPT

De Potjes is een uniek eet-concept waarbij 
een bar wordt opgesteld met koelkast en 
microgolfoven. De gasten kunnen zelf hun 
potje opwarmen of krijgen hierbij hulp. De 
potjes bevatten een volledig gerecht dat 
vers en eigenhandig gemaakt is. Je hebt de 
keuze uit een uitgebreid aanbod aan ge-
rechten met seizoensgebonden groenten.

 R Volg ‘De Potjes’ op facebook

De Tower Awards bekroont jaarlijks personen die in de kijker liepen in Kortrijk. Behalve de Personality Award, reikte men ook 

awards uit voor Starter van het jaar, Beste Innoverende Concept, Merkwaardige award en Award voor Internationalisering. 

Tower Awards maakt 
winnaars bekend

De winnaars van vorige maand
Heel wat Stadskrantlezers herkenden het nieuwe 
parkeerterrein P Haven. Tien lezers mogen een gratis 
flesje bubbels ophalen bij het Onthaal- en Meldpunt 
van de stad: Daisy Mahieu, Helena Thys, Lucrèce 
Demeulemeester, Huguette Beleyn, Ilse Beernaert, Annelies 
Vantroys, Martien Stamper, Sonia Descamps, Dries De 
Langhe en Kathy Omez.
Drie lezers ontvingen een kerstpakketje met gratis jetons 
voor de kinderkerstfoor: Evelien De Lodder, Julie Verdonck 
en Monique Dubaere. 
Mathieu Lepers, Thomas Verhaege, Frank Delvinquiere, 
Stephane Debouvries, Leen Labie, Efie De Grande, 
Angelique Vanhee, Corneillie Maria, Jan Vanhulle en Rik 
Devriese bezorgden de Stadskrant een leuke fietsfoto. Zij 
mogen een gratis fietspakket ophalen bij het Onthaal- en 
Meldpunt van de stad. 

@francisluypaert – Handelaars slaan handen in el-
kaar en realiseren met #feestinkortrijk het prachtige Huis van 
de Kerstman @8500kortrijk

@SVandebuerie – welke hashtag zal meest trending 
zijn vandaag? #BCD #Kortrijk of #Buffalo #Gent? 

@LeslieRamboer – Eerste nacht als vrijwilliger  
nachtopvang #daklozen #kortrijk. Nog steeds helpende han-
den nodig! 

@dewaele_griet – Voor wie al eens van wat kerstsfeer 
kan genieten: de wintermarkt @8500kortrijk is de max! 

@dirkvdberghe – Tikken met @MedialabQuindo in de 
oortjes. Schitterende playlist. Moet ik vaker doen. Straks ook 
nog De Warmste Week met lijst @8500kortrijk! 

Tweets
van de maand

Zet je zaak in de kijker! 
Startende Kortrijkse ondernemers krijgen opnieuw de mogelijkheid 
om hun zaak in de kijker te zetten. Wie wil, kan vanaf maart de eta-
lage van Economie Kortrijk in de Leiestraat 24 gedurende twee maan-
den gratis inpalmen. Er werden zo al vier mooie vitrines gecreëerd en 
toffe samenwerkingen opgezet. Grijp je kans om ook jouw product of 
dienst in de ‘picture’ te zetten en prent je zaak in het geheugen van 
duizenden passanten. 

 R Interesse? Schrijf je in via www.kortrijk.be/etalage

WINKen jouw stad!
Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 januari een kaartje 
naar: Stadskrant, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar 
stadskrant@kortrijk.be. Tien stadskrantlezers maken kans op een mooie 
stadsparaplu! 
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DINSDAG 5 JANUARI

FILM | LES COWBOYS | Elk weekend trekt Alain met zijn 
gezin naar het landelijke Frankrijk om er met gelijkgezinden te 
genieten van country & western, rodeo's en kampvuren | tot 
5/1/2016 | € 9/7,5 (-26/+65)/6 | Budascoop | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be  |  UiTPAS
FILM | EL CLUB | Een film over vier mannen die samenwo-
nen in een gezellige villa aan de kust. Zij blijken priesters te zijn 
die allen uit de kerk gezet zijn voor uiteenlopende wanpraktij-
ken. | tot 5/1/2016 | € 9/7,5 (-26/+65)/6 | Budascoop | 056 22 
10 01 | www.budakortrijk.be | UiTPAS
FILM | IXCANUL | In een betoverend samensmelten van fabel 
en realiteit maken wij kennis met de zeventienjarige Maria. Zij woont 
en werkt met haar Kaqchikel-sprekende Mayafamilie op de koffie-
plantage aan de voet van de vulkaan | tot 5/1 | € 9(-26/+65)/7,5/6 |  
Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be | UiTPAS

