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

In een stad als Kortrijk valt altijd wel wat te beleven. 
Ook in 2017 zijn er het hele jaar door grote en kleine 
evenementen. Noteer volgende data alvast met stip 
in je agenda.

 R Bekijk de evenementenkalender voor 2017 op  
www.kortrijk.be/vrije-tijd/uit-in-kortrijk/evenementen. 

25 FEBRUARI
TOT 5 MAART
SPINRAG 

13 APRIL TOT 1 MEI
PAASFOOR

20 MEI
SPORT@KORTRIJK

13 TOT 28 MEI
BEACHSPORTEN

2 TOT 5 JUNI
SINKSEN 17 
KORTRIJK LOOPT

23 TOT 25 JUNI
CENTRUMBRADERIE

11 TOT 13 AUGUSTUS
ALCATRAZ
METAL FEST

18 AUGUSTUS
KORTRIJK KOERSE

1 TOT 3 SEPTEMBER
CENTRUMBRADERIE

17 SEPTEMBER
VEROVER DE STRAAT 
BRUGGENLOOP

06 > Inschrijven school

Is je kindje geboren in 2015? Of wil je 
je kind in september naar een nieuwe 
school sturen? Dan moet je je aanmel-
den via een speciale website.

09 > Werken op afspraak

Wij blikken na 50 dagen even terug en 
kijken hoe burgers en stadsmedewerkers 
het stadhuis op afspraak ervaren.

10-11 > Kortrijk Renoveert

De Kortijkse renoveerders verrichten 
prachtig werk. Van oude huizen maken 
ze hippe stadswoningen. Kijk je even 
mee in het huis van Jan en Griet?

18-19 > Wilde Westen 

Vergeet het muzikale hokjesdenken: 
vanaf 19 januari smelten Festival van 
Vlaanderen en De Kreun in Kortrijk 
samen tot ‘Wilde Westen’.

20 > Cohousing

Steeds meer gezinnen zijn bereid om 
af te stappen van het oude ideaal van 
elk zijn huisje-tuintje-garage. Zij willen 
graag meer woonkwaliteit door samen 
hun woonproject te realiseren. 

En verder:
• Nieuwjaarswoord > 3
• Investeringen 2017 > 4-5
• Winternoodplan > 7
• Doven openbare verlichting > 8
• Kortrijk Kort > 12-13
• Lange Munte > 14 

• Cameraplan > 15
• Kortrijk Kort > 16-17
• Ken je stad > 21
• Velofollies > 22
• Uit in Kortrijk > 23-26
• Instagram > 27

Duizend vragen, één adres 1777

25.000 attesten en uittreksels kan je vanaf vandaag 
gewoon thuis opvragen. Vraag je digitale documenten 
aan via het Thuisloket. 

In deze editie:

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 

Het stadhuis is gesloten op 2 januari 2017 
Betalingen gebeuren met bancontact. 

OPENINGSTIJDEN ONTHAAL 1777 (LEIESTRAAT 21) 

MEER INFO: Grote Markt 54, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be • @8500kortrijk • www.facebook.com/stadkortrijk
Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042, 8500 Kortrijk 

Maak een afspraak

BRUISEND
KORTRIJK
IN 2017

Dit kan via www.kortrijk.be  
of bel gratis 1777. 

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK 

2017:
HET GAAT
VOORUIT

Beste Kortrijkzanen,

De stadscoalitie wenst u en uw familie een 2017 met een goede gezondheid en veel onvergetelijke momenten.

Die mooie momenten waren er zeker in 2016. Er was bijna elk weekend iets te doen in onze stad, met als 
uitspringers Sinksen, de festivalzomer en Winter in Kortrijk.

Hopelijk heeft u ook volop genoten van de kerst- en nieuwjaarsperiode. De kerstmarkt en ijspiste waren 
gezelliger dan ooit tevoren. Met de Glow Run schitterde Kortrijk in alle kleuren.

2016 was een goed jaar voor onze stad. De criminaliteit en de kinderarmoede daalden significant.  
Het ondernemerschap zit in de lift met tal van nieuwe projecten.

Vorig jaar startten er heel wat werven in onze stad. Het stadhuis werd gereinigd en heringericht en de wacht-
rijen verdwenen. De Houtmarkt werd mooi heraangelegd: groen bovengronds, auto’s onder de grond.

Maar dat is niets in vergelijking met 2017. Want we gaan dansen in een nieuwe fuifzaal en ontspannen in 
een mooi ecologisch stadspark op Campus Kortrijk Weide. Het nieuwe Muziekcentrum wordt geopend. We 
starten de bouw van een nieuw Olympisch zwembad en verlagen de Leieboorden aan de Broeltorens.

Laat ons samen toosten op het nieuwe jaar op de nieuwjaarsreceptie met veel lekkers op zaterdag 14 januari 
om 18 uur op de Grote Markt. Voor de allerkleinsten is er iets speciaals.

Anouk, baby Bo en ik kijken er naar uit. 
  

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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Tijdens de gemeenteraad van 12 december werd het budget 2017 
voor zowel de stad als het OCMW Kortrijk goedgekeurd. Samen 
met politiezone Vlas en het autonoom gemeentebedrijf PARKO 
komt zo het totale investeringsbedrag gedurende de 6 jaar van 

het bestuur (2013-2019) op niet minder dan 278 miljoen euro te 
liggen. Dit is de grootste investeringsgolf van de afgelopen 30 jaar. 

