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KORTRIJK SPREEKT OP TOER
De afgelopen maanden bezochten de burgemeester en 
schepenen al 12 buurten in onze stad, goed voor bijna 
12.000 gezinnen en 4.000 antwoorden. Enkele concrete 
resultaten: 

AALBEKE – OP TOER OP 13 SEPTEMBER 2015
De speelweide in de Ledeganckstraat was een doorn in 
het oog van de Aalbekenaren. De speeltoestellen waren 
dringend aan vervanging toe. Na de zomer verhuisde het 
speelplein van de Grote Markt in Kortrijk naar Aalbeke.

HEULE-WATERMOLEN – OP TOER OP 22 NOVEMBER 2015
Op vraag van de bewoners vroegen we De Lijn de mo-
gelijkheid te onderzoeken om opnieuw een bushalte 
te voorzien in de omgeving van de wijk Kromme Olm 
– Vier Linden - Izegemsestraat. Sinds 1 januari stopt de 
bus opnieuw aan de halte Vierlindenstraat. De nieuwe 
dienstregeling van Lijn 4 en 6 kan je terugvinden op de 
website www.delijn.be. Binnenkort trekt het stadsbe-
stuur op pad in een andere omgeving. Hou de website 
www.kortrijkspreekt.be en je brievenbus in de gaten. 

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

04 > PLANNEN HEULEPLAATS

De plannen voor het hart van de Kor-
trijkse deelgemeente kregen vorm, mede 
dankzij de inspraak van een werkgroep. 
Stan Callens, één van de drijvende 
krachten in die werkgroep, is tevreden 
over het resultaat. 

08 > WE LOVE KIDS

Kortrijk profileert zich als kindvrien-
delijke stad. En aangezien februari de 
maand van de romantische zielen is, 
vinden de activiteiten onder de vlag 
Kortrijk Cupido plaats.

10 > KLEURRIJK LABYRINT

In het voorjaar organiseert de stad al-
lerlei activiteiten op maat van kinderen 
en jonge gezinnen. Blikvanger is het 
Luminarium, dat het kindermuzefestival 
Spinrag op gang trekt. 

11 > NIEUWE ZWEMTARIEVEN

Vanaf 1 maart hanteert de stad nieuwe 
zwemtarieven. Wie zich regelmatig aan 
een plonsje waagt en een beurtenkaart 
aanschaft, krijgt het voordeligste tarief.

17 > BOUWSTENEN
Verbouwen kan handen vol geld kosten 
en zorgt vaak voor kopzorgen bij het 
zoeken naar aannemers, premies en 
financiering. Het Kortrijkse team van 
renovatiebegeleiders kan jou helpen. 
Helemaal gratis zelfs! 

En verder:
• Stationsproject > 3
• Kortrijk Kort > 6-7
• Kortrijk Kort > 12-13
• Stadsgroen Ghellinck > 14
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• Uit in Kortrijk > 23
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Duizend vragen, één adres 1777

In deze editie:
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. 
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WAAROM ZIJN ER VOORBE-
REIDENDE WERKEN NODIG?
De huidige busperrons en fietsstallingen 
aan de voorkant van het station moeten 
plaats ruimen voor een eerste werfzone. 
Daar begint men in januari 2017 met de 
bouw van een ondergronds parkeerterrein. 
In afwachting van het nieuw station moet 
men een tijdelijk of vervangend busstation 
en fietsenstallingen bouwen. De werken 
hiervoor beginnen in september 2016. 

WAT ZAL ER VERANDEREN?
DE VOORKANT VAN HET STATION: 
Foto 1: Er komt een centrale overdekte fiet-
senstalling voor 1.000 fietsen op het Stati-
onsplein. Het stadsbestuur zet hierbij sterk in 
op veiligheid: goede verlichting, aangepaste 

camerabewaking en veilige zebrapaden. 
Foto 2: De tijdelijke busperrons komen recht 
tegenover het stationsgebouw en de Door-
nikselaan. De Shop & Go- en taxistandplaat-
sen blijven min of meer op dezelfde locatie als 
nu en worden georganiseerd in de vorm van 
een verkeerslus. De cambioplaatsen verhuizen 
naar de Stationsstraat. De bestaande fietsen-
stalling in de Doornikselaan blijft behouden. 
Doorgaand verkeer blijft mogelijk zoals nu.

DE ACHTERKANT VAN HET STATION:
Foto 3: De parking op de hoek van de Minis-
ter Tacklaan en Doorniksewijk wordt omge-
vormd tot een busstation. 
Foto 4: De bestaande Kiss & Ride-zone in de 
Minister Tacklaan (kant sporen) krijgt een 
nieuwe invulling met brede busperrons en 
een wachtzone voor reizigers. De fietsstal-
lingen komen rond het Guldenspoorpad. 

Een scherm moet ervoor zorgen dat de 
stroom van voetgangers en fietsers zoveel 
mogelijk gescheiden blijft. Langs beide 
kanten van de Minister Tacklaan komen 
nieuwe Shop & Go-plaatsen. 

INFOPUNT STATIONSPROJECT
Heb je specifieke vragen? Loop dan eens 
binnen in het infopunt van het Stationspro-
ject in de Stationsstraat 13. De medewer-
kers maken je graag wegwijs in de plannen. 
In april volgen infosessies over de timing, 
fasering en minder hinder rond deze tijde-
lijke werken. Hou het Stadsmagazine en de 
website in de gaten voor meer info. 

 R 056 27 70 05 of stationsproject@kortrijk.be

 R Bekijk het simulatiefilmpje op: 
www.kortrijk.be/stationsproject/media-1

Start van de werken 
aan het station

In het najaar beginnen de werkzaamheden voor de heraanleg van de 
stationsbuurt. Als alle vergunningen op tijd afgeleverd worden, gaan de 
voorbereidende werken in september 2016 van start. Begin 2017 volgen 
de eigenlijke bouwwerken van de fiets- en bustunnel en een ondergronds 

parkeerterrein (onderbouw). Ook de heraanleg van het openbaar domein in die 
zone (Tolstraat, Conservatoriumplein, Zandstraat) staat op de planning. 

MEER INFO: Grote Markt 54, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be •@8500kortrijk • www.facebook.com\stadkortrijk 
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De plannen om Heuleplaats grondig aan te 
pakken, dateren niet van gisteren. Al na de 
fusie in 1977 kregen de Heulenaren de be-
lofte dat hun centrum zou vernieuwd wor-
den. In de jaren negentig leken die plannen 
eindelijk concrete vorm te krijgen na het 
aanstellen van een studiebureau, maar dat 
initiatief draaide uiteindelijk op niets uit. 
Via de Budget Games (burgerbegroting) 
kozen de Heulenaren voor de heraanleg 
van de Heuleplaats.

INSPRAAK 
Stan Callens is één van de drijvende krach-
ten van de werkgroep. "Onze werkgroep 
bestaat uit circa 25 mensen, met verte-
genwoordigers uit de aanpalende straten, 
leden van feestverenigingen en verant-
woordelijken uit het onderwijs.  Van bij de 
eerste vergadering hebben we ons open-
gesteld voor alle mogelijke ideeën, met het 
werkdocument van eind jaren negentig 
als uitgangspunt. Eén verwachting kwam bij 
iedereen terug: Heuleplaats moet in eerste 
instantie opnieuw echt een ontmoetings-
plaats worden."

EVENEMENTEN
Het centrum vormt jaarlijks het podium voor 
een vijftal evenementen, waarvan Heule 
Congé, de Tinekesfeesten en de 1 mei-fees-
ten de belangrijkste zijn. Vorig jaar kwam 
daar bijvoorbeeld nog het volksfeest naar 
aanleiding van de passage van de Ronde 
van Vlaanderen bij. "Wij vonden het cruciaal 
dat Heuleplaats in eerste instantie een groot 
plein wordt, waar de vier aanwezige cafés 
ook een voldoende groot terras krijgen. 
Daarnaast moeten er voldoende voorzie-
ningen aanwezig zijn om feesten mogelijk 
te maken (elektriciteit, water) en ijverden we 
voor een verkeersvertragende zone 30, om 
de verkeersveiligheid te verhogen."

BEGIN 2017
Stan was dan ook tevreden toen hij heel 
wat van die elementen terugvond in het 
onlangs voorgestelde ontwerp. "Eigenlijk 
zie ik zelfs geen enkel minpunt," vervolgt 
hij. "Ons nieuwe centrum krijgt effectief 
het uitzicht van een plein, met voldoende 
ruimte voor evenementen."

Het is de bedoeling dat de werken effectief 
beginnen in 2017. Daarbij gaat de keuze 
naar een gefaseerde aanpak, zodat de be-
reikbaarheid voor buurtbewoners en han-
delaars gehandhaafd blijft."

ANTICIPEREN OP 
BEVOLKINGSGROEI
Het was overigens niet de eerste keer dat een 
verandering in het Heulse straatbeeld op die 
manier tot stand kwam. "Tijdens de vorige 
legislatuur werd ook de heraanleg van de Wa-
rande zo aangepakt, waardoor deze site nu 
een fantastisch park is. Op die ervaring bouw-
den we nu verder. Bovendien zijn er nu ook 
plannen om Heulepark een opfrisbeurt te ge-
ven en kijken wij al naar de toekomst, door nu 
al na te denken over plannen waarmee we op 
termijn kunnen anticiperen op de verwachte 
bevolkingsgroei. We kunnen alleen maar toe-
juichen dat men met de plannen daadwerke-
lijk naar de wensen van de Heulenaars luistert. 
Op die manier leren mensen bovendien beter 
met elkaar communiceren."

 R buurt.kortrijk.be/heule

December 2015 was een mijlpaal in de geschiedenis van Heule. Toen 
konden de inwoners het ontwerp voor Heuleplaats inkijken. De 

plannen voor het hart van deze Kortrijkse deelgemeente kregen vorm, 
mede dankzij de inspraak van een werkgroep. Stan Callens, één van de 

drijvende krachten in die werkgroep, is heel tevreden over het resultaat.

De nieuwe 
Heuleplaats wordt een 

ontmoetingsruimte
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Infosessie 
orgaandonatie

De Stedelijke Adviesraad voor Personen 
met een Handicap Kortrijk en het West-
Vlaamse provinciebestuur organiseren 
op donderdag 25 februari om 19 uur een 
infosessie over orgaandonatie.
De transplantatiecoördinator geeft toe-
lichting over het doneren van organen. 
Iemand die een nieuw orgaan kreeg, ge-
tuigt over zijn ervaringen. Uiteraard is er 
gelegenheid tot het stellen van vragen.
Deze infosessie vindt plaats in het dak-
café van het stadhuis (4de verdieping), 
ingang via de Papenstraat. Rolwagenge-
bruikers hebben toegang via de binnen-
tuin van het stadhuis.
De toegang is gratis. Een tolk Vlaamse 
Gebarentaal, schrijftolk, mobiele ringlei-
ding, … behoren tot de mogelijkheden. 
Graag vermelden bij inschrijving tegen 
uiterlijk 10 februari.

 R Info en inschrijvingen: Carine Lagaisse, 
056 27 72 74 of welzijnsdienst@kortrijk.be. 
Heb je nog vragen de avond zelf? Bel naar 
0496 27 53 99.

SINKSEN16 zoekt  
deelnemers straatparade

Op het programma van SINKSEN 16 staat de grote straatparade. De organisa-
toren zoeken 100 stadsgenoten die willen meedoen aan deze grote danscho-
reografie die de naam ‘Sinulog-straatparade’ kreeg. Deze naam verwijst naar 
een traditionele dans uit Cebu City, de Filipijnse partnerstad van Kortrijk. Wie 
wil meewerken, kan dat doen als individu, maar ook met een groep zoals een 
vereniging, klas of jeugdvereniging. Er zijn drie categorieën: dans en bewe-
ging, kostuums maken en muziek.

1. Dans en beweeg mee in de choreografie onder leiding van Passerelle vzw.  
Danservaring is niet noodzakelijk. Coaches van Passerelle gaan met de groepen 
aan de slag. Per groep zijn er drie begeleide sessies.

2. Maak de kostuums mee onder leiding van Bolwerk vzw. Je bent een fijne wer-
ker die goed overweg kan met naald, draad, snijden, plakken, graffiti en aller-
hande recuperatiematerialen. In een aantal sessies maak je kostuums voor de 
dansers en muzikanten.