WOENSDAG 6 JANUARI

WANDELING | WINTERPADDENSTOELEN IN 
DE KLEIPUTTEN MET NIEUWJAARDRINK | 
Wij maken een korte wandeling in het natuurgebied "De Klei-
putten" en komen daarna samen in het NEC voor een overzicht 
van de activiteiten van 2015 en de programmavoorstelling 
voor 2016. Natuurlijk gaat dit gezellig samenzijn gepaard met 
een drankje en een hapje | 13.30u | Nec De Steenoven | www.
natuurpunt.be/winterpaddenstoelen-de-kleiputten-met-
nieuwjaardrink 
PODIUM | TONEELHUIS MET 'BEZONKEN 
ROOD' | Een rouwzang op de gestorven moeder en een 
herinnering aan de Jappenkampen tijdens WO II. De voorstelling 
is gebaseerd op de roman van Jeroen Brouwers, geënsceneerd 
door Guy Cassiers en op scène tot leven gebracht door een feno-
menale Dirk Roofthooft | 20.15u | € 18 | Schouwburg Kortrijk | 
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be | UiTPAS
CINEMAATJES | CHOO CHOO (3+) | Drie muzikale 
poppenanimatiefilms waarin Choo Choo voor een groot feest 
zorgt, piraten verslaat op de woeste zee en een puppy krijgt | ook 
op zondag 10/12 om 10u (+ontbijt om 9u, mits reservatie) & 
14u | €9/7,5(-26/65+)/6(-12) | Budascoop Kortrijk | 056 22 10 
01 | www.budakortrijk.be| UiTPAS
CINEMAATJES | OPERATION ARTIC (10+) | Een 
spannend en oogverblindend mooi familieavontuur dat zich af-
speelt op één van de meest onhergbergzame plekken ter wereld: 
de Noordelijke Ijszee |  ook op zondag 10/12 om 10u (+ontbijt 
om 9u mits reservatie) & 14u | €9/7,5(-26/65+)/6(-12) | Buda-
scoop Kortrijk | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be| UiTPAS

RED WOLVES VERSUS TURKIJE
Op woensdag 6 januari speelt de nationale handbal-
ploeg, oftewel de Red Wolves, een interland tegen 
Turkije. Deze wedstrijd kadert in de kwalificatiecam-
pagne voor het WK van 2017 dat in Frankrijk plaats-
vindt. Voor de tweede keer op rij heeft de stad Kortrijk 
de eer om de nationale ploeg te mogen ontvangen. 
De Red Wolves verloren nipt de dubbele interland tegen 
Tsjechië. Op bezoek bij de Tsjechen werd het 34 – 32. 
De terugwedstrijd in de Lange Munte eindigde op  
32 – 36. 2368 toeschouwers zagen hoe de Red Wolves 
alles uit de kast haalden tegen de Tsjechische profs, 
maar uiteindelijk nipt te duimen moesten leggen. 
De sportieve staf, de Red Wolves en de Vlaamse 
Handbalfederatie hopen op een even massale op-
komst op 6 januari. Turkije is een tegenstander op 
maat van de Red Wolves. 
Een zege behoort zeker tot de mogelijkheden. 

 R € 15 (add)/10(vvk) | S.C. Lange Munte | 
www.handbal.be

VRIJDAG 8 JANUARI

RECEPTIE | NIEUWJAARSRECEPTIE OC DE 
WERVEL | Receptie voor de inwoners van Bellegem | 19u |  
OC De Wervel
PODIUM | BEKDICHTZITSTIL | François, Damien en 
Becky zitten in klas 3F, de afvalcontainer, zoals ze spottend wor-
den genoemd. Ze schrijven een brief naar het World Guinness 
Book of Records. Zoveel stoornissen in één klas, dat moet een 
record zijn.  Bekdichtzitstil is een ode aan het wild spelende kind, 
dat niet in een kader kan of wil passen. Een krachtige en ontroe-
rende voorstelling over de buitenbeentjes van onze samenleving |  
20.15u | € 11/9 (-26/+65) | Theater Antigone | 056 24 08 87 | 
www.antigone.be

ZATERDAG 9 JANUARI

NIEUWJAARSDRINK 
VOOR ALLE INWONERS
Tradities moet je in ere houden. Het stadsbestuur no-
digt daarom alle inwoners uit om samen te klinken 
op het nieuwe jaar. Zowel mensen uit het centrum als 
uit de deelgemeenten zijn welkom.
 