10 BELANGRIJKSTE 
INVESTERINGEN
Op het overzichtskaartje rechts van deze tekst 
krijg je een duidelijk zicht op de 10 belang-
rijkste investeringen van stad Kortrijk en haar 
partners. Benieuwd? Het gaat om:

1 Een nieuw en modern politiegebouw 
(35 miljoen euro)

2 Een olympisch zwembad op Campus 
Kortrijk Weide (32 miljoen euro)

3 Een nieuw woonzorgcentrum in 
Bellegem (21.2 miljoen euro)

4 Vier nieuwe ondergrondse parkings 
gebouwd door PARKO (19.3 miljoen euro)

5 Een nieuw muziekcentrum in het 
gerenoveerd gebouwencomplex aan het 
Conservatoriumplein (4.7 miljoen euro)

6 De start van de heraanleg van de 
stationsomgeving (4.2 miljoen euro)

7 De heraanleg van Heuleplaats en een 
vernieuwd -park (4.1 miljoen euro)

8 De verlaging van de Leieboorden voor de 
Broeltorens (4 miljoen euro)

9 De creatie van een start-up-village in 
de gewezen NMBS-loods op Campus 
Kortrijk Weide (4 miljoen euro)

10 De bouw van een nieuwe fuifzaal voor 
1.500 feestvierders op Campus Kortrijk 
Weide (3.8 miljoen euro)

Grootste investeringsgolf 
ooit voor stad Kortrijk  

en haar partners
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BELEIDSBRIEF 2017
Nieuw is de ‘Beleidsbrief 2017’. In dit document vind je een korte en bondige 
duiding van de accenten die door het bestuur in 2017 worden gelegd. De 
Kortrijkzanen hebben begin 2013 via een grootscheepse bevraging ‘Kortrijk 
Spreekt’ aangegeven wat er prioritair moest worden aangepakt. Op basis van de 
antwoorden van meer dan 4.000 Kortrijkse gezinnen en inwoners werd het Plan 
Nieuw Kortrijk geschreven. Alle acties uit dit plan werden gegroepeerd onder 
10 engagementen. De meeste zijn intussen opgestart of komen op volle kracht. 

 R Nieuwsgierig? Op www.kortrijk.be/beleidsbrief kom je alles te weten. 
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Tijdens de kille wintermaanden kunnen ouderen en 
hulpbehoevenden wel extra ondersteuning gebruiken. Stad en 
OCMW Kortrijk lanceren dan ook een warme oproep naar elke 

stadsgenoot om extra waakzaam te zijn voor buurtbewoners die 
tijdens sneeuw- en ijzeldagen geïsoleerd dreigen te raken.

Oudere personen die slecht te been zijn, 
mensen met een beperking of die zich in 
een kwetsbare situatie bevinden, komen 
minder het huis uit omdat het te koud, te 
glad of te donker is. Als buur, familielid of 
vriend kan je al veel onheil vermijden door 
even aan te bellen en te polsen of je met iets 
kan helpen. Als dit niet het geval is, kan een 
gemoedelijke babbel al wonderen doen.

MELDPUNT

Als er zich toch een probleem voordoet, 
waarmee je zelf onmiddellijk geen raad 
weet, dan kan je tijdens de kantoortijden 
(van 9 tot 17 uur) contact opnemen met 
het meldpunt van de stad via het gratis 
telefoonnummer 1777, 1777@kortrijk.be 
of app 1777. Let wel, het meldpunt is op 
2 januari gesloten. Buiten de kantoortij-
den kan je om dringende redenen, zoals 
steeds, terecht op het noodnummer 101 
van de politie. Je kan acute problemen 
melden waarbij personen mogelijk gevaar 
lopen en die je zelf of met de directe om-
geving niet kan oplossen. Het meldpunt 
zoekt dan samen met jou naar een ge-
paste oplossing. Dat varieert van het laten 
bezorgen van maaltijden, hulp verlenen 

bij het ruimen van sneeuw of boodschap-
pen doen. Ook wie behoefte heeft aan een 
bezoekje om even aan de eenzaamheid te 
ontsnappen, kan dat laten weten.

ALERT ZIJN

Je hoeft niet te wachten tot het winterse 
weer in alle hevigheid toeslaat. Ben je niet 
zo mobiel en heb je geen steun van buren, 
familie en vrienden? Of ken je iemand uit 
de buurt die zich in een dergelijke situatie 
bevindt? Dan kan je dit nu al laten weten 
aan het meldpunt 1777. Een medewerker/
vrijwilliger van het wijkcentrum uit je buurt 
neemt dan contact met je op om na te gaan 
op welke ondersteuning je tijdens de kou-
de dagen kan rekenen. Bij langdurige barre 
weersomstandigheden bellen zij diegenen 
die hier nood aan hebben zelf op om zo no-
dig bij te sturen. Als iedereen in zijn nabije 
omgeving een oogje in het zeil houdt, dan 
zorgen alle stadsgenoten voor een hart-
verwarmend Kortrijk tijdens de komende 
maanden.

 R Bel 1777, mail 1777@kortrijk.be  
of gebruik de app 1777 

Zorg voor warmte 
tijdens de koude dagen

Is je kindje geboren in 2015? Of wil je je kind in september naar 
een nieuwe school sturen? Dan moet je je aanmelden via een 

speciale website. Alle scholen in het kleuter- en lager onderwijs in 
Groot-Kortrijk volgen dezelfde regels voor de inschrijvingen. 