3. Blaas en trommel mee onder leiding van Vonder vzw. Je bent een koperblazer (in-
clusief sax) of percussionist met ervaring. Je speelt de muziek live tijdens de parade.

De voorbereidingen gaan vanaf half februari van start. De algemene repetities vin-
den plaats op 14 en 15 mei. De parade gaat uit op 16 mei. Op donderdag 11 febru-
ari vindt een infosessie plaats om 19.45 uur in de Beatrijszaal in het stadhuis.

 R Interesse? Neem contact op met één van de partners: Stad Kortrijk, Passerelle vzw, Vonder vzw 
of Bolwerk vzw. Of geef een seintje aan stijn.vandierdonck@kortrijk.be, 056 27 72 80. 

 R www.kortrijk.be/stedenband

Beeldjes voor 
slachtoffers WO I

RHIZO lyceum OLV Vlaanderen werkt 
samen met de basisschool OLV Vlaande-
ren mee aan een originele en artistieke 
herdenking van de 600 000 slachtoffers 
van WO I. Tot 2018 maakt men in geheel 
Vlaanderen 600.000 beeldjes uit klei. De 
afgewerkte beeldjes vormen samen met 
2 werken van kunstenaar Koen Vanme-
chelen, de ‘Land Art installatie Coming-
WorldRememberMe’, die in de loop van 
2018 een plaats krijgt nabij Ieper, het 
voormalige niemandsland van de front-
zone. Van 15 tot en met 20 februari instal-
leert OLV Vlaanderen een mobiel atelier 
in de school, waar leerlingen beeldjes 
maken. Op zaterdag 20 februari is het 
atelier van 14 tot 18 uur open voor het 
grote publiek. Ouders, grootouders, bu-
ren, familie en geïnteresseerde stadsge-
noten kunnen dan zelf een beeldje ma-
ken. De deelname bedraagt 5 euro per 
persoon. De helft van de opbrengst gaat 
naar een organisatie die hulp biedt aan 
kinderen die zich in een fysieke/psychi-
sche noodsituatie bevinden veroorzaakt 
door oorlogssituaties. Met dit project wil 
het lyceum inzetten op ‘verbinding’, ‘res-
pect’ en ‘vredevolle toekomst’.

Educatieve 
pakketten in 
Kortrijkse 
musea 

De Kortrijkse musea bieden educatieve 
pakketten aan. Texture, museum over Leie 
en vlas, biedt het lager onderwijs pakket-
ten aan waarbij de klassen in de wereld 
van het vlas terechtkomen. De methodiek 
van het ervaringsgericht leren speelt daar-
bij een belangrijke rol. De scholen heb-
ben de keuze uit  verschillende pakketten. 
Nieuw in het aanbod zijn ‘Vlaspiraten’ (2de 
graad lager onderwijs) en ‘Mijn vlasfabriek’ 
(3de graad lager onderwijs). Op www.tex-
turekortrijk.be vind je de inhoud van de 
pakketten en de eindtermen die je ermee 
bereikt. Kortrijk 1302 is de plaats bij uitstek 
om de Guldensporenslag, één van de be-
langrijkste historische gebeurtenissen in 
Kortrijk, te doen herleven. Ridders, kaste-
len, veldslagen spreken tot de verbeelding. 
De educatieve pakketten spelen daarop 
in: ‘Ridder zoekt prinses’ (3de kleuterklas, 
1ste graad lager onderwijs), ‘Durf je mee 
naar 1302?’ (2de graad lager onderwijs) en 
‘Begrijp en beleef 1302’ (3de graad lager 
onderwijs). Op www.kortrijk1302.be vind 
je de inhoud van het pakket en de eindter-
men die je ermee bereikt. Je vindt er ook 
nog het verdere aanbod voor de scholen.

Help mensen 
met kanker

Kom op tegen Kanker zoekt voor de regio 
Kortrijk vrijwillige medewerkers die een 
vaste halve werkdag per week onder-
steunende gesprekken kunnen voeren 
met kankerpatiënten in het ziekenhuis. 
Je gaat niet onvoorbereid naar dergelijke 
gesprekken. Kom op tegen Kanker orga-
niseert een basisopleiding op 25 februari 
in Roeselare.

 R www.komoptegenkanker.be/help-mee-
word-zorgvrijwilliger,  vrijwilligersschool@
komoptegenkanker.be of 09 267 46 55

Kortrijk Kort 

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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ge volkje. Ook de handelaars zijn niet on-
gevoelig voor de charmes van Cupido. Hun 
etalages ademen de cupidosfeer uit.

LA RUE EN ROSE
Zondag 7 februari is het koopzondag. Alle 
deelnemende handelaars in de winkelstra-
ten hangen een Cupido-sticker aan hun 
raam. Er staan overigens veel activiteiten 
op het programma op 7 februari. Het loont 
dus de moeite om af te zakken naar het 
centrum. Op de Veemarkt brengen enkele 
marktkramers verse voeding aan de man/
vrouw. De ideale gelegenheid voor wie 
zijn/haar geliefde met een idyllische at-
tentie of wat lekkers wil verrassen. Vanaf 
13 uur trakteren muzikanten, woord- en 
beeldkunstenaars en dansers de passanten 
in het winkelwandelgebied op het hartver-
warmend straattheater La Rue en Rose. Dit 
is een evenement van de Vives-hogeschool. 
Blikvanger is ‘La Place en Rose’ in de Lange 
Steenstraat. Voorbijgangers kunnen er in 
een loungeruimte genieten van warme 
hapjes en optredens. De allerjongsten kun-
nen hun creativiteit kwijt in de workshops 
van het Atelier en Rose, een organisatie van 
de Bazart Kunstjeugdbeweging.

 R www.larueenrose.org

KARAMBLAS CUPIDO RUN
Op zondag 7 februari gaat om 10.30 uur 
aan de Budafabriek een heel bijzondere 
loopwedstrijd van start: de Karamblas Cu-
pido Run. Bij deze run zijn koppels als bruid 
en bruidegom aan elkaar gebonden. De 
bruidsparen lopen in hun huwelijksoutfit 

van de Budafabriek langs de Ijzerkaai, over 
de Collegebrug en terug naar de Budafa-
briek via de Budabrug. De lopers kunnen 
zich verheugen op leuke prijzen en een ge-
personaliseerde goodiebag. De organisa-
toren hebben prijzen voor het paar dat het 
langst samen is en voor het jongst gehuw-
de koppel. Echtparen die het bewijs leveren 
dat ze op 7 februari voor de wet getrouwd 
zijn, vallen eveneens in de prijzen. Ben je 
nog niet gehuwd, geen probleem, je kan 
ook deelnemen aan de run. Verkleed je vol-
gens het trouwthema en maak je opwach-
ting aan de start. De deelname bedraagt 5 
euro per koppel.

 R Je schrijft online in via www.karamblas.be. 

KARAMBLAS
De Budafabriek vormt op 6 en 7 februari 
het decor van de 5de editie van Karamblas. 
Dit is een geanimeerde beurs die creatieve 
handelaars samenbrengt. Shoppen is daar 
een belevenis. Je kan er allerhande anima-
tie meepikken. De beurs is op 6 februari 
toegankelijk van 14.30 tot 20.30 uur en op 
7 februari van 10.30 tot 18 uur. De toegang 
is gratis.

 R www.karamblas.be of facebook.com/Karamblas

MOONLIGHTSWIMMING IN 
‘SEA OF LOVE’
Begin februari kan je je letterlijk onder-
dompelen in de ‘sea of love’. In de stedelijke 
zwembaden Lagae (10 februari) en Mimosa 
(11 februari) kan je zwemmen en chillen bij 
romantisch licht een sfeervolle muziek. Je 
laat je meedrijven op de golven van ont-
spanning. Het moonlightswimming vindt 
telkens plaats van 20.30 tot 21.30 uur. Je 
hoeft enkel de toegang tot het zwembad 
betalen.

BRASSERIE CUPIDO
Op zaterdag 13 februari slaan de horeca en 
de poëzie de handen in elkaar. In het res-
taurant kan je niet alleen genieten van een 
romantisch etentje met twee, maar ook van 
een vleugje poëzie die een dichter om 20 
uur ter plaatse brengt. De deelnemende ho-
recazaken herken je door de Cupido-sticker 
aan het raam. De organisatoren zijn nog op 
zoek naar dichters. Zij kunnen contact opne-
men met natachajaumain2@hotmail.com.

BEESTIG KORTRIJK
Op 6 maart lokt Kortrijk de lente uit haar 
tent en zijn de winkelwandelstraten van het 
centrum omgetoverd in een outdoor kinder-
boerderij. Talrijke neerhofdieren palmen die 
namiddag de Grote Kring in. Kinderen kun-
nen er knuffelen met kippen, konijnen… 
of de dieren voeren. Op het Vandaeleplein 
komt een strodorp waar deugnieten kunnen 
ravotten in het stro. Of ze kruipen achter het 
stuur van één van de tractoren die her en der 
verspreid staan. In de Wijngaardstraat kan je 
het blotevoetenpad uitproberen. Verder kan 
je proeven van verse boerderijgroenten en –
fruit bij diverse eetstandjes.

ZIN IN EEN BEESTIG CADEAU?
Kinderen jonger dan 12 maken kans om 
één van onze prijzen te winnen van de foto-
wedstrijd. Stuur een foto van je dochter of 
zoon met haar of zijn lievelingsdier, naam 
en leeftijd naar beestigkortrijk@gmail.com 
vóór 27 februari 2016. Alle foto’s zullen op 6 
maart in de verschillende winkels van Kor-
trijk hangen en om 16 uur wordt de win-
naar bekendgemaakt.

 R www.kortrijk.be/welovekids

KLEUTERHUWELIJK
Donderdag 4 februari is een heuglijke dag 
voor de kinderen van de derde kleuterklas 
van VBS Heule Watermolen en ‘t Fort. Zij ma-
ken dan kennis met de magie van Cupido. Zij 
leren wat een huwelijk is en wat de verbin-
tenissen betekenen. Dit gebeurt door een 
‘echte’ trouwpartij tussen de klasgenootjes. 
Deze feestelijke gebeurtenis vindt plaats om 
9.30 uur en 14 uur in het stadhuis. 

TANGO
Op zaterdag 6 februari is de Grote Kring 
van 14.30 tot 17.30 uur de dansvloer voor 
de tango, de meest passionele dans ter we-
reld. Tango instructeurs geven openlucht-
demonstraties en tronen de toeschouwers 
mee in hun wereld van passie en dans. Wie 
zich aan de passionele dans wil wagen, 
krijgt de gepaste begeleiding.

 R www.tangokortrijk.be

CUPIDO IN DE 
WINKELSTRATEN
De Romeinse god Cupido is alom tegen-
woordig in het Kortrijkse straatbeeld. Op 
zaterdag 6 februari palmen de Cupido-
ladies van 14.30 tot 17.30 uur het winkel-
wandelgebied in. Zij toveren lekkernijen 
tevoorschijn voor de passanten. De mu-
ziekgroep The Blik Dooze brengt een ro-
mantisch repertoire. Een ballondraaier en 
een clown animeren ondertussen het jon-

Onder de noemer ‘We love kids’ organiseren de stad en een aantal 
partners allerlei activiteiten op maat van kinderen en jonge gezinnen. 

Kortrijk profileert zich daarmee als kindvriendelijke stad. En 
aangezien februari de maand van de romantische zielen is, vinden de 

activiteiten onder de vlag ‘Kortrijk Cupido’ plaats.