 R Afspraak om 18 uur op de Grote Markt  
www.winterinkortrijk.be

FEEST | BISSEGEM VUURT | Een vurig Bissegems tref-
fen met muziek, spektakel en culinaire verwennerijen | 18.30u | 
OC De Troubadour 
FEEST | NIEUWJAARSRECEPTIE EN KERST-
BOOMVERBRANDING SENTE | Een sfeervol 
drink- en eetstandjesmarkt op het plein naast buurthuis ’t Sen-
ter, met animatie voor de allerjongsten | 19u | Plein naast het 
buurthuis
BASKETBAL | KBK VS BBC FALCO GENT | 20.30u | 
Hiepso | 056 23 98 60 | kortrijk@howest.be
VOLLEYBAL | DAMES BIDAVO VS VELVOC VEL-
TEM BEISEM | 20u | Sportcentrum Ter Biezen | 0470 29 81 
53 | bidavo@gmail.com 

ZONDAG 10 JANUARI

RECEPTIE | NIEUWJAARSRECEPTIE HEULE 
WATERMOLEN | 11u | OC Molenheem

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

MAANDAG 11 JANUARI

FILM | NAAR DE FILM VOOR 1 EURO: SELMA |  
De opbrengst van deze filmvoorstelling gaat integraal naar Hart 
boven hart | 19u | € 1 | Het Textielhuis | sfa@linxplus-wvl.be  

DINSDAG 12 JANUARI

FILM | DAS KABINET DES DR. CALIGARI | 
Zonder Caligari geen Tim Burton. De waanzinnige decors en de 
visuele spelletjes blijven tot op heden een feest voor het oog |  
20.15u | € 9/7,5 (-26/+65)/6 | Budascoop | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be | UiTPAS

WOENSDAG 13 JANUARI

MUZIEK | RADIO GUGA MET 'INTEAM' | Guga, 
een begenadigd stemmenimitator, weet uit zijn gave al langer 
charmante comedy te puren. Geruggensteund door een fantas-
tische live-band trekt hij nu volledig de muzikale kaart. Trouw 
aan zijn talent kruipt hij in de huid van de meest uiteenlopende 
binnen- en buitenlandse muzikale grootheden | 20.15u | € 20 | 
Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.
be | UiTPAS

DONDERDAG 14 JANUARI

MUZIEK | CAFÉ-CHANTANT MET CHICOS Y 
MÉNDEZ (ALTERLATINO) | Chicos Y Méndez brengt 
feestelijke muziek op geëngageerde teksten in het Frans en in 
het Spaans. Dit Barcelonese collectief wil de Latijns-Amerikaan-
se muziek heruitvinden! Vandaar dat Chicos Y Méndez zijn songs 
graag als 'Alterlatino' muziek bestempelt | 20.15u | gratis | OC De 
Vonke | 056 24 06 20 | www.heule.be | UiTPAS
MUZIEK | DIRK BROSSÉ MET 'INSIDE OUT' | 
De Belgische componist en dirigent Dirk Brossé kan op een rijk 
gevulde carrière terugblikken. In ‘Inside out’ vertelt Dirk Brossé 
over zijn begeesterde levenswandel en toont hij de naden en 
draden van een componist op wereldniveau | 20.15u | € 26 | 
Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.
be | UiTPAS

VRIJDAG 15 JANUARI

PODIUM | HETPALEIS & HET GEVOLG MET 
'KLEINE KONING II DECEMBER (8+)' | Stefan 
Perceval bewerkt het sprookje ‘Der Kleine König Dezember’ van 
de Duitse schrijver Axel Hacke en maakt een theatervoorstel-
ling over het kind in elk van ons. Acteur Vic De Wachter speelt 
zowel koning als verteller. Een wondermooi verhaal waar ou-

ders en kinderen samen ongelooflijk van genieten! | 19u | € 8 | 
Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.
be | UiTPAS
PODIUM | MIJN POOLSE KUISVROUW | Kome-
die door Ruud en Sven De ridder in een regie van Roger Bolder |  
20.15u, ook op 16,19,23, 29/1 om 20.15u en 24/1 om 14.45u | 
€ 12 | Arenatheater | 056 23 98 55 | www.facebook.com/taal-
enkunst
FIETSEN | VELOFOLLIES | Fietsevenement voor wielerfa-
naten | (add) € 14/ 7 (< 12 jr)/ gratis (< 6 jr) – (vvk) € 10/5 (< 
12 jr)/gratis (< 6 jr) | ook op za 16 en zo 17/01 | 056 24 11 11 | 
www.velofollies.be | zie p. 13

ZATERDAG 16 JANUARI

MUZIEK | NIEUWJAARSCONCERT | Uniek en 
prachtig nieuwjaarsconcert met niet minder dan 5 solisten, een 
kinderkoor en het KLT orkest en koor | 20u, ook op zo 17/1 om 
14.45u | € 21/19/10 | Schouwburg Kortrijk | www.kltkortrijk.be | 
zie p. 17  
RECEPTIE | NIEUWJAARSRECEPTIE OC AAL-
BEKE | 19u | OC Aalbeke

DIGIDOKTER  
KIES DE JUISTE SMARTPHONE
Bij de aanschaf van een smartphone komen heel wat 
keuzes kijken. En hier en daar zitten er addertjes on-
der het gras. In deze Digidokter gaan wij dieper in op 
de juiste verhouding prijs-kwaliteit, ‘gesubsidieerde’ 
smartphones, de keuze voor wifi of mobiel internet 
met data-abonnement, roaming, het stroomverbruik 
en wat te doen bij schade. Lesgever is Joris De Sutter. 