Inschrijven voor kleuter- en lager onder-
wijs moet gebeuren via de site www.naar-
schoolinkortrijk.be. Alle kinderen die gebo-
ren zijn in 2015 moet je aanmelden. Zit er 
al een broertje of zusje in de school van je 
keuze, dan kan je kind inschrijven tussen 1 
februari en 14 februari 2017 tot 16 uur. Je 
hoeft je niet apart aan te melden. Zijn er 
nog geen broertjes of zusjes ingeschreven 
in de school van je keuze? Je meldt je kind 
dan aan via de site. Dat kan vanaf 20 febru-
ari tot en met 10 maart.  

JE KIND IS GEBOREN IN 2014 EN NOG 
NIET INGESCHREVEN IN EEN SCHOOL? 
Geen probleem, je kan je kind toch nog in-
schrijven voor dit schooljaar in de loop van 
januari 2017. Voor het schooljaar 2017-
2018 moet je je kind ook aanmelden via de 
website. Is hun kindje geboren in oktober, 
november of december van 2014, dan be-
slissen veel ouders om hun zoon of doch-
ter pas in september 2017 naar school te 
laten gaan. Die ouders hebben er toch 
baat bij om hun kind ten laatste in janu-
ari 2017 in te schrijven voor het schooljaar 
2016-2017. Je neemt in dit geval het beste 
contact op met Marianne Bogaert, via  
marianne.bogaert@ond.vlaanderen.be of 
op het nummer 0491/99.60.13 

JE KIND IS GEBOREN IN NOVEMBER 
OF DECEMBER 2015? 
Alle kinderen geboren in 2015 zijn nu aan 
de beurt om zich aan te melden of in te 
schrijven. Doe mee, zelfs als je je kind-
je pas in september 2018 naar school 
wil sturen. 

JE KIND GAAT NAAR HET EERSTE 
LEERJAAR? 
Blijft je zoon of dochter in dezelfde 
school? Dan hoef je helemaal niets 
te doen. Dit is zo voor de meeste 
kinderen in Kortrijk. Verandert je 
kind van school, dan moet je je 
zoon of dochter opnieuw aan-
melden via de website. Bij twijfel 
neem je best contact op met Ma-
rianne Bogaert. 

JE WIL JE KIND NAAR EEN 
ANDERE SCHOOL STUREN? 
Als je kind al naar school gaat, 
maar je wilt van school ver-
anderen, dan moet je je aan-
melden via de website. Dat 
kan van 20 februari tot en 
met 10 maart. 

 R Er zijn infomomenten op 23 januari om 14 
uur en om 19.30 uur in het dakcafé van het 
stadhuis. Vergeet je e-ID niet! 

Schrijf je kind
in voor het
nieuwe schooljaar

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN
STAP VOOR STAP 

> Stap 1: kies een top-5 van scholen 
voor je kind > Stap 2:  zet je eerste keuze op de 

eerste plaats, tweede keuze op de 
tweede plaats, enzovoort > Stap 3: surf naar de website www.

naarschoolinkortrijk.be, klik op 
basisonderwijs en meld je kind aan 
tussen 20 februari en 10 maart.

Een aanmelding is nog geen inschrij-
ving. Na de aanmelding krijg je eind 
maart per brief een uitnodiging om je 
kind definitief in te schrijven. Dit kan 
tussen 18 april en 9 mei 2017. 
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Na 50 dagen ‘stadhuis op afspraak’ staat de 
teller op 37.895 bezoekers.  “Dat is ontzet-
tend veel”, merkt een baliemedewerker op 
“maar ik heb dat gevoel niet. Omdat inwo-
ners gespreid naar het stadhuis komen, 
heerst er een gevoel van rust, zowel bij de 
klanten als bij ons.” 

EENVOUDIG EN SNEL

Een afspraak maken vóór je naar het stad-
huis komt, doe je sinds 3 oktober eenvou-
dig en snel via de website of het gratis te-
lefoonnummer 1777. Maxime Vancoillie 
koos voor het gratis telefoonnummer 1777 
om een afspraak in te boeken. Hij stelt het 
op prijs dat hij zo vlot geholpen wordt.  Zijn 
dossier lag klaar toen hij aankwam en hij 
moest slechts enkele minuten wachten tot 
hij aan de beurt was.

Veel thuiswonende jongeren kennen het 
stadhuis op afspraak nog niet. Een tip 
voor ouders om dit even aan te kaarten?

Renaat De Deygere stapte het stadhuis 

binnen zonder vooraf een afspraak te ma-
ken. Via het ticketsysteem en de onthaal- 
medewerkers liet hij een afspraak inboeken. 
Op die manier had hij echter geen garantie 
dat hij even vlot hulp zou krijgen als de an-
dere bezoekers. Nu weet hij wel beter, voor 
een volgend bezoek maakt hij gebruik van 
de afspraakbutton op de website.

Geef je jouw telefoonnummer en mail-
adres in als je een afspraak inboekt? 
Dan krijg je de dag vóór jouw afspraak 
een herinnering via sms. 

David Popelier beschikt thuis niet over een 
computer, maar om zijn adreswijziging door 
te geven maakt hij gebruik van de publieks-
computer in het stadhuis. Zo kan hij zelf zijn 
dossier in orde brengen. Ook in de bibliothe-
ken, ontmoetingscentra en dienstencentra 
staan publiekscomputers ter beschikking.

  
Vanuit je luie zetel of vanop een pu-
bliekscomputer kan je tal van documen-
ten aanvragen zonder naar het stadhuis 
te komen. Klik op de button ‘Thuislo-

ket’ op www.kortrijk.be om het ruime 
aanbod te verkennen. Dit kan elke dag 
(24/24).