WE
LOVEKIDSKortrijk, laat je verLEIEden.
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Van 6 tot en met 12 februari is het Schouw-
burgplein ingepalmd door een reuzegrote 
opblaasbare constructie ‘Luminarium’, een 
creatie van Architects of Air (UK). Het Lu-
minarium kreeg de naam ‘Amococo’ en is 
eigenlijk een kleurrijk doolhof met kron-
kelende paden, licht en koepels. Wie in dit 
bijzonder opblaasbaar labyrint binnenstapt, 
ontsnapt aan de drukte en komt terecht in 
een fascinerende droomwereld. Met zowat 
86 driehoekvormige koepels en talrijke gan-
gen, verandert de verkenning van ‘Amococo’ 
in een duizelingwekkende ervaring waarin 

je eindeloos kan verdwalen. De indrukwek-
kende inloopsculptuur oogstte al succes in 
o.a. het Guggenheim in Spanje en het Syd-
ney Opera House in Australië. De constructie 
is toegankelijk van 11 tot 17 uur. Elk half uur 
kan een nieuwe groep zich aan de ontdek-
king wagen. De toegang bedraagt 2 euro. 
Kinderen jonger dan 16 moeten vergezeld 
zijn van een volwassene. Het labyrint is ook 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers en per-
sonen die minder goed te been zijn. Check 
de website voor updates in verband met 
eventueel aangepaste openingstijden in 

functie van de weersomstandigheden.

SPINRAG
Van 5 tot 12 februari vindt Spinrag plaats, 
het unieke festival voor jonge kinderen en 
gezinnen. Het volledige programma vind 
je in de Uit-kalender op p.23-26. Uniek is de 
Mammoet van Kunstencentrum Buda. Dit is 
een interactieve filmstudio waar de kids zich 
vóór en na de film creatief kunnen uitleven.
 

 R www.budakortrijk.be - www.spinrag.be 
www.architects-of-air.com 

De voordelen van de sportkaart met zwem-
beurten zijn niet min. Voor de zwembadbe-
zoeker is het een snelle manier om zich te 
legitimeren, snel toegang te krijgen én zelf 
online beurten op te laden. Voor de organi-
satie is het een meer efficiënte en snellere 
manier om toegang te geven tot het zwem-
bad. Bovendien is er minder cash geld in 
omloop, wat het gebruiksgemak verhoogt. 

KOOP EEN BEURTENKAART
Om de voordelen van de sportkaart maximaal 
te benutten, besliste men om het accent te ver-
leggen van de ticketverkoop naar  de verkoop 
van een beurtenkaart. Om die reden krijgt 
de beurtenpas een prominente plaats in de 
etalage. Behalve de reeds bestaande 10-beur-
tenpas krijgt nu ook de 5-beurtenkaart een 
plaats in het gamma. De goedkopere tarieven 
(60% reductie) voor de 5- of 10-beurtenpassen 
moeten de regelmatige bezoeker overtuigen 
om zich een sportkaart aan te schaffen. Dit 
kan tijdens de openingstijden in de zwemba-
den Mimosa, Magdalena of Lagae. De éénma-
lige aankoop van de sportkaart (€3) gebeurt 

aan de kassa, het herladen kan op elk moment 
online van thuis uit. Gemakkelijk, toch? 

EXTRA REDUCTIE VOOR 
KANSENGROEPEN
Die regel geldt ook voor personen met een 
beperking, -18-jarigen of +55-jarigen. Met 
de sportkaart krijg je een korting tot 75% 
op het nieuwe standaardtarief. Koop je een 
gewoon ticket, dan betaal je voortaan de 
standaardprijs van €4. 

OPENLUCHTBAD ENKEL 
MET SPORTKAART
Het openluchtbad Abdijkaai vormt een uit-
zondering. Daar kan je enkel nog aanschuiven 
met een sportkaart. Op die manier vermijdt 
men in één klap overlast én wachtrijen. Schaf 
tijdig je sportkaart met zwembeurten aan als 
je deze zomer onbezorgd baantjes wil trekken.
 

 R De tariefaanpassing kadert in de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Kortrijk 
en Zwevegem voor de uitbating van het nieuwe 
zwembad op Campus Kortrijk Weide.

TICKET 

Kinderen < 3 jaar gratis

Basistarief Mimosa, Magdalena, Lagae € 4 

Basistarief openluchtbad Abdijkaai € 7 

VOORDELIG TARIEF MET SPORTKAART 

Basistarief Reductietarief** Geldigheidsduur

5-beurtenkaart € 10 € 8 2 jaar

10-beurtenkaart € 15 € 10 2 jaar

Abonnement € 75 1 jaar

Gezinsabonnement € 125 1 jaar

Ontdek het luminarium

Kortrijk heeft een groot hart voor kinderen. Onder de noemer ‘we love 
kids’ vinden tijdens het voorjaar allerhande activiteiten plaats die het 
jonge volkje kunnen bekoren. Blikvanger is het Luminarium, dat het 

kindermuzefestival Spinrag op gang trekt. Spelen in de stad is een troef in 
Kortrijk. Behalve het zomerspeelplein op de Grote Markt, komen kinderen 

nu ook in de winter aan hun trekken.

*  Deze tarieven gelden enkel voor inwoners van Kortrijk en Zwevegem. 
**  Het reductietarief is van toepassing voor jongeren onder de 18 jaar, personen 

met een handicap, 55-plussers en studenten.

Ga je vaak zwemmen in de stedelijke zwembaden Mimosa, Lagae, Magdalena of 
het openluchtbad Abdijkaai? Dan doe je er goed aan om een sportkaart te kopen. 
Vanaf 1 maart hanteert de stad nieuwe zwemtarieven. Wie zich regelmatig aan 

een plonsje waagt en een beurtenkaart koopt, krijgt het voordeligste tarief.

Sportkaart garandeert 
voordeligste zwemtarief

NIEUWE ZWEMTARIEVEN VANAF 1 MAART *
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Kortrijk Kort 

Tele-onthaal 
zoekt 
medewerkers  

Kan jij je inleven in de moeilijkheden die 
anderen doormaken? Sta jij open voor 
andere opvattingen en levenswijzen? En 
wil jij je driemaal per week minstens 4 uur 
vrijmaken? Als je driemaal ‘ja’ hebt geant-
woord, dan ben jij de gedroomde vrijwil-
lige medewerker die Tele-Onthaal zoekt. 
Tele-Onthaal (106) stelt haar telefoonlij-
nen de klok rond open voor iedereen die 
in strikte anonimiteit zijn/haar verhaal wil 
doen. Ook via het internet www.tele-ont-
haal.be kan je op vastgestelde tijdstippen 
anoniem chatten. De gespreksonder-
werpen zijn doorgaans heel gevarieerd: 
van alcoholproblemen over relationele 
moeilijkheden tot zelfdoding. Tele-Ont-
haal zoekt voortdurend vrijwilligers opdat 
geen enkele oproep onbeantwoord zou 
blijven. Heb je zin om mee te werken aan 
de telefoon of op de chat vanuit Kortrijk? 
Dan kan je alvast de opleiding volgen die 
op 20 februari van start gaat voor kandi-
daat-vrijwilligers.

 R 050 37 37 26, west-vlaanderen@tele-
onthaal.be of www.tele-onthaal.be

Ken je de 
bedrijvengids al? 

De stad Kortrijk lanceerde een tijd 
geleden een digitale bedrijvengids. Dit 
digitaal hulpmiddel, te bereiken via 
www.kortrijk.be/bedrijvengids, geeft 
inwoners en bedrijven een overzicht 
van alle actieve ondernemingen in de 
stad. Met één simpele muisklik kan je 
alle contactgegevens en openingstijden 
van bedrijven opzoeken. Deze databank 
biedt eveneens een schat van informa-
tie over de economische bedrijvigheid 
in Kortrijk. Voor de burgers is dit een 
handig instrument om op zoek te gaan 
naar bijvoorbeeld een elektricien, de 
dichtstbijzijnde apotheker, een gezellig 
restaurant, … . Je krijgt een soort mini-
website met de noodzakelijke gegevens 
over het gezochte bedrijf. De stad kan 
dankzij de contactgegevens in de gids 
de bedrijven op de hoogte houden 
van geplande wegenwerken, nieuwe 
premies of regelgevingen. De digitale 
nieuwsbrief van Economie Kortrijk wordt 
via de bedrijvengids verspreid. Bedrijven 
die interesse betonen in de gids nemen 
contact op met Economie Kortrijk, 056 
27 73 33 of economie@kortrijk.be.  

 R www.kortrijk.be/bedrijvengids-faq

Onderwijscafé 
in de bib 

Op maandag 7 maart vindt om 18 uur het 
Onderwijscafé in de Kortrijkse bib plaats. 
De tweede editie van 2016 kreeg het 
thema ‘Iedereen leest op school. Hoe kan 
je een positief leesklimaat stimuleren op 
de school?”. Leerkrachten en de directie 
van het lager onderwijs kunnen in één 
van de drie workshops alvast de nodige 
inspiratie opdoen: Boeken kiezen, boeken 
in de klas en Bibbieb, een samenwerking 
tussen bib en school. Het onderwerp van 
het volgend onderwijscafé op 18 april 
luidt ‘Mediawijzer in de klas’. De leer-
krachten en de directie van het secundair 
onderwijs vormen dan de doelgroep.

 R De deelname aan het Onderwijscafé is gratis. 
Inschrijven kan tot en met 29 februari met 
vermelding van de workshop die je wil volgen 
via bibliotheek@kortrijk.be of 056 27 75 00. 
Goed om te weten: er zijn broodjes voorzien 
voor de deelnemers.

 R www.kortrijk.be/onderwijscafe

Nieuwe 
waterfactuur

Vanaf dit jaar oogt de waterfactuur an-
ders. Door een beslissing van de Vlaamse 
regering moeten alle Vlaamse drinkwa-
terbedrijven de waterfactuur voortaan 
op dezelfde manier berekenen. Via de 
waterfactuur betaal je voor de productie 
en levering van het drinkwater, de afvoer 
en de zuivering van het afvalwater. De 
nieuwe berekening van deze drie delen 
vind je terug in de volgende rubrie-
ken: een vastrecht met een korting per 
gedomicilieerde, een basistarief voor 
het basisverbruik en een comforttarief 
voor het comfortverbruik. Vóór 1 januari 
2016 kreeg elke gedomicilieerde 15m³ 
water gratis. Dit is sinds 1 januari niet 
meer het geval. Er is wel een korting op 
het vastrecht. De voorwaarden om recht 
te hebben op een sociale korting blijven 
ongewijzigd, de berekening is wel ver-
anderd. Je vindt alle info over de nieuwe 
berekeningen op www.dewatergroep.
be/mijnfactuur. 

 R Voor vragen over jouw concrete situatie 
kan je terecht bij de klantendienst: info@
dewatergroep.be of 02 038 96 99. Op de site 
van de VMM kan je zelf berekenen wat de 
nieuwe tariefstructuur betekent voor jouw 
waterfactuur: www.vmm.be/data/bereken-
je-waterfactuur.

Stad verkoopt 
De Blauwe 
Hoeve

De Blauwe Hoeve, gelegen in de Door-
niksesteenweg 15 in Kortrijk, is een his-
torisch waardevolle hoeve met parking, 
aanhorigheden en omliggende grond. 
Het pand is momenteel in gebruik als 
horecazaak, met een totale oppervlakte 
van 39a 03ca. Ook wonen is mogelijk op 
deze site. De richtprijs voor verkoop is 
vastgesteld op 650.000 euro. De Vlaamse 
Overheid, afdeling vastgoedtransacties 
stelt de verkoopakte op. De timing voor 
het indienen van schriftelijke biedingen 
werd verlengd. 

 R Plaatsbezoek: Natalie.deprez@kortrijk.be  
of 056 27 87 85

 R Info over procedure en kosten: bram.peene@
fb.vlaanderen.be of 0499 77 21 87

Gratis lockers in 
P Schouwburg 

Wie tijdens een bezoek aan het cen-
trum van Kortrijk iets wil opbergen, kan 
voortaan gratis een beroep doen op 
een locker of opbergkastje in de in-
komhal van Parking Schouwburg (kant 
Doorniksestraat) aan het Schouwburg-
plein. Parkeerbedrijf Parko installeerde 
in de inkomhal van de ondergrondse 
parking tien lockers waarvan er vier 
uitgerust zijn met een stopcontact. 
Daarmee kan je bijvoorbeeld een 
fietsbatterij of smartphone opladen. 
Het sluiten van de lockers gebeurt met 
behulp van een cijferslot waarvan je 
de 4-cijferige code zelf moet ingeven. 
Je kan de kluisjes gebruiken tijdens de 
openingstijden van het parkeerterrein 
en dit voor maximum 24 uur. 