 R Zaterdag 16 januari 2016 | 10-12u | 
€ 3 | Oranje Zaal Bibliotheek | Vooraf 
inschrijven via www.vormingplusmzw.be 
056 26 06 00

BASKETBAL | DAMES KBK VS DBC OSIRIS 
AALST B. | 18.30u | Mimosa | 056 27 80 70 
VOLLEYBAL | DAMES BIDAVO VS VAMOS STE-
KENE-SINT GILLIS-WAAS | 20u | Sportcentrum Ter 
Biezen | 0470 29 81 53 | bidavo@gmail.com 
TARANTINO DOUBLE BILL | THE HATEFUL EIGHT 
+ PULP FICTION | combineer de nieuwe Tarantino-film 
met zijn meest legendarische op één dag | The Hateful Eight: 18u 
& Pulp Fiction om 21.20u | double bill = €12 | per film €9/ 7,5 
(-26/65+) | Budascoop | www.budakortrijk.be |  UiTPAS 

ZONDAG 17 JANUARI

CHALLENGE RUN: 
DE STAD ALS SPEELTERREIN... 

Op 17 januari 2016 weerklinkt om 10u de eerste start 
van de 'individuele' deelnemers (start in golven) op 
het Schouwburgplein in Kortrijk. 
Het is een Run van 5.5 km en 9 km waarbij de deel-
nemers op het parcours een aantal 'hindernissen' 
moeten overwinnen.
TEAMS CONCEPT: Het unieke concept van de teams 
is dat de 4 deelnemers/team fysisch verbonden zijn 
met elkaar en alzo het gehele parcours verplicht 'te-
samen' moeten afleggen. 
NIEUW !! Nu ook teams mogelijk voor de 9 km. 
Het parcours loopt doorheen het stadscentrum en 
doet 9 van de 10 meest bezochte plaatsen in Kortrijk 
aan gecombineerd met enkele 'vergeten' steegjes ... 
*  Doorkruisen van gebouwen. Zo loopt het parcours 

dwars door het stadhuis, Schouwburg, Begijnhof-
park, Budafabriek, NMBS station … Een unieke 
ervaring met een nooit eerder gezien parcours! 

*  Bestaande obstakels zoals trappen, ondergrondse 
garages,… 

*  Artificiële hindernissen 
*  Sfeerelementen: we voorzien een aantal winterse 

sfeerelementen om de belevenis compleet te maken. 

Uniek in zijn soort en een ultieme gelegenheid om jouw 
stad ook eens vanuit een andere ooghoek te bekijken.  

 R Meer info en inschrijven op  
www.challengerun.be 

RECEPTIE | NIEUWJAARSRECEPTIE OC MAR-
KE | 11u | OC Marke
VOLLEYBAL | VTK VS SSJHEMELVEERDEGEM | 
17u | Sportcampus Lange Munte | 0486 39 29 34 | dirk.vanant-
werpen@telenet.be 
VOLLEYBAL | VT MARKE WEBIS VS VC GLOBAL 
WINERIES KAPELLEN | 17u | Sportcentrum Marke | 
056 42 03 63 | jos.leplae@ledek.be 

AGENDA VAN 5 JANUARI TOT 7 FEBRUARI 2016

© Alain Decamps

© Luc Monsaert

© Tony DC
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een niet te missen nieuwjaarsconcert op de laatste dag 
van januari!  De Superior Dance Band zet daarmee haar 
nieuw speelseizoen in (het 34ste reeds!) en nodigt ieder-
een uit op dit gratis concert.  Op het programma passeren 
opnieuw de beste New Orleans-klassiekers de revue en 
met de pauze trakteren we bovendien met een glaasje! |  
19u | Kortrijk Grote Zaal Mozaïek | www.superiordanceband.be 

DINSDAG 2 FEBRUARI

PODIUM | ONZE KOEN | Het moet geleden zijn van ‘In 
de gloria’ en ‘Het eiland’ dat klassebakken Lucas Van den Eynde 
en Tania Van der Sanden aan elkaars zijde speelden | 20.15u | 
 € 11/9 (-26/+65-) | Theater Antigone | 056 24 08 87 |  
www.antigone.be