Tessa Depamelaere komt langs in het 
stadhuis, samen met haar baby. Zij maakt 
voor het eerst gebruik van de lift aan de 
ingang Leiestraat 21. De lift zit verzonken 
in de grond en valt dus niet op maar Tessa 
vindt het een handig systeem om met de 
kinderwagen het stadhuis binnen te ko-
men. Ook rolstoelgebruikers kunnen deze 
lift gebruiken. 

Een vraag om hulp, een wens om bij te le-
ren? Daar zit het stadsbestuur niet om ver-
legen. Zo vonden al tal van rondleidingen 
voor kleine groepen plaats in het stadhuis 
om klanten vertrouwd te maken met het 
‘stadhuis op afspraak’. Via @llemaal digi-
taal kunnen inwoners een simpele cursus 
volgen om aan de slag te gaan met de af-
spraakmodule en het Thuisloket.

 R Bel het gratis telefoonnummer 1777  
of mail naar allemaal.digitaal@kotrijk.be.

TIP

TIP

TIP

Net zoals elke stad wil Kortrijk sober omgaan met haar 
middelen. Als klimaatstad streeft Kortrijk naar minder 
energieverbruik en een lagere CO2-uitstoot. De stad stel-
de een plan op om Kortrijk bescheidener te verlichten.

Ieder jaar sterven in België meer dan honderd mensen in een woningbrand. Toch kan je 
met wat eenvoudige tips én een rookmelder de kans op een fatale brand fel verminderen. 
Met een rookmelder stijgt de kans om een brand te overleven met meer dan 70 procent. In 
Kortrijk maak je kans op gratis plaatsing van rookmelders. De stad kocht 2.000 rookmelders 
aan, om te installeren in de meest kwetsbare woningen van de stad. Eigenaars met een 
bescheiden inkomen kunnen een aanvraag indienen voor de gratis plaatsing van rookmel-
ders in de woning. Ook private huurwoningen komen in sommige gevallen in aanmerking 
voor dit aanbod. De energiesnoeiers van Effect vzw installeren de rookmelders.

 R Interesse? Mail naar renovatie@kortrijk.be of ga langs in het Wijkcentrum in jouw buurt. 

Rookmelder redt levens

Het verbruik voor openbare verlichting be-
draagt 6.200.000 kilowattuur per jaar. Dat 
kan je vergelijken met het gemiddeld elek-
triciteitsverbruik van 1 771 gezinnen (of ruim 
5% van de Kortrijkse bevolking). De stad in-
vesteert onder meer in dimbaar straatlicht en 
vervangt oude of kapotte lampen door LED.

DONKER TUSSEN 23 UUR EN 5 UUR
Sinds kort zijn een aantal lichten ’s nachts 
gedoofd. Langs lokale wegen en in ver-
blijfsgebieden gaan de straatlichten aan bij 
zonsondergang en opnieuw uit om 23 uur. 

Om 5 uur gaat het licht opnieuw aan en dit 
tot bij zonsopgang. Deze maatregel zorgt 
voor de beste combinatie van veiligheid, 
de beperking van lichthinder en energiebe-
sparing. Op de wegen met het meeste ver-
keer en op druk bereden fietsroutes blijven 
de lichten branden. Ook het hele stadscen-
trum blijft verlicht tijdens de ochtend- en 
de avondspits.

Vóór het einde van januari zal het volledige 
gebied binnen de kleine stadsring en de 
Pius X-buurt aangepast zijn. Direct daarna 

komen de andere buurten in Kortrijk aan 
de beurt. In deze eerste fases krijgen ruim 
4 700 van de 16 000 lichtpunten in Kortrijk 
een nieuw brandregime. Dit levert een jaar-
lijkse besparing op van ruim 217 ton CO2-
uitstoot, 936.300 kWh en €140.450. Later 
op het jaar volgen de aanpassingen in de 
deelgemeenten. In deze laatste fase wor-
den opnieuw 4 500 lichtpunten aangepast 
en gaat op die manier zo’n 200 ton CO2 min-
der de lucht in. De uitgespaarde middelen 
investeert de stad opnieuw in energiebe-
sparing voor de openbare verlichting. 

Sobere openbare 
verlichting

Zo ervaren jullie het 
stadhuis op afspraak 

Vond jij de weg al naar de Leiestraat 21, sinds kort de enige ingang 
van het stadhuis? Wij blikken na 50 dagen even terug en kijken hoe 

burgers en stadsmedewerkers het stadhuis op afspraak ervaren. 
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Wat ooit een verouderd huisje was, doet nu 
mensen stoppen om naar binnen te gluren. 
We praten met Jan en Griet van Kaai 7 over 
de plaats waar ze wonen, dromen en een 
gezin willen stichten. “We waren erg jong 
en nog niet lang samen toen ons oog op dit 
huurhuis viel. Het was te nemen of te laten, 
dus begonnen we te huren terwijl ik nog stu-
deerde en op kot zat. Een jaar later kregen 
we de kans om het te kopen. We hebben er 
niet lang over getwijfeld. Intussen waren we 
vertrouwd met alle verborgen gebreken van 
het arbeidershuis uit 1907”, vertelt Griet. 