 R www.parko.be

Verjaardags-
feestjes in 
Kortrijkse 
musea

Wie op zoek is naar een origineel en 
leuk verjaardagsfeestje voor zijn kroost, 
kan bij Texture, museum over Leie en 
Vlas en Kortrijk 1302 terecht. Staf Stekel 
staat borg voor een avontuurlijk feestje. 
De feestvierders (8 tot 12 jaar) gaan op 
ontdekkingstocht in Texture. Na de his-
torische expeditie trakteert Staf de kin-
deren op lekkers. Ook Kortrijk 1302 heeft 
verjaardagsfeestjes in de aanbieding. Je 
hebt de keuze uit ‘Ridder zoekt prinses’ (5 
tot 7 jaar) en ‘Holder-de-bolder door Kor-
trijk’ (5 tot 12 jaar).

 R Museum Texture: texture@kortrijk.be,  
056 27 74 70, www.texturekortrijk.be

 R Kortrijk 1302: kortrijk1302@kortrijk.be, 
056 27 78 40, www.kortrijk1302.be



14 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 15

F E B R U A R I  2 0 1 6F E B R U A R I  2 0 1 6

Allemaal verdienen ze respect, niet in het 
minst omdat ze bewaard zijn. En bewaard 
blijven, zodat ook toekomstige generaties 
ervan kunnen genieten. Sommige zijn ei-
gendom van stad- en gemeentebesturen 
maar de meeste zitten in privébezit.

HERKENBAAR
Op sommige beschermde monumenten 
prijkt vandaag een koningsblauw-wit 
schildje. De UNESCO riep dit in 1954 in het 
leven. Elders wordt beschermd erfgoed 
aangeduid met verschillende borden en 
logo's en vaak hangt er helemaal niets, 
wat heel jammer is. Daarom werd, bij het 
invoeren van het Vlaams Onroerenderf-
goeddecreet begin vorig jaar een speciaal 
herkenningsteken voor beschermd on-
roerend erfgoed ontwikkeld. Een geel-wit 
bordje dat de zichtbaarheid van waarde-
volle gebouwen en sites vergroot. Voort-
aan zal er maar één herkenningsteken zijn 
voor al het beschermd onroerend erfgoed 
in Vlaanderen. 

EENVOUDIG
Het agentschap Onroerend Erfgoed staat 
in voor de productie en verdeling van de 
herkenningstekens. De plaatjes van 10 bij 
15 cm laten zich in een handomdraai met 
vier schroeven aan een gevel bevestigen. 
Het herkenningsteken is gratis. Elke eige-
naar van een beschermd monument kan 

dit op eenvoudige wijze bestellen via de 
website van het Agentschap Onroerend 
Erfgoed Vlaanderen. “Elk herkenningste-
ken zal voorzien zijn van een QR-code met 
de belangrijkste gegevens over het monu-
ment. Als het stadsbestuur zich daarenbo-
ven ontfermt over de herkenningstekens 
van zijn eigendommen, zal de zichtbaar-
heid van het beschermd stedelijk erfgoed 
alleen maar groter worden”, verduidelijkt 
Bernard Pauwels, medewerker musea en 
erfgoed Kortrijk.

TROTS 
Het Erfgoedplatform Kortrijk, dat alle Kor-
trijkse erfgoedverenigingen overkoepelt, 
wil de eigenaars van een beschermd onroe-
rend erfgoed bewust maken van hun privi-
lege. “Eigenaars van een beschermd pand 
ervaren dit statuut vaak als een last en ken-
nen onvoldoende de draagwijdte van dit 
beschermd statuut. Verwaarlozing van het 
monument, onzorgvuldigheid bij verbou-
wingswerken en onvoldoende bescher-
mingsmaatregelen zijn vaak het gevolg. 
Met onze campagne willen we eigenaars 
opnieuw trots maken over de erfenis van 
het verleden die zij in bewaring hebben 
gekregen”, besluit Nicole Pannier, voorzitter 
van het Erfgoedplatform Kortrijk. 

 R www.onroerenderfgoed.be/nl/over-ons/
herkenningsteken

Het stadsgroen Ghellinck situeert zich in 
Bissegem en is het open gebied van 9,3 
ha tussen de Gullegemsesteenweg, Water-
hoennest en de Tientjesstraat.  Het gebied 
sluit aan bij de hoeve Armengoed in het 
verlengde van de Ghellinckdreef.  Tien jaar 
geleden is het woonuitbreidingsgebied 
grotendeels herbestemd tot stadsgroen.  
Daardoor is bouwen verboden.  Alleen het 
stuk grond tussen de hoeve en de Masures-
traat kan de stad nog verkavelen.  De stad 
besliste eerder dat men het stadsgroen zal 
ontwikkelen tot een volwaardige groene 
long voor dit deel van Bissegem.

GEMENGD GEBIED
"Momenteel is nog niet duidelijk hoe het 
gebied er precies zal uitzien", verduidelijkt 
gebiedswerker Tim Hautekeete. "Bedoeling 
is wel dat het een sterk gemengd gebied 
zal worden, met veel ruimte voor natuur-

ontwikkeling, avontuurlijke speelruimte 
en duurzame (stads)landbouw.  Op termijn 
krijgt ook de hoeve Armengoed een nieuwe 
invulling. Die hoeve willen we volledig in 
het stadsgroen integreren." In oktober 2014 
sloten de stad en Natuurpunt een overeen-
komst die bepaalde dat ze samen onderzoe-
ken hoe ze dit gebied tot stadsgroen zullen 
ontwikkelen.  Ook de stem van provincie 
West-Vlaanderen is hierbij van belang.

DOE MEE
Graag geven we iedereen, en meer speci-
fiek de Bissegemnaren, in het kader van 
Kortrijk Spreekt, de kans om mee de visie 
over dit gebied uit te werken. De bepaling 
van het definitieve ontwerp  ligt dus ook 
deels in jouw handen. Via de website www.
ghellinck.kortrijk.be kan je je suggesties 
en ideeën delen.  Op zaterdag 20 februari 
vindt het eigenlijke startschot van deze ac-

tie plaats. Dan krijg je de kans het gebied 
te verkennen, je te laten inspireren en je 
mening met ons te delen.  De presentatie 
van het definitieve ontwerp is voorzien te-
gen het begin van de zomer. Wie weet kan 
jij binnenkort tegen familie en vrienden 
vertellen dat je mee aan de basis lag van de 
fraaie look van deze groene long.

 R www.ghellinck.kortrijk.be 

Nieuw herkenningsteken 
voor beschermd 

onroerend erfgoed 

Bepaal mee hoe stadsgroen 
Ghellinck eruit ziet

Vlaanderen telt ongeveer 11.000 beschermde monumenten, 
1500 beschermde stad- en dorpsgezichten, 11 beschermde 

cultuurhistorische landschappen en 15 archeologische sites.  
270 daarvan liggen op Kortrijks grondgebied. 

Zin om mee te bepalen hoe een prachtig stukje Bissegems groen er in de toekomst zal uitzien? 
Laat je fantasie en creativiteit de vrije loop voor de invulling van stadsgroen Ghellinck. Vanaf 
midden februari luisteren we graag naar jouw suggesties in het kader van Kortrijk Spreekt. 

Nicole Pannier en Bernard Pauwels starten een 
campagne op om eigenaars van beschermd 
onroerend erfgoed opnieuw trots te maken.

WIJK GECONTROLEERD TE SNEL

Sint-Jan en omgeving: Graaf Gewijde van Namenstraat,  
Gravin Beatrijslaan, Stasegemsestraat, Jan Breydellaan,  

Vredelaan (30 november-13 december)
1924 171

Magdalena en omgeving: Beheerstraat, Graaf Karel De 
Goedelaan, Aalbeeksesteenweg, Marksesteenweg,  

Minister van den Peereboomlaan (14-27 december)
5353 480

Gecontroleerde wijken in december ZONE 30

verlaag je snelheidverhoog de veiligheid v.u.: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042, 8500 Kortrijk • Vormgeving: Team Communicatie Stad Kortrijk
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De mensen

Leen Dendievel

De 32-jarige Kortrijkse actrice Leen Dendie-
vel vervoegt vanaf het voorjaar de cast van 
de populaire Eén-reeks Thuis in de rol van 
Franky Bomans. Franky Bomans heeft op het 
einde van het vorige seizoen zijn familie op 
de hoogte gebracht van zijn transitie van 
man naar vrouw. In het voorjaar van 2016 
maakt de Thuis-kijker voor het eerst kennis 
met Leen als Kaat Bomans. Leen is bekend 
van verschillende televisierollen, zoals 16+, 
Spring en Emma. Ze vertolkte ook heel wat 
gastrollen in onder andere De Kotmadam, 
Zone Stad, Louis Louise, David en FC De 
Kampioenen. “Ik ken bijna alle andere ac-
teurs, maar ik heb nog nooit met iemand de 
set of een scène gedeeld. Bovendien is het 
een rol met ‘vlees’ aan en dat kom je niet zo 
vaak tegen. Ik haal alles uit de kast om deze 
rol goed neer te zetten. Dat is uiterst belang-
rijk, zowel voor mensen die niet vertrouwd 
zijn met het begrip ‘transgender’, als voor 
transgenders zelf”, aldus Leen Dendievel. 

@virginie_ameye – Kortrijk is de 
goedkoopste Vlaamse centrumstad 
om te wonen. En ook de leukste

@KennethOroir – Leuke stadsloop 
doorheen #kortrijk. Langs enkele 
pareltjes van de stad! #challengerun

@wimvanmarcke –#kortrijk 
boven op de #mias!  
@balthazarband

Edith Mattens 

Elk jaar huldigt de stad haar ‘Sportfiguur 
van het jaar’. Zwemster Edith Mattens mag 
zich de gelukkige winnares noemen. Edith 
leerde zichzelf zwemmen. Ze keek vanop 
een afstand wat haar zus deed en pro-
beerde dat na te doen. Als 15-jarige zwom 
ze het Belgisch record op de 800 meter 
vrije slag. Dit record werd nog steeds niet 
verbroken! Vorig jaar behaalde ze nog een 
gouden medaille op het Belgisch Kampi-
oenschap 400 meter en 800 meter. Ook  
Norbert Maes, Linda Mulder, Nils Keste-
loot, Kjinta Smalle en Mark Mertens vielen 
in de prijzen en dit respectievelijk in de 
categorie Juweel voor sportverdienste, 
Sportpersoon met een handicap, Belofte-
volle jongere en Sportploeg seniors. Voor 
het eerst reikte men ook eervolle vermel-
dingen uit aan sporters die een uitzonder-
lijke prestatie leverden: taekwonda Indra 
Craen, marathonrenner Kristof Allegaert, 
Loper Dirk Beeuwsaert en zwemmer Ja-
rich Vanden Berghe. 

Kelly Detavernier 

De Bissegemse Kelly Detavernier (N-VA) 
volgt Catherine Waelkens op als schepen 
van financiën, onderwijs en evenemen-
ten. De eedaflegging vond plaats op de 
gemeenteraad van 25 januari. Kelly was 
de voorbije drie jaar al fractieleider voor 
de N-VA in de Kortrijkse gemeenteraad 
en is co-voorzitter van Feest in Kortrijk 
(FIK). Die laatste functie blijft ze ook ver-
der opnemen. “Schepen mogen zijn in 
een stad waar mijn ondernemersdromen 
zijn uitgekomen, is een prachtige kans 
die ik met beide handen aangrijp. Samen 
met mijn collega-schepenen wil ik verder 
werken aan het nieuwe Kortrijk”, aldus 
Kelly. Liesbet Maddens neemt de rol als 
fractieleider over. De kersverse schepen 
is 37 jaar en moeder van 3 kinderen. 
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Nieuwe 
renovatiepremies
De Kortrijkse renovatiepremies helpen 

de kosten te verlagen. zij kunnen 
ook gecombineerd worden met 

Vlaamse premies. Vraag advies aan de 
renovatiebegeleiders als je wil weten 

waar je recht op hebt.