WOENSDAG 3 FEBRUARI

CINEMAATJES | CASPER & EMMA (3+) | Emma en 
Casper zijn vanaf de eerste schooldag beste vrienden | 14u | ook 
op zo 7/2 om 10u (+ontbijt om 9u mits reservatie) en 14u | 
€9/7,5(-26/65+)/ 6(-12) | Budascoop Kortrijk | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be | UiTPAS
CINEMAATJES | PHANTOM BOY (7+) | Een mysteri-
euze bandiet bedreigt New York met een gevaarlijk computervi-
rus. Een buitengewoon duo moet zijn superkrachten bundelen 
om Marie en de stad van de ondergang te redden | 14u | ook 
op zo 7/2 om 10u (+ontbijt om 9u mits reservatie) en 14u| 
€9/7,5(-26/65+)/6(-12) | Budascoop Kortrijk | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be| UiTPAS
FEEST | KLEUTERHUWELIJK | Kleuters van de 3de 

kleuterklas worden ondergedompeld in de magie van Cupido. Ze 
leren wat een huwelijk is en wat de verbintenissen betekenen. 
Dit onder de vorm van een echt huwelijk binnen de klas in het 
stadhuis. Ze worden met grandeur (voor de 3de kleutertjes van 
VBS Heule Watermolen) | 9.30 en 14u  | stadhuis Kortrijk 

VRIJDAG 5 FEBRUARI

SPINRAG | KINDERMUZEFESTIVAL 2016 | Spin-
rag is in 2016 aan haar 14de editie toe en is uitgegroeid van een 
eendagsvlieg tot een toonaangevend kinderkunstenfestival in 
Vlaanderen. Meer dan 5000 toeschouwers vinden jaarlijks hun 
weg naar Spinrag en het web blijft gestaag groeien. Waar in het 
begin enkel podiumkunsten een plekje krijgen, zien we stilaan 
andere kunstvormen als film, workshops en installaties hun 
plaats innemen. | t.e.m. 12/2 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 
55 | www.spinrag.be | zie p. 14 | UiTPAS

ZATERDAG 6 FEBRUARI

DANS | CUPIDO DANST. IT TAKES TWO TO 
TANGO | De meest passionele dans komt naar Kortrijk. 
Tango-instructeurs geven openlucht demo’s en trekken jullie 
mee in hun wereld van passie en dans. Laat de aanblik  bekoren, 
de muziek je meevoeren of laat je verleiden om het zelf eens uit 
te proberen | 14.30u en 17.30u | gratis | www.tangokortrijk.be
BEURS | KARAMBLAS | Animatieve beurs met creatieve 
handelaars onder 1 dak. Belevingsshoppen staat er op nummer 
1 | 14.30 tot 20.30u | ook op 7/02 van 10.30 tot 18u | gratis 
inkom | Budafabriek | www.karamblas.be

DINSDAG 19 JANUARI

FILM | DOCPOPPIES: MY RAS TAFARI ROOTS |  
My Ras Tafari Roots is een fascinerende en intensieve speurtocht 
van een jonge Europeaan die via vergeten familieleden in Italië 
en Cyprus op zoek gaat naar zijn Afrikaanse roots | 20.15u | € 
9/7,5 (-26/+65)/6 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.buda-
kortrijk.be  | UiTPAS

WOENSDAG 20 JANUARI

FILM | A BLAST | Een film vol metaforen maar tegelijk is het 
ook een ondubbelzinnig portret dat de malaise in Griekenland 
durft aan te kaarten. Flitsende cinema vol actie en twist of een 
gewaagd onvoorspelbaar drama. | 20.15 | ook op 26 januari | € 
9/7,5 (-26/+65)/6 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakor-
trijk.be  | UiTPAS

DONDERDAG 21 JANUARI

VOORDRACHT | ONTMOETINGSMOMENT VOOR  
TRANSGENDERS | Heb je een vraag rond jouw gende-
ridentiteit en zoek je een manier om hiermee om te gaan? | 19u | 
Vrijzinnig Centrum Mozaïek | genderaXept@gmail.com
FILM | HOLLYWOOD REVISITED: BLACK 
MASS | FBI-agent John Connolly probeert de Ierse gangster 
Whitey Bulger (Johnny Depp) te overhalen om samen met de 
FBI een Italiaanse maffiafamilie uit te schakelen. Whitey stemt 
toe, maar de onwaarschijnlijke samenwerking verloopt niet zo-
als gepland en Whitey groeit uit tot één van de meest beruchtste 
en gewelddadigste criminelen die Boston gekend heeft| ook op 
22 en 23/01 | € 9/7,5 (-26/+65)/6 | Budascoop | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be |  UiTPAS

VRIJDAG 22 JANUARI

BEURS | FOR LOVERS TROUWBEURS 2016 | 18 
tot 22u | € 10 | ook op za 23 en zo 24/01 van 11 tot 18u | Kortrijk 
Xpo | 014 23 09 60 | www.forlovers.be

ZATERDAG 23 JANUARI

RECEPTIE | NIEUWJAARSRECEPTIE OC KOOI-
GEM | 19.30u | OC Kooigem
PODIUM | SOIREE PERPLX MET GANDINI 
JUGGLING | Soiree Perplx presenteert met '4x4 : Epheme-
ral Architectures' een unieke voorstelling van Gandini Juggling 
waarbij klassiek ballet samenkomt met jongleren. Vier jongleurs 
en vier klassiek geschoolde balletdansers brengen het beste van 
2 werelden | 20.15u | € 18/15/12 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 
98 55 | www.perplx.be