(EIGEN)AARDIG OVERLEIE 

“We waren verliefd op de locatie. Het is hier 
zo rustgevend met zicht op de Leie en het 
stadscentrum is maar een steenworp van 
ons verwijderd. Het huis had zijn beste ja-
ren achter de rug. Alles was versleten of 
kapot en de indeling was onlogisch. Toch 
waren we ervan overtuigd dat het de moei-
te loonde. Een doorleefd huis is ideaal. Je 
kan er je ding mee doen en een deel van 
de aanwezige charme bewaren”, aldus Jan. 
“Ik was in eerste instantie een beetje terug-
houdend om in het centrum te wonen. Ik 
was bang dat ik de boerenbuiten ging mis-
sen, maar niets was minder waar. Op Over-
leie kan je ontsnappen aan de drukte van 
de stad. Er heerst een gezellige sfeer met 
een aparte dynamiek. Door die eigenheid 
voelen we ons hier meer dan thuis en wil-
len we nooit meer weg”, vertelt Griet.

BEKROONDE RENOVATIE

“Twee jaar na de aankoop zijn we gestart 
met de verbouwingen. We renoveerden 
de voorgevel en pasten alles wat erachter 
zat aan door middel van relatief kleine in-
grepen. Zo bleef de authentieke sfeer van 
het huis bewaard. Enkel de bovenste ver-
dieping is helemaal nieuw. We wilden dat 
het plaatje klopte zonder aan comfort in te 
boeten”, aldus Griet. “We wilden de kleine 
ruimte optimaal benutten. Geen vierkante 
centimeter mocht zinloos zijn, het natuur-
lijk licht moest overal binnen kunnen en 
het geheel moest een streling voor het oog 
worden. Daar waren geen al te bruuske 
veranderingen voor nodig, alleen een ef-
ficiëntere indeling van het pand.” Het huis 
is bijna onherkenbaar veranderd dankzij 
de eigentijdse uitvoering. “We houden 
van een strakke stijl met oog voor details. 
We hechten veel belang aan de afwerking 
en het interieur”, gaat Jan verder. Over de 
materiaalkeuze is duidelijk nagedacht. Er 
staan ook heel wat zelfontworpen meubels 
en decoratiestukken in het huis. Het geheel 
is niet alleen indrukwekkend, maar ook be-
kroond. Met hun renovatie wonnen ze de 
Kortrijk Heritage Architectuurprijs 2016.

 R Het volledige verhaal en nog meer beelden van 
deze inspirerende woning vind je in de nieuwste 
editie van Gie&ik, nu te koop bij diverse 
boekenwinkels- en (dagblad)handelaars.  
Meer info op www.gieenik.be

Heb je verbouwplannen?

Kortrijk Renoveert:
Renovatie in de kijker

10 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

De Kortijkse renoveerders verrichten prachtig werk.  
Van oude huizen maken ze hippe stadswoningen. Kijk je even 

mee in het huis van Jan en Griet?

Wie renoveert, bouwt mee aan Kortrijk. 
Daarom wil de stad met Kortrijk Renoveert 
meehelpen met iedereen die de renovatie-
microbe te pakken heeft. Surf naar 
www.kortrijk.be/kortrijkrenoveert

De renovatiebegeleiders helpen je bij 
het invullen en aanvragen van jouw 
bouwpremies en vergunningen. Of-
fertes opvragen, een budgetplan 
opmaken, geschikte aannemers vin-
den,… de renovatiebegeleiders hel-
pen je op weg. Ze zijn er voor ieder-
een van Kortrijk die op zoek is naar de 
beste oplossingen om hun huis duur-
zaam te verbouwen, tegen het meest 
voordelige tarief. Meer info? Mail naar 
renovatie@kortrijk.be of bel naar het 
gratis nummer 1777.
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Kortrijk Kort 

Neem gratis deel 
aan sportwork-
outs bij Sportplus

Je kan van 9 tot en met 14 januari vrij-
blijvend en gratis verschillende sporten 
(met de sportkaart zoals bijvoorbeeld 
fitness en aerobic) uitproberen. Voor de 
kennismaking met het cursusaanbod 
zelf (bootcamp, quickfit, wandelvoet-
bal, BOKWA, dansaerobic, hopworkout, 
NIA, zumba, stepaerobic, bodysculpt,…) 
loopt de gratis kennismakingsperiode 
van 9 tot en met 12 januari. Zowel in het 
zwembad als in de sporthal kan je terecht 
voor een kennismaking met een sporttak 
die je ligt. Inschrijven voor die cursussen 
doe je best meteen online via www.kor-
trijk.be/webshop. 

 R Info over de verschillende kennismakings-
momenten vind je in de brochure voor 
volwassenen op www.kortrijk.be/sportbrochures.

 

Spelotheek  
De Speelvogel en 
vzw De Stroom 
zijn verhuisd

De Speelvogel en vzw De Stroom zijn 
verhuisd naar een pand aan de Zweve-
gemsestraat 7 in Kortrijk. Op dit moment 
zijn nog renovatiewerken aan de gang in 
de nieuwe locatie, maar ondertussen blij-
ven de vrije tijdsactiviteiten voor mensen 
met een beperking plaatsvinden in het 
reguliere vrijetijdscircuit. 
Spelotheek De Speelvogel blijft voorlo-
pig gesloten omdat het team en de vrij-
willigers aan een spelherindeling werken. 
Wanneer de spelotheek opnieuw opent, 
vind je het spelmateriaal terug in leef-
tijdshoeken. Binnen elke leeftijdshoek is 
er een onderverdeling per ontwikkeling 
(bijvoorbeeld motorische ontwikkeling, 
rekenen, taal, mens en wereld,…). Op 
deze manier wil de spelotheek een alge-
mene richtlijn meegeven in de zoektocht 
naar spelmateriaal dat inspeelt op de no-
den van jouw kind. Eind januari heropent 
de spelotheek de deuren. De Stroom en 
De Speelvogel blijven tijdens de komen-
de 2 jaar gehuisvest in de Zwevegem-
sestraat 7 Kortrijk.