Kortrijk wil de kwaliteit en diversiteit 
van woningen in de stad verhogen. 
Een ambitieus premiestelsel en gratis 
renovatiebegeleiding moeten helpen 
om dat doel te bereiken. Inwoners met 
renovatieplannen kunnen terecht bij 
de renovatiebegeleiders van de stad: 
Jan Gryspeerdt, Luc Despiegelaere, Lie-
ven Vandevyver en Liese Vanneste. Zij 
komen graag bij je langs om je wegwijs 
te maken in de nieuwe premies, maar 
helpen je ook met het opvragen van 
offertes aan aannemers of de opmaak 
van een stappenplan en budgetplan. 

“De begeleiding is niet verplicht, maar 
wie wil, kan op ons rekenen. We heb-
ben de indruk dat heel wat mensen 
premies of een tegemoetkoming 
mislopen, omdat ze niet goed weten 
waar ze recht op hebben. Wij helpen 
hen bij het aanvragen van de premies. 
Niet alleen de premies van de stad, 
maar ook bijvoorbeeld van netbe-
heerders of Vlaanderen”, verduidelijkt 
Jan Gryspeerdt. “Eigenlijk willen we 
voor elk gezin op zoek gaan naar de 
juiste oplossingen om zijn huis in orde 
te brengen. En liefst tegen het voorde-
ligste tarief.” 

GRATIS BEGELEIDING 
Karima en Chafik riepen onlangs de 
hulp in van de renovatiebegeleiders. 

Begin december konden ze verhuizen 
naar een alleenstaande woning in de 
buurt van het park De Blauwe Poort. 
Er moest wel nog een en ander aan 
de woning gebeuren. In het begin 
verliep dat moeizaam. Eenmaal Lie-
ven van het renovatieteam hen kon 
helpen, ging het allemaal veel vlotter. 
Het huis raakte zelfs iets vroeger klaar 
dan verwacht. Lieven zocht voor hen 
uit op welke premies ze recht hadden. 
Bijvoorbeeld voor het isoleren van de 
woning, voor de werkzaamheden aan 
het dak en voor de elektriciteit. Al-
les samen kon Lieven voor ongeveer 
7.000 euro aan premies bekomen 
voor Chafik en Karima. 

“Zonder Lieven was dat nooit gelukt”, 
bekent Karima. Even verderop in de 
straat heeft haar broer enkele jaren 
geleden ook een huis gekocht en ge-
renoveerd. “Zonder premies, want hij 
wist niet dat die bestonden. Hij heeft 
meer betaald, en zijn verbouwing 
heeft ook langer geduurd”, zegt Ka-
rima. Want Lieven hielp niet alleen 
bij het aanvragen van de premies. 
Hij maakte ook een stappenplan op: 
welke werken zijn het eerst nodig, 
welke zaken kunnen nog wat wach-
ten? Want bij een verbouwing met 
een klein budget moet je alles stapje 
voor stapje doen. En niets onderteke-

nen vóór er overleg is gepleegd. Zo 
groeide het vertrouwen. “Als Lieven 
akkoord ging, was ik gerust. Dan wist 
ik dat het goed zou komen.”

Karima en Chafik deden heel veel zelf. 
De renovatiebegeleider hielp bij het 
zoeken naar aannemers voor het ge-
specialiseerde werk. “Ik raad mensen 
altijd aan om met erkende aannemers 
te werken. Ik help hen om offertes aan 
te vragen.” Karima vroeg zelf ook of-
fertes, maar vaak kreeg ze geen ant-
woord. Als Lieven de aannemers aan-
schreef, volgde er sneller een voorstel. 
“Misschien reageren ze vlugger als ze 
zien dat er een begeleider is. Dan we-
ten ze dat ook wij premies aanvragen 
en dat de betaling geen probleem zal 
zijn”, denkt Lieven. Bovendien kan hij 
ervoor zorgen dat de aannemers de 
juiste attesten afleveren, bijvoorbeeld 
voor het krijgen van de premie van 
Eandis. Dat durven sommige aanne-
mers wel eens vergeten. “Zonder de 
begeleiding was het nooit gelukt om 
ons huis op tijd klaar te krijgen”, zegt 
Karima. “En we zijn ook nog eens bin-
nen ons budget gebleven. Zo werd 
ons huis mooier dan ik ooit had dur-
ven dromen.” 

 R www.kortrijk.be/woningen

HEMELWATERPUT MET POMPINSTALLATIE
Premie voor het aanleggen en in gebruik nemen van een 
hemelwaterput en een pompinstallatie bij een bestaande 
woning. Premie: 500 euro.

CO-VEILIGHEID
Een tegemoetkoming voor inwoners die in een CO-onvei-
lige woning investeren in een nieuw (water)verwarmings-
toestel. Premie: maximum 500 euro.

SCHEIDING VAN REGEN- EN AFVALWATER
Als er een gescheiden rioolstelsel in je straat wordt gelegd 
en je woning is niet afgekoppeld, dan overtreed je bij elke 
lozing de wetgeving milieu. De stad voorziet een subsidie 
voor deze werken. Premie: maximum 1000 euro.

DAKISOLATIEPREMIE
Premie voor het kwaliteitsvol isoleren van woningdaken. 
Premie: 12 euro/m2 (max. 50 m2)

STEDELIJKE VERBETERINGSPREMIE
Premie voor eigenaar-bewoners die investeren in de 
basiskwaliteiten van hun woning (veiligheid, basiscom-
fort en energiezuinigheid). Premie: maximum 3000 euro.

GROENDAK
Premie voor een dak waarvan de bedekking voornamelijk 
bestaat uit levende planten. Premie: maximum 500 euro.

STEDELIJKE PREMIE PRIVATE HUURMARKT
Premie om de basiskwaliteit van private huurwo-
ningen te verbeteren (veiligheid, comfort en ener-
giezuinigheid). Premie: maximum 5000 euro.

 R Een gedetailleerd overzicht van alle premies en voorwaarden vind 
je op www.kortrijk.be/premies-bouwen-en-verbouwen.  
Op www.premiezoeker.be vind je een overzicht van de andere 
premies waar je een beroep kan op doen.

Verbouwen? Bel de 
renovatiebegeleiders! 

Wie er mee bezig is of verbouwingen achter de rug heeft, weet dat 
dit niet altijd vanzelfsprekend is. Het kan handen vol geld kosten en 
zorgt vaak voor kopzorgen bij het zoeken naar aannemers, premies 

en financiering. Het Kortrijkse team van renovatiebegeleiders kan jou 
helpen. Helemaal gratis zelfs! 

ALLES SAMEN KON LIEVEN 
VOOR ONGEVEER 7.000 EURO 
AAN PREMIES BEKOMEN VOOR 
CHAFIK EN KARIMA. 

NIEUW!

NIEUW!
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WIN
Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 februari 
een kaartje naar: Stadsmagazine, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 
8500 Kortrijk of mail naar stadsmagazine@kortrijk.be.  
Tien stadskrantlezers maken kans op een cd van Bevergem! 

Ken jouw stad!

Heeft het nummer 1777 voor jou geen 
speciale betekenis? Dan ben je waar-
schijnlijk een kersverse Kortrijkzaan of 
je was ondergedompeld in een lange 
winterslaap. 

1777 is dé voordeur van ons ‘stad-huis’. 
Dé locatie waar je aanklopt met elke 
vraag, suggestie of klacht. Je hoeft je zelfs 
niet te verplaatsen want ook telefonisch 
(gratis nummer) elke werkdag van 9 tot 
17 uur, via mail (1777@kortrijk.be), het in-
vulformulier op website of de gratis app 
1777 kan je er terecht.

1777 KOMT NAAR JE BUURT
In 2016 gaat Kortrijk nog een stapje verder 
en komt 1777 onder de vorm van een busje 
naar je toe! Deze 1777-op wielen brengt in-
formatie van en over de stad en het OCMW 
op een laagdrempelige manier naar de 

Kortrijkzanen. Denk aan infocampagnes 
zoals @llemaal digitaal, groepsaankopen 
en Kortrijk op Toer, grote werkzaamheden, 
als mobiel infopunt bij een volksbarbecue 
of braderie, bij een preventiecampagne of 
actie van de wijkwerkers, of als registratie-
kantoor bij een natuurramp of ongeval. 

MOBIEL INFOPUNT
Het mobiele infopunt heeft niet compleet 
dezelfde functie als het huidige onthaal- 
en meldpunt 1777 op het stadhuis. Wat 
wel zeker is, is dat je er terecht kunt met 
al je suggesties, meldingen en vragen. 
De multi-inzetbaarheid van de 1777-bus 
is echter een troef en versterkt nog maar 
eens de participatie van de bewoners bij 
alles wat er gebeurt in onze stad. De bus  
is operationeel tegen de zomer van 2016.

 R www.kortrijk.be/1777

1777
komt naar je buurt

De winnaars van vorige maand
Heel wat Stadskrantlezers herkenden 
het dak van het jeugdhuis ’t Arsenaal 
in Marke. Tien lezers mogen een gratis 
stadsparaplu ophalen bij het Onthaal- en 
Meldpunt van de stad: Wendy Parmentier, 
Yvan Decommer, Simon Theys, Bieke 
Simoen, Stephanie Van Hauwaert, Carl 
Moerman, Janique Demeulemeester, Erik 
Mareel, Kevin De Clercq en Gery Bauwens. 
Tien lezers mochten gratis naar Velofollies: 
Melanie Laperre, Eline Hoornaert, 
Conny Devrieze, Kayleigh Roelandts, 
Kathleen Heyrman, Stijn Debrul, Hendrik 
Depreytere, Koen Seynhaeve, Francine 
Hertogh en Jeffrey Goethals. 

Klimaatweek
De manier waarop we wonen, werken 
en ons verplaatsen heeft een invloed 
op ons milieu. Autorijden, huizen 
verwarmen, elektrische toestellen 
gebruiken, …

Dit verbruikt allemaal brandstoffen en 
zorgt dus voor een uitstoot van CO2 en 
andere broeikasgassen. Stilaan zien we 
de gevolgen van het torenhoge ener-
gieverbruik op ons klimaat. De gemid-
delde temperatuur in België stijgt en 
ook de kans op hevige wind, regen en 
onweer is groter. Onze huizen verwar-
men, verbruikt veel energie. De Kor-
trijkse klimaatweek focust dit jaar op 
een kwalitatieve dakisolatie omdat veel 
warmte ontsnapt via ons dak. Dat kost 
veel geld én is een zware belasting voor 
het klimaat. De klimaatweek loopt van 
14 tot en met 21 februari 2016.

PROGRAMMA
ZONDAG 14/2 - 14.30 UUR
Klimaatwandeling - stadsgroen Venning 
(aan het infobord in de Vennestraat)
MAANDAG 15/2
Dikketruiendag (jij zet toch ook de ver-
warming een paar graden lager?)
MAANDAG 15/2 – 19.30 UUR
Workshop: Je dak isoleren, hoe begin je 
er aan ? - Sint-Annazaal, Begijnhof
DINSDAG 16/2 – 19.30 UUR
Initiatie ecologisch tuinieren - dakcafé 
stadhuis, Grote Markt 54, Kortrijk
WOENSDAG 17/2 – 19 UUR
Workshop vegetarisch koken (De Stuy-
verij, Roeland Saverystraat 26, Kortrijk)
ZATERDAG 20/2 – 15 UUR
Opening geboortebos + lancering par-
ticipatieproject (het Armengoed, Tien-
tjesstraat 60, Bissegem)
ZONDAG 21/2 – 10 TOT 12 UUR
Boomplantactie (Preshoekbos, bereik-
baar via de Watervalstraat)

Kortrijk gaat 
voor het klimaat

coa
LITIEKORTRIJK

klimaat

De eerste voorwaarde voor een 
goed huis is een goed dak. Er 
gaat vaak veel warmte en dus 
ook geld verloren door het dak 
van de Kortrijkse huizen. Glo-
baal neemt men aan dat dertig 
procent van alle warmte in een 
woning via het dak verdwijnt. Je 
dak goed isoleren is dus een ide-
ale manier om je verwarmings-
kosten naar beneden te halen. 
Én het klimaat vaart er wel bij. 
Aan de slag dus. Ben je van plan 
om je dak te isoleren, kom dan 
zeker naar de workshop (zie pro-
gramma van de klimaatweek). 
Weet je niet goed hoe eraan te 
beginnen of hoe je een premie 
kan aanvragen? Maak een af-
spraak met de renovatiebegelei-
ders (zie vorige pagina).