BENEFIET | BENEFEMKE | Femke vecht momenteel te-
gen leukemie.  BeneFemke is een eetfestijn met tombola. Alle 
opbrengsten gaan integraal naar Femke’s behandeling en revali-
datie | 18u | OC Marke | daisy.vanhollebeke@telenet.be 
VOETBAL | KVK VS KV OOSTENDE | 20u | Sportsta-
dion KVK | 056 96 01 90
BASKETBAL | BASKETBAL HEREN | KBK-BBC Latem 
-De Pinte B. | 20.30u | Hiepso | 056 23 98 60 | kortrijk@howest.be 
MUZIEK | ANSATZ DER MASCHINE + INNER-
WOUD | Bijna vier jaar na ‘Heat’, viert Ansatz der Maschine zijn 
terugkeer met ‘Tattooed Body Blues’, een plaat die het resultaat is 
van een uitgebreide zoektocht naar een nieuw artistiek verhaal. 
Na een sabbatperiode, waarin spilfiguur Mathys Bertel muziek 
schreef voor  theater, en de hort opging met Illuminine, vindt 
Ansatz nu eindelijk ook opnieuw zijn weg naar het podium |  
20u | € 15/12/9 | De Kreun |  dekreun.be | UiTPAS

DINSDAG 26 JANUARI

PODIUM | COMEDYTALES OPEN MIC | Elke laat-
ste dinsdag van de maand is er comedy. Domien Vloeberghs en 
Tjalle Groen wisselen elkaar af als MC | 19.30u | Café deDingen

WOENSDAG 27 JANUARI

PODIUM | GREY GARDENS | Met Gene Bervoets en 
Chiel van Berkel in de rollen van moeder en dochter creëerde 
Abattoir Fermé een tragikomische, heel gesmaakte productie 
over verpauperde adel, schone schijn en vergankelijkheid | 
20.15u | € 11/9 (-26/+65) | Theater Antigone | 056/24 08 87 |  
www.antigone.be 

MAANDAG 28 JANUARI

PODIUM | NTGENT / ALAIN PLATEL / FRANK 
VAN LAECKE MET 'EN AVANT, MARCHE!' | 
Voor ‘En avant, marche!’ baseren regisseurs Frank Van Laecke, 
Alain Platel en componist Steven Prengels zich op de traditie van 
muziekverenigingen die al decennia lang deel uitmaken van het 
sociale en culturele leven. Vier acteurs, zeven muzikanten krijgen 
op scène het gezelschap van een plaatselijke harmonie of fanfare |  
20.15u | € 18 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.
schouwburgkortrijk.be | UiTPAS

POËZIEWEEK
BEZORG ONS JOUW 
VROEGSTE HERINNERING 
Van 28 januari tot en met 3 februari 2016 vindt op-
nieuw de poëzieweek plaats, een initiatief van diverse 
Nederlandse-Vlaamse literaire organisaties en een 
aanleiding voor tal van Kortrijkse literaire organisaties 
om de krachten te bundelen. Dit jaar is het thema van 
de poëzieweek de herinnering. Het sein voor onze al-
lereerste Kortrijkse Letterzetter en Mattijs Deraedt - een 
lid van zijn collectief van jonge woordkunstenaars - om 
jouw vroegste herinnering op te halen. Neem dat ge-
rust letterlijk want in januari vragen zij jou om jouw 
vroegste herinnering te formuleren en in te sturen. 
Mattijs Deraedt, die zelf geen vroegste herinnering 
heeft, gaat daarna met die van jou aan de slag. 
Je herinnering insturen kan zowel digitaal als fysiek 
(voor wie hier graag creatief mee aan de slag gaat!) on-
der meer in Boekhandel Theoria en de Kortrijkse biblio-
theek. Wie dit vóór 30 januari 2016 doet, maakt kans 
op een origineel en memorabel herinneringenpakket. 

 R Meer info: www.kortrijk.be/
letterzetterkortrijk 

MEMENTO, DE EERSTE 
WOORDNACHT IN KORTRIJK 
Op 30 januari 2016 organiseren enkele literaire part-
ners voor het eerst onder de naam Memento een 
woordnacht in Kortrijk. Duik met een performer het 
Kortrijkse nachtleven in en geniet van literaire inter-
venties op tal van fijne locaties. Ontdek werk 
van jonge, Kortrijkse woordkunstenaars die deel uit-
maken van het collectief van de Letterzetter en van 
enkele gevestigde waarden in het literaire landschap. 
Beginnen doe je in groep vanaf 19u, 19.30u en 20u in 
Komma in de Lucht (naast Boekhandel Theoria). 