 R www.vzwdespeelvogel.be, Facebook: 
spelotheek De Speelvogel Kortrijk

 R www.destroom.be, facebook: De Stroom vzw, 
056 35 30 17

 

Enquête over 
Dorpskranten

De Dorpskranten zorgen ervoor dat 
de inwoners van de Kortrijkse deelge-
meenten op de hoogte blijven van het 
reilen en zeilen in hun woonplaats. Dit 
is te danken aan het enthousiasme en 
het engagement van de redactieraden 
van Dorpskrant ’t Aaltje, Dorpskrant ’t 
Minneke, Dorpskrant Bellegem en Rol-
legem, Dorpskrant Marke en Dorpskrant 
De Heulenaar. Deze raden verdienen 
een pluim voor hun inzet en journalis-
tieke speurneus. Om nog meer in te spe-
len op wat er leeft in de deelgemeenten, 
organiseert de stad een enquête van 
de dorpskranten. Benieuwd? Neem dan 
een kijkje op www.kortrijk.be/dorps-
kranten.

 R Voor meer info kan je terecht bij het team 
gebiedswerking, Patricia Ghekiere, 056 27 70 56.

Kortrijk Zaait 
kent vervolg

Het succesvolle Kortrijk Zaait kent een 
vervolg. Ter opfrissing: Kortrijk Zaait biedt 
panden in het centrum tegen verlaagde 
tarieven aan startende ondernemers. 
Met het vervolgproject activeert team 
economie leegstaande handelspanden, 
ateliers en loodsen buiten de winkel-
zones van Kortrijk. Met dit initiatief wil 
de stad plaats bieden voor makers, am-
bachten en kantoren. Kortrijk zet in op 
kleinere werkruimtes want daarvan is 
een tekort vastgesteld. Het project is een 
variant op Kortrijk Zaait, maar heeft ook 
behoorlijk wat verschillen. Dankzij deze 
verbreding kan Kortrijk, behalve horeca 
en detailhandel, ook creatieve makers 
en ambachten een goede plek bezorgen. 
Nieuw is dat de ondernemers begelei-
ding krijgen waar nodig en er de moge-
lijkheid is tot een structurele handelspan-
denrenovatie premie bij het afsluiten van 
een langdurig huurcontract of de koop 
van het pand.
 

 R Infomoment voor eigenaars van leegstaande 
(handels)panden op 24 januari om 19.30 uur 
in dakcafé van het stadhuis. Inschrijven op 
www.kortrijkzaait.be/inschrijven.

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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De site Campus Kortrijk Weide is in volle ontwikkeling met de afwerking van het Centrum 
Voor Volwassenenonderwijs, de aanbouw van de fuifzaal, de verbouwingen van de loods, de 
start van de aanleg van het openbaar domein en de geplande bouw van het zwembad vanaf 
het voorjaar 2017. Ook voor de site ‘Blekerij-Doornstraat’ is een herontwikkeling gepland met 
een belangrijke focus op ‘wonen’. Langs de R36 krijgen ook functies als kleinhandel (waaron-
der een supermarkt), kantoren en stadseconomie een plek. Langs de Leie en dwars door het 
gebied wordt groene ruimte gevrijwaard onder de vorm van een landschapspark.

De stad maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor beide gebieden. Het RUP ‘Blekerij-
Doornstraat’ werd onderworpen aan een onderzoek tot milieueffectenrapportage. Voor het 
RUP ‘Kortrijk Weide – herziening’ maakte men een planMER op. In beide documenten onder-
zocht men de mogelijke effecten van de ontwikkelingen op het milieu en formuleerde men 
maatregelen om die te beheersen. 

De dienst MER van de Vlaamse overheid besliste op 5 februari 2015 dat het plan ‘Blekerij-
Doornstraat’ niet leidt tot aanzienlijke milieueffecten en dat de opmaak van een plan-milieu-
effectenrapport dus niet nodig is. Voor het RUP ‘Kortrijk Weide – herziening’ keurde de dienst 
MER op 11 augustus 2016 het planMER goed. De beslissingen van de dienst MER en de infor-
matie waarop die gebaseerd zijn, vind je op mervlaanderen.be en op de website van de stad.

Beide ontwerpplannen zijn op 14 november 2016 voorlopig vastgesteld door de gemeen-
teraad. Tot en met 16 februari 2017 organiseert de stad een openbaar onderzoek over deze 
plannen (met inbegrip van het planMER). Tijdens dat inspraakmoment kan iedereen de plan-
nen inkijken bij de dienst Planning & Openbaar Domein in het administratief stadhuis en op 
de website van de stad. Iedereen kan in die periode reageren op de plannen. Opmerkingen 
of bezwaren bezorg je, uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek aan de ge-
meentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), Grote Markt, 54 in 8500 Kortrijk. 
Om ontvankelijk te zijn, verstuur je je schriftelijke bezwaren of opmerkingen aangetekend 
naar de Gecoro of geef je ze af tegen ontvangstbewijs in het beleidsstadhuis. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen  
Kortrijk Weide – herziening  

en Blekerij – Doornstraat  
in openbaar onderzoek
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Met het samenbrengen van deze verschil-
lende initiatieven onder één dak  hoopt 
men nieuwe, creatieve ideeën én nieuwe 
mensen aan te trekken.