Dinsdagavond 19 januari vloog 
een vliegtuig over de Kortrijkse 
daken om alle Kortrijkse daken 
te fotograferen. De luchtfoto’s 
brengen het warmteverlies van 
alle Kortrijkse daken in kaart. 
Op die dakenscan kan iedereen 
zien of er langs zijn of haar dak 
warmte (en geld) verloren gaat. 
De resultaten van de dakenscan 
zijn eind maart beschikbaar. Om 
het warmtebeeld van jouw dak 
goed te kunnen interpreteren, is 
het goed om te weten of je thuis 
was op het moment waarop de 
luchtfoto werd gemaakt (dins-
dag 19 januari tussen 19 en 23 
uur) én of er verwarmd werd in 
de kamers vlak onder het dak. 
Zet dit dus snel in je agenda zo-
dat je de resultaten voor jouw 
dak goed kan beoordelen. Je 
leest er meer over in een vol-
gende editie van het Stadsma-
gazine. De dakenscan past vol-
ledig binnen de doelstelling van 
de stad om haar burgers aan het 
renoveren te krijgen en om een 
klimaatstad te worden.

Isoleren = werken
aan een beter klimaat

30.000 daken gescand

www.kortrijk.be/klimaatstad
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SPINRAG | I SOLISTI DEL VENTO OPERA 
VLAANDEREN EN HETPALEIS MET ‘BABEL 
(6+)’ | € 8 | 18u | Schouwburg | 056 23 98 55 | www.spinrag.be 
UiTPAS
INSTALLATIE | ARCHITECTS OF AIR (UK) MET 
‘LUMINARIUM’ | t.e.m. vrij 12/2 | € 2 | 11u-17u (elk 
half uur een nieuwe groep) | Schouwburgplein | 056 23 98 55 |  
www.spinrag.be UiTPAS
VOETBAL | KVK VS KVC WESTERLO | 20u  | Sport-
stadion KVK | 056 96 01 90 
CONCERT | PROTECTION PATROL PINKERTON 
+ SUPPORT | € 7 | 20u  | De Kreun 
DANS | CUPIDO DANST. IT TAKES TWO TO 
TANGO | 14.30 en 17.30u | gratis | Grote Kring | www. 
tangokortrijk.be | zie p 9
DANS | CUPIDO-LADIES IN DE WINKELSTRA-
TEN | 14.30u tot 17.30u | winkelwandelgebied | zie p 9
BEURS | KARAMBLAS | 14.30 tot 20.30u | ook op 7/2 van 
10.30 tot 18u | gratis toegang | Budafabriek | www.karamblas.be 
| zie p 8-9
KINDERFILM | MINI EN DE MUGGEN (4+)  | € 6 |  
14u | ook op woe 10/2 om 14u  | Budascoop | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be UiTPAS
KINDERFILM | T.I.M. THE INCREDIBLE MA-
CHINE (8+)  | € 6 | 14u | Budascoop | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be UiTPAS

ZONDAG 7 FEBRUARI 

SPINRAG | BRUNCH | € 12(12+)/ 8(4-12)/ gratis (-4) | tussen 
11 en 14.30u | De Stuyverij | 056 23 98 55 | www.spinrag.be UiTPAS
SPINRAG | PHIA MÉNARD/CIE NON NOVA 
(FR) MET L’APRÈS MIDI D’UN FOEHN – 
VERSION 1 (4+) | € 8 | 11u en 15u, ook op ma 8/2 om 
14u en 17u | Arenatheater | 056 23 98 55 | www.spinrag.be 
UiTPAS
SPINRAG | COMPAGNIE FRIEDA & FRIENDS 
ARE MAGIC MET ‘ØSTERKLAN/K (6+)’ | gratis| 
13u-17u | Schouwburgplein | www.spinrag.be UiTPAS
SPINRAG | CASUS (AU) - KNEE DEEP (6+) | € 10 
| 17u | Schouwburg | 056 23 98 55 | www.spinrag.be UiTPAS
RUN | KARAMBLAS CUPIDO RUN | 10.30u | € 5/
koppel | Budafabriek | www.karamblas.be | zie p 8-9
STRAATTHEATER | LA RUE EN ROSE | vanaf 13u |  
winkelwandelgebied | www.larueenrose.org | zie p 8-9
SPIJKERPADWANDELING | NATUURPUNT KORTRIJK 
| gratis | 14u met aansluitend vanaf 16u30 algemene verga-
dering en receptie  | NEC De Steenoven, hoek Schaapsdreef –  
St.-Denijseweg  | 056 20 05 10 | www.natuurpuntkortrijk.be 

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

AGENDA VAN 2 FEBRUARI TOT 4 MAART 2016

T.E.M. MAANDAG 15 FEBRUARI

EXPO | TENTOONSTELLING 'ERFGOED IN 
KLEUR' | open ma, di, woe, do, vrij van 8 - 18u, za van 9 - 16.30u, 
zo van 11 - 18u | Onze-Lieve-Vrouwkerk | www.openkerken.be

DINSDAG 2 FEBRUARI 

THEATER | ONZE KOEN | € 11 | 20.15u  | Theater Antigone | 
056 24 08 87 | post@antigone.be | www.antigone.be

WOENSDAG 3 FEBRUARI

KINDEREN | OPEN WASPERNAMIDDAG | De Wa-
rande Kortrijk | 056 27 73 70 |  warande@kortrijk.be UiTPAS

VERVANGT GRABBELPAS
Vanaf 2016 gebruikt speelpleinwerking Wasper op De 
Warande de UiTPAS. Je hebt dus geen grabbelpas meer 
nodig. De jaarlijkse kost van € 3 voor de verzekering 
valt weg, maar de kinderen blijven wel verzekerd.
De dag- en halve dag tickets blijven wel nog bestaan, 
en ook de reeds gekochte tickets blijven geldig.
Betaal € 3 voor deze UiTPAS of ontvang gratis een 
sticker. Ontvang je UiTPAS zuidwest samen met fijne 
welkomstvoordelen en begin met UiTpunten te sparen.
Heb je liever geen extra pas, geen probleem, in Kor-
trijk kan je ook werken met je e-ID en dit is volledig 
gratis. Aan de hand van de meegeleverde sticker, kan 
je buiten Kortrijk ook inpikken op vrijetijdsactivitei-
ten, punten sparen en omruilen. Deze sticker kan je 
kleven op je gsm, je portefeuille of een andere kaart.
Op de gratis spelnamiddag op woensdag 3 februari 
kan je deze UiTPAS aanschaffen.

Je hoeft maar één keer deze pas te kopen, de UiTPAS 
blijft levenslang geldig. Als je recht hebt op een ver-
hoogde tegemoetkoming, dan krijg je 80% korting 
op deelname bij UiTPAS activiteiten. Je kan op veel 
plaatsen punten sparen en omruilen. 

 R Bezoek de website van UiTPAS om een lijst 
in te kijken: www.uitinzuidwest.be

KINDERFILM | CASPER & EMMA – BESTE 
VRIENDJES (3+)  | € 6 | 14u | ook op zondag 7/2 om 
10u en 14u  | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.
be UiTPAS
KINDERFILM | PHANTOM BOY (7+)  | € 6 | 14u | ook 
op zondag 7/2 om 10u en 14u  | Budascoop | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be UiTPAS
LEZING | PAUL VERHAEGHE OVER 'AUTO-
RITEIT' | € 5 | 19.30u  | Theater Antigone | 056 26 06 00 |  
www.vormingplusmzw.be
CIRCUS | CIRCUS PIPO | t.e.m. zo 14/2 | op za om 14 en 
16.30u, zo om 11u, andere dagen om 15u | Parking Brico Planit 
Pottelberg | www.circuspipo.be 

DONDERDAG 4 FEBRUARI

CUPIDO | KLEUTERHUWELIJK | 9.30u en 14u | stad-
huis | www.kortrijkcupido.be | zie p 9

VRIJDAG 5 FEBRUARI 

SPINRAG | KINDERMUZEFESTIVAL 2016 | t.e.m. 
vrij 12/2 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.spinrag.be | 
zie p. 10 UiTPAS
SPINRAG | RASA MET ‘EIGENHANDIG (4+) | 
t.e.m. vrij 12/2 | gratis | Doorlopend | Benedengalerie | www.
spinrag.be UiTPAS
SPINRAG | FROEFROE MET LABYRINT (10+)|  
€ 8 | 19u | Schouwburg | 056 23 98 55 | www.spinrag.be  
UiTPAS
EXPO | KORT? + RIJK! | gratis | BNP Paribas Fortisbank te 
Kortrijk (Waterpoort 1) | 057 44 67 21

ZATERDAG 6 FEBRUARI

SPINRAG | COMPAGNIE FRIEDA MET ‘X TOT 
DE ZOVEELSTE (8+)’ | €8 | 17u | Arenatheater | 056 23 
98 55 | www.spinrag.be UiTPAS

Kortrijk Xpo organiseert Fugare zelf, in sa-
menwerking met de Koninklijke Belgische 
Duivenbond. Je kan het als promotie be-
schouwen van een sport die ontstond in 
België, rond 1800 al, en daarna ook bijzon-
der populair werd in Nederland, Frankrijk en 
Duitsland. De tijd dat er in elke familie wel 
iemand met de duiven speelde, is voorbij. 
Momenteel zijn er nog zowat 20.000 actieve 
beoefenaars van de duivensport, tegenover 
64.000 in het begin van de jaren 1990. 

DUIVENVAKBEURS
“We zijn met Fugare begonnen als een klei-
ne, specifieke publieksbeurs voor de liefheb-
ber, omdat er in België nog geen dergelijk 
initiatief was. We staan immers altijd open 
om nieuwe dingen te proberen, en een 
marktonderzoek wees uit dat er interesse 
voor bestond bij duivenliefhebbers. Maar 
in vijf jaar tijd is het initiatief uitgegroeid tot 
een echte duivenvakbeurs, die ook inter-
nationale weerklank heeft”, zegt beursver-
antwoordelijke Barbara Demeulemeester. 

“Belgische duiven zijn nu eenmaal een ex-
portproduct geworden, en dat merken we 
ook op de beurs met bezoekers uit Frankrijk, 
Duitsland, Polen, tot zelfs Japan en China. 
Een paar jaar geleden hadden we expo-
santen uit zes landen, deze editie tellen we 
110 exposanten uit veertien verschillende 
landen. Er zijn er zelfs uit Thailand en Zuid-
Afrika. Die internationale interesse hadden 
we eerlijk gezegd zelf niet verwacht, maar 
daar spelen we uiteraard gretig op in.”

TIPS UITWISSELEN
Ondanks het dalende aantal beoefenaars is 
deze traditionele sport de voorbije twintig 
jaar flink geëvolueerd en geprofessionali-
seerd. De overgebleven liefhebbers inves-
teren meer tijd en geld in hun hobby. Dat 
merk je ook op Fugare. “Op de beurs zie je 
standen met alles wat bij de duivensport 
komt kijken: voeding, vitamines en voe-
dingssupplementen, hokken, duivenrin-
gen, constateersystemen die registreren 
wanneer de duif op het hok landt, noem 

maar op”, somt Barbara Demeulemeester 
op. “De beurs biedt ook de gelegenheid om 
jonge dieren – vaak afstammelingen van 
kampioenen – te verkopen aan buitenlan-
ders. Belgische duivensportbeoefenaars 
blijken immers hét voorbeeld te zijn voor 
liefhebbers over de hele wereld. In Azië 
bijvoorbeeld ziet men onze duiven als een 
goede investering en een prestigieus ver-
zamelobject. Behalve de standen voorziet 
Fugare in een uitgebreid randprogramma, 
met educatieve lezingen, prijsuitreikingen 
en praatcafés. “Duivenliefhebbers willen dit 
in elk geval voor geen geld van de wereld 
missen. Het is de ideale gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten, advies te vragen en 
ideeën uit te wisselen, vlak vóór de start 
van het nieuwe duivenseizoen”, besluit Bar-
bara Demeulemeester.

 R Fugare vindt plaats in Kortrijk Xpo op 20 en 
21 februari, op zaterdag van 9 tot 18 uur en op 
zondag van 9 tot 16 uur.  
www.fugare.be

In ons land zijn vele duizenden mensen fervent bezig met de duivensport. Voor hen 
is er nu al voor de zesde keer Fugare, de internationale beurs voor de duivensport in 

Kortrijk Xpo. Vorig jaar streken 8.000 bezoekers neer. 