 R Gratis deelname | Inschrijven kan in de 
bibliotheek van Kortrijk, wie zich vooraf 
inschrijft, steunt niet alleen de organisatie 
maar krijgt ook een uniek aandenken 
aan de woordnacht | www.kortrijk.be/
bibliotheek/poezieweek

DINSDAG 29 JANUARI

RECEPTIE | NIEUWJAARSRECEPTIE OC  
ROLLEGEM | 19u | OC Rollegem

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

WOENSDAG 30 JANUARI

PODIUM | PEEPING TOM MET 'VADER' | ‘Vader’ 
onderzoekt het ogenblik wanneer herinneringen of hallucinaties 
van een oude man die voortdurend de realiteit van het dagelijks 
leven in fantasie doen omslaan | 20.15u (inl. 19.30u) | € 20/18 
(< 26 jr) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouw-
burgkortrijk.be | zie p. 16 | UiTPAS

EVENT | CAMPUSKAARTING | Heb jij zin in een 
spelletje kaarten? Een ontspannen avondje in de grote zaal 
van het KTA Drie Hofsteden. Met een hapje en een drankje, en 
wat muziek op de achtergrond, staat de campuskaarting borg 
voor gezellige uren | 19u | € 1,25 | Campus Drie Hofsteden |   
www.campusdriehofsteden.be 
BASKETBAL | DAMES KBK VS TIGER EVERGEM A |  
18.30u | Mimosa | 056 27 80 70 

ZONDAG 31 JANUARI

COMEDY | COURTRAI NOUS FAIT RIRE | Met een 
welgemeend glimlach het nieuwe jaar 2016 inluiden als goede 
voornemen. Ongeziene heel grappige en spetterende stand up 
comedy show met top comedians | 14u | € 13 | Budascoop
VOLLEYBAL | VTK VS ALFA SOLUTIONS TIE-
VOLLEY TIELT | 17u | Sportcampus Lange Munte | 0486 
39 29 34 | dirk.vanantwerpen@telenet.be 
MUZIEK | ANNE NIEPOLD & GWEN CRESENS 
MET 'MONOCHROMATIC' | De unieke combinatie 
van twee magnifieke instrumenten en twee uiteenlopende per-
soonlijkheden. Accordeonisten Anne Niepold en Gwen Cresens 
delen dezelfde filosofie voor muziek, maar hebben een heel 
eigen, kenmerkende stijl. Altijd zijn ze op zoek naar een andere 
invalshoek en spelen werk van Bach tot Nirvana | 11u | € 11/8 
(-26) | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouw-
burgkortrijk.be | UiTPAS
VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS VS MENDO 
BOOISCHOOT A | 17u | Sportcentrum Marke | 056 42 
03 63 | jos.leplae@ledek.be 
MUZIEK | NIEUWJAARSCONCERT SU-
PERIOR DANCE BAND | Op de valreep nog 

ZONDAG 7 FEBRUARI

SHOPPEN | KOOPZONDAG KORTRIJK CUPIDO |  
De winkels zijn open op zondag! Verras je geliefde, je familie 
en vrienden met een romantisch geschenkje of steek jezelf in 
een nieuwe tenue. | K in Kortrijk open van 13u tot 18u, winkels 
openen soms ook al in de voormiddag | Op zaterdag speelt de 
muziekband Blikken Doze in de winkelstraten | www.shop-in-
kortrijk.be

RUN | KARAMBLAS CUPIDO RUN | Een run waar 
koppels als bruid en bruidegom aan elkaar gebonden zullen lo-
pen van de Budafabriek langs de Ijzerkaai, over de Collegebrug 
en terug naar de Budabrug en als eindpunt weer de Budafabriek. 
Lopers ontvangen leuke prijzen en een gepersonaliseerde goo-
diebag. Er is een prijs voor het koppel die het langste samen is, en 
ook een prijs voor het jongst gehuwde koppel. Wie kan bewijzen 
dat ze op 7 februari wettelijk getrouwd zijn, valt eveneens in de 
prijzen! Wie niet getrouwd is kan zeker ook mee lopen | 10.30u | 
€ 5 /koppel | Budafabriek | www.karamblas.be

DOORLOPEND

EXPO | KORTRIJK BEZET 14-18 : WOI PAR-
COURS - GROOTE OORLOG | Ontdek de plaatsen  
in en rond Kortrijk die tijdens WO I een bijzondere rol gespeeld 
hebben. Het Soldatenheim, de duivengevangenis, een vliegveld 
met bunker, de cellen waar krijgsgevangenen heimelijk werden 
afgeluisterd, een bomvolle ziekenzaal... Je wandelt of fietst er-
naar toe | Kortrijk 1302 | www.kortrijkbezet14-18.be
EXPO | KORTRIJK BEZET 14-18 : IN HET 
SPOOR VAN EEN SPION - TENTOONSTEL-
LING - GROOTE OORLOG | Wat gebeurde er in Kor-
trijk tijdens WO I? Op één dagmars van het front, was onze stad 
een belangrijke bevoorradingsplaats voor de Duitse troepen. De 
stad is in de greep van verordeningen, opeisingen en inkwartie-
ringen. Jachtpiloten en bommenwerpers maken het luchtruim 
onveilig. Onfortuinlijke en fortuinlijke burgers vertellen hun ver-
haal. En achter elk hoekje ligt de spion op de loer | Kortrijk 1302 |  
www.kortrijkbezet14-18.be
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 

© Lynn Delbeecke

© philedeprez

© Herman Sorgeloos
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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 maart: 1 februari, editie april: 29 februari, editie mei: 29 maart.