WIJKWERKING EN BUURTBIB
De wijkwerking en de bib noemen wij in 
één adem, want de doelen die men op bei-
de locaties stelt, lopen naadloos in mekaar 
over. Mensen samenbrengen, een fijne plek 
creëren en boeiende activiteiten aanbie-
den, zijn dé uitdagingen. Kinderen die een 
boek ontlenen in de bib, kunnen er meteen 
ook terecht voor huiswerkbegeleiding en 
een leuke babbel. Wie  de Nederlandse taal 
wil bijspijkeren, is welkom op de Praattafels. 
Samen koken, breien of een buurtaperitief 

helpen organiseren … voor elke wijkbewo-
ner is er wat wils.

ONTMOETINGSCENTRUM
Het nieuwe ontmoetingscentrum is een 
troef voor Kortrijk en voor de buurt! Wist je 
dat je nu al een vergaderlokaal of de grote 
zaal van het ontmoetingscentrum kan re-
serveren met je vereniging? De vergader-
lokalen zijn geschikt voor +/- 20 personen. 
De grote zaal heeft een capaciteit tot 275 
personen. Staat er dus een kaartnamiddag, 
vergadering of eetfestijn op het programma 
van je vereniging en lijkt het ontmoetings-
centrum op de Lange Munte de ideale loca-
tie? Zorg dan dat je er als de kippen bij bent.

OPENINGSWEEKEND
Het officiële openingsweekend mét bekend-
making van de nieuwe naam voor het ont-
moetingscentrum staat gepind op 4 en 5 fe-
bruari 2017. Gezins- en kinderactiviteiten, een 
avondfeest en winterwandeling staan alvast 
op het programma. Op zondag 5 februari no-
digt stad Kortrijk alle inwoners van de Lange 
Munte en Hoog Kortrijk uit voor een winterse 
volksbarbecue. Vanaf 12.30 uur staan de bur-
gemeester en schepenen persoonlijk in voor 
de bediening. Inschrijven vooraf is niet nodig, 
je koopt een ticketje ter plaatse, kostprijs: € 5.

 R buurtbib: 056 27 75 30 (Bruno Devolder) 
wijkwerking: 0473 86 27 75 (Rebecca Vanoverberghe) 
OC: 056 40 18 92 (Veronique De Waele)

 R www.kortrijk.be/openinglangemunte

Als de eerste voorjaarsbloemen in 2017 hun kopjes laten 
zien, zwieren de deuren in de Beeklaan 81 open voor 

het publiek. De voormalige Sint-Pauluskerk biedt vanaf 
2017 plaats voor de buurtbib, het buurthuis en een 

spiksplinternieuwe ontmoetingsruimte. 

Een nieuwe plek, 
een ware boost voor 

De Lange Munte
NIEUWBOUW 
VOOR CVO MIRAS 
OP KORTRIJK WEIDE 
De nieuwbouw voor cvo MIRAS 
(Centrum voor Volwassenenon-
derwijs) is het pilootproject van 
Campus Kortrijk Weide. Binnen-
kort vind je er ook een fuifzaal, het 
nieuwe stadszwembad, een stads-
park en een evenementenplein.
 
cvo MIRAS is een centrum voor vol-
wassenenonderwijs met meer dan 
20 locaties in West-Vlaanderen en 
heeft een ruim vormingsaanbod 
voor volwassenen. Op 9 januari 
verhuizen ruim 5 000 cursisten en 
bijna 200 medewerkers uit 4 andere 
locaties in Kortrijk naar het nieuwe 
gebouw op Kortrijk Weide. In de 
nieuwbouw komen alle lesplaatsen 
van het vroegere cvo Hitek en cvo 
VSPW Kortrijk.

cvo MIRAS biedt een gevarieerd 
gamma aan taalopleidingen, HBO5-
opleidingen, Nederlands voor an-
derstaligen, opleidingen voor de 
zorg- en welzijnssector, voeding, 
hobby- en beroepsopleidingen. Het 
gebouw bestaat uit 42 klaslokalen, 
2 zorgklassen voor zorgopleidingen, 
een leskeuken, 3 informaticaklassen 
(van cvo VIVO), een open leercen-
trum, een bewegingsruimte, cursis-
tenruimte met cafetaria, … . Archi-
tect is SumProject architecten, die in 
Kortrijk eerder ook al het cremato-
rium Uitzicht, de Collegebrug en de 
Groeningebrug realiseerden.

 R Bekijk het opleidingsaanbod  
op www.miras.be.

 R Opendeurdag voor de buurt op  
zondag 5 februari tussen 10 en 16 uur. 

De technologie bestaat uit het koppelen 
van camera’s die nummerplaten kunnen 
lezen aan ‘slimme’ software die de gelezen 
nummerplaat controleert met de lijsten 
in de politiedatabank. Zo spoort men snel 
gestolen of verdachte voertuigen op, maar 
evengoed niet-verzekerde of niet-gekeur-
de auto’s en wagens waarvan de eigenaar 
een verbod tot rijden heeft gekregen. 