Fugare-beurs voor 
duivenliefhebbers

WIN
GRATIS NAAR FUGARE! 
Wij mogen 10 lezers gelukkig maken met een 
gratis kaart voor de beurs. Mail vóór 12 fe-
bruari naar stadsmagazine@kortrijk.be. Wij 
brengen de winnaars op de hoogte!  

UiTPAS
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HET PENHUIS 
Als er in Vlaanderen één man is die zowel de westerse 
wetenschap en filosofie als de oosterse levensbe-
schouwingen grondig kent, dan is dat Prof. dr. Ulrich 
Libbrecht. Als autoriteit in zijn vakgebied werkt hij 
mee aan de ontwikkeling van een mondiaal bewust-
zijn met een denkkader dat ruimte biedt aan verschil-
lende denktradities uit Oost en West. De natuur heeft 
in het filosofisch werk van Libbrecht een centrale 
plaats. Behalve zijn actieve inzet voor milieuacties, 
inspireert hij met zijn lezingen en teksten. 
Gastheer is Philippe Lepers. 

 R 10.30u | Oranjerie | €7/8 |  
www.kortrijk.be/bibliotheek/hetpenhuis 
www.ulrichlibbrecht.com  UiTPAS

MUZIEK | I MUVRINI MET 'INVICTA' | € 31/29/26 | 
17u  | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburg-
kortrijk.be UiTPAS
WANDELEN | 26STE WINTERTOCHT (org. 
W.S.K. Marke vzw) | keuze uit 6, 12, 18 en 24 km) |  
€ 1.50 (ledenkorting: -0.40 €) | 8 tot 15u | Don Boscocollege | 
0486 75 04 71 | www.wsk-marke.be  

DINSDAG 16 FEBRUARI

FILM | TED '16 - DREAM 'OPENING NIGHT' | 
19.45u  | Kinepolis Kortrijk
LEZING | MEDIACAFÉ: NIEUWE DIGITALE 
JOURNALISTIEK | € 5 | 20u  | Vormingplus Midden- en 
Zuid-West-Vlaanderen | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be
THEATER | CIE CECILIA / MIEKE DOBBELS 
MET 'ANGELENA' | € 16 | 20.15u  | Schouwburg Kortrijk |  
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be UiTPAS

DONDERDAG 18 FEBRUARI

LEZING | DE GRIEK ALS WERELDBURGER |  
Krachtlijnen van de hellenistische beschaving | € 5 | 20u  |  
Muziekcentrum Track* | thomaskemseke@sgsintpaulus.be 
DANS | JAN MARTENS MET 'THE DOG DAYS 
ARE OVER' | € 16 | 20.15u (inl. om 19.30u) | Schouwburg 
Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be UiTPAS

TIJDENS DE KROKUSVAKANTIE 
ZIJN KINDEREN  
KONING IN DE MUSEA
OPERATIE BFF in Texture
DEFDEF gooit alle remmen los in Texture, museum over 
Leie en vlas. Een intrigerende en verrassende tocht voor 
al wie 6 jaar oud of meer is! Heel leuk voor de kinderen 
en nog leuker voor de (groot)ouders. I.k.v. Spinrag

 R zo 7/2, om 11, 14 en 14.45u | € 8 
(reserveren verplicht) | 056 23 98 55   
www.texturekortrijk.be 

KROKUSKRIEBELS  van 6 -14/2!
In Texture neemt Staf Stekel je mee op speurtocht en 
in Kortrijk 1302 draait alles rond het schild van ridder 
Ronny. Voor gezinnen met kinderen tussen 4 en 12 jaar!

 R € 6/3 (leden gezinsbond)/gratis 
(kinderen) | www.texturekortrijk.be  
www.kortrijk1302.be UiTPAS

Op zondag 7 februari is het bovendien muZeum-
zondag en dat wil zeggen dat een bezoek aan het  
museum gratis is!  

MAANDAG 8 FEBRUARI

SPINRAG | GRIPS THEATER (DE) MET ADAMS 
WELT (2+) | € 8 | 14 en 16u | Schouwburg Kortrijk | 056 23 
98 55 | www.spinrag.be UiTPAS
SPINRAG | BRUNO VANSINA MET HET SER-
PENT (8+) | €8 | 14u | Budascoop | 056 23 98 55 |  
www.spinrag.be UiTPAS
KINDERFILM | GUS (5+)  | € 6 | 14u | ook op za 13/02 om 14u  
| Budascoop | 056 22 10 01  UiTPAS
SCHIMMENSPEL MET LIVE MUZIEK | HET SER-
PENT (8+)  | € 8 | 14u | Budascoop | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be  UiTPAS

DINSDAG 9 FEBRUARI

SPINRAG | PANTALONE MET HEMELSBLAUW 
(2+) | € 8 | 14 en 16.30u | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | 
 www.spinrag.be  UiTPAS
SPINRAG | MAÏTÉ VAN KEIRSBILCK & JORIS 
HESSELS - VERLOREN VOORWERPEN (10+)| 
€ 8 | Arenatheater | 056 23 98 55 | www.spinrag.be UiTPAS

VRIJDAG 19 FEBRUARI

CONCERT | EXTRA MUROS: SYMFONIEOR-
KEST  & LIEBRECHT VANBECKEVOORT | 20u |  
Schouwburg Kortrijk | www.schouwburgkortrijk.be UiTPAS
CONCERT | SYMFONIEORKEST VAN HET 
LEMMENSINSTITUUT O.L.V. IVAN MEYLE-
MANS | € 20 /8 (-26)| 20.15u  | Schouwburg Kortrijk | 056 23 
98 55 | www.schouwburgkortrijk.be UiTPAS
THEATER | DE WERKEN VAN HERCUUL | € 3 | 
20.15u, ook op za 20, do 25, vrij 26, za 27 en zo 28/2, do 3, 
vrij 4 en za 5/3 om 20.15u | Theater Antigone | 056 24 08 87 |  
www.antigone.be 
CONCERT | NIET ZOMAAR CONCERTO'S | € 20 | 
20.15u  | Schouwburg Kortrijk | 056 23 96 55 | euterpe.vzw@
telenet.be | www.schouwburgkortrijk.be UiTPAS

ZATERDAG 20 FEBRUARI

VOETBAL | KVK VS SINT-TRUIDEN | 20u  | Sportsta-
dion KVK | 056 96 01 90
BASKETBAL | KBK VS KBBC BAVI GENT A. | gratis |  
18.30u | Sporthal Mimosa | 056 27 80 70 
DIGIDOKTER | EFFICIËNT EN KRITISCH ZOE-
KEN OP HET WEB | € 3 | 10u  | Openbare Bibliotheek 
Kortrijk | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be

ZONDAG 21 FEBRUARI

THEATER | SPEELVOGEL - KAATJE THEATER |  
€ 25/20/15 | 14u  | Schouwburg Kortrijk | www.kaatjetheater.be

DINSDAG 23 FEBRUARI

COMEDY | COMEDYTALES OPEN MIC | 19.30u  | 
Café deDingen
CONCERT | SAVIOURS + WHITE JAZZ + DAG-
GERS | € 8 | 20u  | De Kreun 

WOENSDAG 24 FEBRUARI

THEATER | HETPALEIS MET 'ROMEO & JULIA' |  
€ 14/8 (-26) | 20.15u (inleiding om 19.30u) | Schouwburg Kor-
trijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be UiTPAS

DONDERDAG 25 FEBRUARI

LEZING | STIJN VERCRUYSSE (VRT) OVER 
AFRIKA, VLUCHTELINGEN EN KLIMAAT |  
€ 10 | 20u  | muziekcentrum Track Kortrijk | jandhaene@telenet.be 
THEATER | TINE EMBRECHTS, KARLIJN SI-
LEGHEM, HUGO MATTHYSEN, RONNY 
MOSUSE, ARAM VAN BALLAERT MET 'DE 
HERSENHAP' | € 25/23/20 | 20.15u  | Schouwburg Kor-
trijk | 056 23 98 55 |  www.schouwburgkortrijk.be UiTPAS
VOORDRACHT | PEDRO DE BRUYCKERE | € 7/5 | 
20u | OC Marke | www.marke.be
DANS | FELIX OTT (DE): AN ILIAD (BEL-
GISCHE PREMIÈRE) | € 15/ €13 (-26/65+) / 
€10 (eyca) =dagticket  | 19u | Budascoop | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be  UiTPAS

KINDERFILM | RAAF DE KLEINE ROVER (4+)  |  
€ 6 | 14u | ook op do 11/2 en zo 14/2 om 14u  | Budascoop |  
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be  UiTPAS
KINDERFILM | THE IRON GIANT (8+)  | € 6 | 14u |  
Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be  UiTPAS
FILM | MARKETA LAZAROVA | € 9/7,50 (-26/65+)/6 
(eyca) | 20u15 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be  
UiTPAS

WOENSDAG 10 FEBRUARI

KINDERFILM | ONDER DE STERREN WAS IK 
THUIS (9+)  | € 6 | 14u | Budascoop | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be UiTPAS
SPINRAG | HETPALEIS MET VERVELENDE 
BUS (4+) | € 8 | 13.30, 15, 16.30 en 18u | Schouwburgplein |  
056 23 98 55 | www.spinrag.be UiTPAS
SPINRAG | AIFOON & KROKUSFESTIVAL MET 
FONDOUK (8+) | € 8 | 14, 17 en 19.15u | Vertrek vanaf 
Schouwburg | 056 23 98 55 | www.spinrag.be UiTPAS
SPINRAG | FABULEUS MET SNIPPERDAGEN 
(6+) | € 8 | 15u | Schouwburg | 056 23 98 55 | www.spinrag.be 
UiTPAS

FIFA 16 JUNIOR TORNOOI
Klaar voor de uitdaging? We gaan op zoek naar de 
beste junior FIFA-gamer van de stad! Ben je tussen 
6 en 12 jaar oud en een enthousiaste gamer met sta-
len zenuwen? Waag dan je kans, schrijf je in en doe 
mee aan het éérste junior FIFA tornooi in Kortrijk. 
Misschien stoot jij door naar de finale? De beste drie 
spelers gaan met toffe prijzen naar huis. Sfeer en 
spanning verzekerd.

 R Woensdag 10/2 | 14u | 
Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 
111B Heule | gratis | vooraf inschrijven: 
bibliotheek@kortrijk.be |  056 27 75 00

THEATER | HALORY GOERGER (FR): CORPS 
DIPLOMATIQUE | € 15/ €13 (-26/65+) / €10 
(eyca) =dagticket | 20u30 | Budascoop | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be  UiTPAS

VRIJDAG 26 FEBRUARI 

OSCARS-SPECIAL  
@BUDASCOOP
Geen filmprijs die een filmcarrière zo kan beïnvloeden 
als de Oscar. Uit een resem interessante categorieën 
maakt Budascoop een kleine selectie van de genomi-
neerden. Het is een uitgelezen kans om gedurende 
vijf dagen kennis te maken met films die je miste of 
een voorproefje van films die er staan aan te komen. 