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

INSCHRIJVEN INITIATIELESSEN 
‘BEGINNEN MET TUINIEREN’

Tuinieren is een bezigheid die goed is voor geest en 
lichaam. Werken in een tuin helpt je om gezonder 
te leven. Het tuinieren in een volkstuinpark bevor-
dert daarenboven het sociaal  contact met de buren 
‘volkstuinders’.

Tuinieren is echter niet altijd vanzelfsprekend, som-
mige oogsten mislukken, het onkruid dreigt de 
overhand te nemen op de tuin of de weersomstan-
digheden willen niet mee. De stad Kortrijk wil samen 
met de vereniging Tuinhier Kortrijk jou op de goede 
weg helpen door twee initiatielessen te organiseren: 
‘Beginnen met Tuinhieren’.

Deze lessen vinden plaats op 16 februari en op 23 
februari in het Dakcafé van het stadhuis.
Aanvang: 19.30u
Onderwerpen: elementaire kennis over samenstelling 
van de grond, zuurtegraad, humusgehalte, hoe gaan 
wij onze grond bemesten en bewerken, wat en hoe 
gaan wij zaaien of planten in onze tuin, welke verzor-
ging vragen de platen en wanneer oogsten wij en hoe?

 R Lesgever: Frans Tack | € 20 voor twee 
lessen (inclusief 1 jaar gratis lidmaatschap 
Tuinhier Kortrijk) | graag inschrijven 
voor deze sessies vóór 15 januari 2016 via 
geert.schelpe@skynet.be

De UiTPAS is een spaar- en voordelenpro-
gramma voor vrije tijd. Je kan met deze 
vrijetijdspas UiTpunten sparen door deel 
te nemen aan vrijetijdsactiviteiten. Die 
kan je omruilen voor korting, een cadeau 
of een ander voordeel.
Ga met je identiteitskaart langs bij één 
van de verkooppunten in Kortrijk.
Betaal € 3 of ontvang een gratis sticker. Je 
ontvangt je UiTPAS Zuidwest samen met 
fijne welkomstvoordelen en start met het 
sparen van UiTpunten!

Heb je liever geen extra pas, geen pro-
bleem, in Kortrijk kan je ook werken met 
je eID en dit is volledig gratis. Aan de hand 
van de meegeleverde sticker, kan je bui-
ten Kortrijk ook aan vrije tijd doen, pun-
ten sparen en omruilen. Deze sticker kan 
je kleven op je gsm, je portefeuille of een 
andere kaart. Vanaf 2016 stappen de loka-
le dienstencentra ook mee in het verhaal.

UiTPAS met kortingstarief
UiTPAS Zuidwest is ook beschikbaar voor 
iedereen die een uitkering krijgt van het 
OCMW, iedereen die recht heeft op ver-
hoogde tegemoetkoming en voor de 
personen die het OCMW toevoegt aan het 
kansentarief. Je ontvangt een vrijetijdspas 
aan €1 en kan genieten van 80% korting bij 
deelname aan UiTPAS activiteiten. Het ge-
bruik van eID en de meegeleverde sticker is 
ook gratis. Meer info over dit kansentarief 
kan je verkrijgen bij je ontmoetingscen-
trum of sociaal huis.

 R Alle info over UiTPAS op 
www.kortrijk.be/uitpas

GOEDKOPER 
THEATER, FILM 
OF SPORTEN

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! 

Trees.bourgeoisfietsen in #igkortrijk

Wouterlecluyse – 

Winter in #kortrijk

GuntherlammensJong geleerd is oud gedaan #igkortrijk Leslieramboer – 12k 

op 12/12 langs de leie 

#igkortrijk

Sarahv_buda – Jaaaaaaa! 

40.000 bezoekers in 

#budascoop #igkortrijk 

Martvlieg – And…Jump…

Zwemles Loïs #igkortrijk

Nata2129 – Kortrijkin de Kerstsfeer 

Academiekortrijk
Picasso! #academie 

#kunst #kortrijk

Dieterc56 – Mega foto van 

@tonydecruyenaere - 

#kerstmarkt #overview

Gianni_vm_ - It’s the 

most wonderful time 

of the Year 

Carmenryheul – Het enige wat 
verdubbelt als je deelt, is geluk. 

#arcdetriomphe #igkortrijk 

UITPAS, DAAR KAN JE NOG EENS MEE BUITENKOMEN
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Winter in Kortrijk (© Belga – David Stockman)