Categorie Beste Film
Bridge of Spies | Carol | Spotlight 
Categorie Beste Buitenlandse Film
Son of Saul
Categorie Beste Documentaire
Amy
Categorie Beste acteur
Legend  (Tom Hardy) | The Revenant (Leonardo Di Caprio)
Categorie Beste actrice
Carol (Cate Blanchett) | 45 Years  (Charlotte Rampling)
Categorie Beste soundtrack
Hateful Eight (Ennio Morricone)
Categorie Beste actrice
Carol (Cate Blanchett) | 45 Years  (Charlotte Rampling) 

 R 26, 27 en 28/2 | Budascoop Kortrijk | 
www.budakortrijk.be UiTPAS

THEATER | IVANA MÜLLER (CR/FR): EDGES 
(BELGISCHE PREMIÈRE) | € 15/ €13 (-26/65+) /  
€10 (eyca) =dagticket | 19u | Budascoop | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be UiTPAS
DANS | ETIENNE GUILLOTEAU (FR/BE): FEU |  
€ 15/ €13 (-26/65+) / €10 (eyca) =dagticket | 20u30 | Buda-
scoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be UiTPAS
PERFORMANCE | MARIA JEREZ (ES): BLOB 
(PREMIÈRE) | € 15/ €13 (-26/65+) / €10 (eyca) =dag-
ticket | 21u45 | Budatoren | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be  
UiTPAS

ZWEMMEN | MOONLIGHTSWIMMING IN ‘SEA 
OF LOVE’ | Zwembad Lagae | je hoeft enkel de toegang 
tot het zwembad te betalen| 20.30u tot 21.30u | zie p 8-9 

DONDERDAG 11 FEBRUARI

SPINRAG | TOUT PETIT MET SCHOTS EN 
SCHEEF (2+) | € 8 | 15 en 17u | Arenatheater | 056 23 98 
55 | www.spinrag.be  UiTPAS
SPINRAG | COMPAGNIE ADRIEN M./CLAIRE B. 
(FR) MET ‘HAKANAÏ (8+) | €8 | 19u | Schouwburg |  
056 23 98 55 | www.spinrag.be UiTPAS
KINDERFILM | DUMMIE DE MUMMIE EN DE 
SFINX VAN SHAKABA (6+)  | € 6 | 14u | ook op 
zondag 7/2 om 10u en 14u  | Budascoop | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be UiTPAS 
ZWEMMEN | MOONLIGHTSWIMMING IN ‘SEA 
OF LOVE’ | Zwembad Mimosa | je hoeft enkel de  toegang 
tot zwembad  te betalen| 20.30u tot 21.30u | zie p 8-9

VRIJDAG 12 FEBRUARI

SPINRAG | SPROOKJES EN ZO MET DE MAAN 
IN HET ZAND (2+) | € 8 | Arenatheater | 056 23 98 55 | 
www.spinrag.be UiTPAS
SPINRAG | DA SUPPA SPINNA RAGGA PARTY |  
gratis | 17.30u tot 19.30u | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | 
www.spinrag.be UiTPAS
POP-UP ART | MOLECULARTE | t.em. 21/2 | Op 12/2: 
vernissage om 19.30u, 13 en 20/2 van 14 tot 18u, 14 (fotoshoot) 
en 21/02 (finissage) van 14 tot 18u | Burgemeester Tayaertstraat |  
www.kortrijk.be/academie
KINDERFILM | SCHAAPJES TELLEN (3+)  | € 6 | 14u |  
Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be  UiTPAS
KINDERFILM | SPARTACUS EN CASSAN-
DRA (10+)  | € 6 | 14u | Budascoop | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be  UiTPAS

ZATERDAG 13 FEBRUARI

BASKETBAL | KBK VS KA GOEROES WILLEBROEK B. |  
20.30u  | Hiepso | 056 23 98 60 | kortrijk@howest.be 
BEURS | TWEEDEHANDSBEURS KINDER-
ARTIKELEN | gratis toegang | 13.30u – 16.30u | www.
gezinsbond-heule.be
KINDERFILM | BOUWDORP (9+)  | € 6 | 14u | Buda-
scoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be UiTPAS
POEZIE/ETEN | BRASSERIE CUPIDO | vanaf 20u met 
dichter | natachajaumain2@hotmail.com | zie p 8-9

ZONDAG 14 FEBRUARI

BASKETBAL | KBK VS KANGOEROES WILLE-
BROEK B. | 20.30u  | Hiepso | 056 23 98 60 | kortrijk@
howest.be 
WANDELING | KLIMAATWANDELING | gratis | 
14.30u | Volkstuinen Venning, Vennestraat | 056 20 05 10 |  
www.natuurpuntkortrijk.be 
KINDERFILM | REIS NAAR HET NOORDEN (7+)  |  
€ 6 | 14u | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be 
UiTPAS
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ZATERDAG 27 FEBRUARI 

BASKETBAL | KBK VS BASKET BLANKENBER-
GE A. | 20.30u  | Hiepso | 056 23 98 60 | kortrijk@howest.be 
WANDELING | EEN PLEIDOOI VOOR RIJWO-
NINGEN IN KORTRIJK | € 5 | 14u  | Veemarkt | 056 26 
06 00 | www.vormingplusmzw.be
VIERING | FEEST VAN DE VREUGDE N.A.V. 20 
JAAR WERKING VAN DE KORTRIJKSE VZW 
DAAV IN INDIA | 16.30u: viering in O.L.Vrouwekerk, 18u: 
ontvangst op het stadhuis, 20u: avondmaal in Parochiaal Cen-
trum van Sint Maarten | 0478 31 66 79 | vdb.andre@skynet.be 
PERFORMANCE | MARIA JEREZ (ES): THE NOTE-
BOOK WITHOUT CONTENT – special guest | 
€ 15/ € 13 (-26/65+) / € 10 (eyca) =dagticket zaterdag 26/2 | 
16u | Budatoren | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be UiTPAS
PERFORMANCE | ALMA SÖDERBERG (SE/
BE): NADITA (Belgische première) | € 15/ €13 
(-26/65+) / €10 (eyca) =dagticket zaterdag 26/2 | 19u15 |  
Budatoren | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be UiTPAS
DANS | INGRI FIKSDAL (NO): COSMIC BODY 
(Belgische première) | € 15/ €13 (-26/65+) / € 10 
(eyca) =dagticket zaterdag 26/2 | 20u15 | Budatoren | 056 22 
10 01 | www.budakortrijk.be UiTPAS
CONCERT | DEWEY DELL (IT) – LIVE CON-
CERT + GEVOLGD DOOR PARTY MET 
CRISS CROSS | € 15/ € 13 (-26/65+) / €10 (eyca) 
=dagticket zaterdag 26/2 | 22u30 | Budatoren | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be UiTPAS

ZONDAG 28 FEBRUARI 

CONCERT | MARDI GRAS-SFEER OP OVERLEIE |  
€ 5 | 19u  | Kortrijk Grote Zaal Mozaïek 

KUURNE-BRUSSEL-KUURNE: 
EEN WEDSTRIJD  
‘BUITEN CATEGORIE’
De Internationale Wielerbond UCI heeft oog voor 
kwaliteit. Door de inspanningen van de bond kregen 
de organisatoren van Kuurne-Brussel-Kuurne een 
hogere plaats op de internationale wielerladder. De 

DOORLOPEND

EXPO | KORTRIJK BEZET 14-18 : WOI PAR-
COURS - GROOTE OORLOG | Kortrijk 1302 |  
www.kortrijkbezet14-18.be
EXPO | KORTRIJK BEZET 14-18 : IN HET 
SPOOR VAN EEN SPION - TENTOON-
STELLING - GROOTE OORLOG |  Kortrijk 1302 |  
www.kortrijkbezet14-18.be
GAME | DE SPION | www.kortrijkbezet14-18.be/stadsspel 

HIP HOPPEN TUSSEN  
4 WERELDSTEDEN,  
HET C.I.P.H.E.R PROJECT VAN 
VZW AJKO VERBINDT  
KORTRIJK, BERLIJN,  
DEN HAAG EN ANTWERPEN. 
Een 30-tal gemotiveerde jongeren, gepassioneerd 
door de Hip Hop cultuur, werken samen aan een uit-
dagend internationaal project. Het C.i.p.h.e.r project 
schept mogelijkheden om originele en unieke mu-
ziek, video en andere creaties te realiseren. Net zoals 
Hip Hop geboren werd uit het experimenteren met 
heel diverse soorten muziek (funk, jazz, reggae, poë-
zie, elektronisch, …) wil het project banden creëren 
tussen diverse individuen, groepen en steden. Diver-
siteit in al zijn vormen is een krachtige drive voor het 
stimuleren van de kwaliteiten van iedereen.
Na een eerste contactmoment en uitwisseling in Ber-
lijn, is het nu de beurt aan Kortrijk. Drie dagen lang, 
7/8/9 april zal de binnenstad in het teken staan van 
Hip Hop. De deelnemende jongeren zelf organise-
ren, samen met AjKo, deze activiteit. Het avondpro-
gramma staan open voor een breed publiek. Ben je 
nieuwsgierig of heb je al jaren ervaring als bboy/
bgirl, mc, dj, grafitti artiest .. ? 

 R Check de facebook pagina van AjKo en kom 
dan zeker eens langs op de Hip Hop instuif 
(Veemarkt 56-58). 

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

JOUW ACTIVITEIT OOK IN DE NIEUWE UIT IN KORTRIJK ? SLECHTS ÉÉN MANIER !
UiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijds-
kalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in! 
Deadline invoer: editie april: 29 februari, editie mei: 29 maart, editie juni: 2 mei.

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

tweede wedstrijd van het seizoen op Belgische bo-
dem krijgt voortaan het predikaat ‘buiten categorie’ 
mee. Dat weerspiegelt zich ook in het deelnemers-
veld dat straks aan de start verschijnt. Liefst 13 
ploegen uit de WorldTour zakken af naar Kuurne. 
Wie zich wil vergapen aan topteams als Etixx-Quick.
Step, Lotto-Soudal, BMC, Tinoff, Trek, Team Sky en 
Orica-GreenEdge weet dus meteen waar naartoe op 
de laatste zondag van februari. In de marge van de 
wedstrijd van de ‘grote jongens’ doen ook de junioren 
hun ding in de eerste grote topconfrontatie van hun 
wielerjaar.

Aan het parcours van de wedstrijd werd weinig ge-
wijzigd. Al zijn de organisatoren behoorlijk blij met de 
intrede van de Kluisberg, een pittige helling die slechts 
zelden in wedstrijdverband beklommen wordt.
Opnieuw zijn dus alle ingrediënten aanwezig om 
van Kuurne-Brussel-Kuurne alweer een overgete-
lijke wielerdag te maken. De slogan ‘Hier ontstaan 
legendes’ waardig…  

 R Afspraak op zondag 28 februari.

DINSDAG 1 MAART

HUMOR | OP DE KOFFIE MET CARRY GOOS-
SENS | € 10 (taart en koffie incl.) | 14.30u | OC De Vonke |  
056 23 98 55 | www.heule.be

WOENSDAG 2 MAART

LEZING | WOUTER HILLAERT, JOS VERBIST, 
GEERT SIX, SIMON DE VOS & PIET AR-
FEUILLE MET 'REPERTOIRETHEATER ON-
DER VUUR' | € 8/6 (-26) | 20.15u  | Theater Antigone | 056 
23 98 55 |  www.schouwburgkortrijk.be UiTPAS
MUZIEK | DE MELANDO’S | € 8 (koffie en taart incl.) | 
14.30u | 056 23 98 55 | www.demelandos.be 
CONCERT | JAZZLAB SERIES: CHRISTOPHE 
DEVISSCHER | € 13/8 (-26) | 20.15u  | Concertstudio 
Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be UiTPAS

DONDERDAG 3 MAART

CONCERT | DAAN MET 'THE MESS' | € 26 | 20.15u  | 
Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |  www.schouwburgkortrijk.be  
UiTPAS

VRIJDAG 4 MAART

EXPO | TUINEXPO | t.e.m. 7 maart | € 8/5/gratis (< 14jr) | 
Kortrijk Xpo | 056 24 11 11 | www.tuinxpo.be

BRENG JIJ 
OOK DE STAD 
IN BEELD? 
TAG JE 
FOTO’S MET 
#IGKORTRIJK

martvlieg #Rhizo-meStructures #Tom-Dekyvere #igkortrijk

slambrouckbo Stickin’ on 

walls #bmx #dothangclan 

#igkortrijk

stefkedevolder De aller-

kleinsten hebben er zin in! 

#vredeseilanden #igkortrijk

gjhelmink #eddymerckx 

#cycling #velofollies

kennaize Hometown 

Love #kortrijk #8500 

#lovemycity

heiditiebergyn Mijn pittoresk 

dorp! #igkooigem #Bevergem

heinwittouck Trommelkorps Djoem uit #Heule verwel-komt de nieuwe inwoners van #Kortrijk met grote trom

anverstraeten
 #begijnhofkortrijk 

#sintmaartenskerkhof
bjorrrrrn #challengerun 

#stadsloop #stadhuis

carmenryheul net op 
de valreep #sunset @
promeco #igkortrijk

birtegovarts Current mood missing summer. #kortrijk
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