AL 23 CAMERA’S IN GEBRUIK 
PZ Vlas kocht de voorbije jaren 3 politievoer-
tuigen aan waarop in totaal 13 camera’s zijn 
gemonteerd. Deze camera’s lezen de num-
merplaten van al het verkeer dat ze passe-
ren. De ANPR-patrouilles wisselen elkaar af, 
zodat er 24u op 24u een voertuig op de baan 
is. Ook in de winkelstraten en in het voet-
gangersgebied zijn reeds 10 ANPR-camera’s 
actief. Zij worden door Parko gebruikt om na 
te gaan of voertuigen wel toelating hebben 

om in het winkelwandelgebied binnen te rij-
den. De informatie van deze camera’s wordt 
meteen ook gedeeld met de politie.  

NOG 23 NIEUWE CAMERA’S
Met het nieuwe cameraschild worden daar 
nu nog eens 23 camera’s aan toegevoegd 
langs de R8 en de grote invalswegen van 
en naar Kortrijk, Kuurne en Lendelede. 
Daarvan komen er 16 in Kortrijk. Het came-
raschild maakt het voor de politie mogelijk 
om snel op te treden bij vluchtmisdrijven, 
autodiefstallen, woninginbraken en alge-
mene grenscriminaliteit. 

OPMERKELIJK
Doorslaggevend voor deze investering zijn 
de mooie resultaten van een proefproject 
op de weg van Kooigem naar Kortrijk. Zo 
werden er in het najaar van 2016 verschil-
lende inbraken gepleegd in camionettes 
van tuinmannen. In 1 geval kon een getui-
ge een gedeelte van een verdachte num-
merplaat doorgeven aan de politie. Door de 
onvolledige nummerplaat en het tijdstip te 
toetsen aan het voorbijgaand verkeer werd 
de dader geïdentificeerd. De politie vond 
naar aanleiding van een huiszoeking bij de 
verdachte de buit terug en kon deze in ver-
band brengen met 15 verschillende feiten.  

 R Mail naar meldpunt@pzvlas.be voor meer info.

Het stadscentrum van Kortrijk is de voorbije jaren veel 
veiliger geworden dankzij 100 camera's.  Met een bijkomend 

cameraschild willen stad en politie ook de rest van de stad 
én deelgemeenten wapenen tegen grenscriminaliteit en 

woninginbraken. Het schild is actief sinds 1 januari 2017.  

Nieuw cameraschild
bewaakt Kortrijk

De exacte locatie van de camera's wordt niet kenbaar 
gemaakt om te vermijden dat de informatie tot bij 
(potentiële) criminelen geraakt. 
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Kortrijk Kort 
Schrijf je in voor 
@llemaal digitaal

Wil je weten hoe je iets moet opzoeken op 
internet? Wil je met een tablet of smart-
phone leren werken? Ben je het beu om 
altijd hulp te vragen omdat meer via de 
computer moet? Stad Kortrijk en OCMW 
organiseren computer- en tabletoplei-
dingen, speciaal voor absolute beginners, 
dicht bij huis, in een kleine groep, op een 
traag tempo en met geduldige lesgevers. 
Ook voor gevorderden is er een aanbod. 
Begin je liever met mensen die je kent en 
vertrouwt? Stel zelf je groep van minstens 
7 en maximum 10 personen samen! Zijn 
jullie met voldoende en weten jullie wan-
neer jullie vrij zijn? Bel dan naar het gratis 
telefoonnummer 1777 of mail naar alle-
maal.digitaal@kortrijk.be. Deze sessies op 
maat zijn nieuw in het aanbod. Twijfel je of 
een opleiding iets voor jou is? Kan je niet 
kiezen uit het ruime aanbod? Heb je vra-
gen voor de lesgevers? Op donderdag 12 
januari kan je van 14 tot 16 uur een gratis 
infosessie bijwonen in het wijkcentrum De 
Zevenkamer, Peperstraat 141, Heule.

 R Inschrijven kan in alle wijkcentra OCMW 
en in het stadhuis, via www.kortrijk.
be/thuisloket, telefonisch via het gratis 
nummer 1777. Kortrijkzanen met een 
Uit-Pas die recht hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming krijgen 80% korting bij 
deelname aan activiteiten.

Studiedag beoogt 
meer jongeren 
met diploma

Het aantal jongeren dat zonder diploma 
de schoolbanken verlaat, is hoog. De op-
lossing van dit probleem is niet eendui-
dig, veel factoren spelen mee. Een twee-
tal jaar geleden nam de stad het initiatief 
om deze ongekwalificeerde uitstroom 
aan te pakken. De stad brainstormde, 
stemde af en maakte plannen met ver-
tegenwoordigers uit zowel werk-, onder-
wijs- als welzijnsmiddens. Deze groep 
voerde heel gerichte acties uit. Op 26 
januari vindt een eerste studiedag plaats. 
Met deze studiedag willen de initiatief-
nemers een ruim publiek aanspreken, in-
formeren, prikkelen. Zowel leerkrachten, 
directies, werkgevers, trajectbegeleiders, 
directeurs, hulpverleners, beleidsma-
kers… zijn van harte welkom. Verschil-
lende experts komen aan het woord via 
workshops en een panelgesprek. Fons 
Leroy geeft een toelichting over het 
schoolverlatersrapport. Met deze studie-
dag willen de organisatoren informatie 
verspreiden, ervaringen delen en een 
stevig netwerk vormen rond deze the-
matiek. De studiedag vindt plaats in het 
oude Fatimaklooster, Moorseelsestraat 
148, Kortrijk.

 R Meer info en inschrijven (verplicht) 
kan via: www.kortrijk.be/studiedag-
ongekwalificeerde-uitstroom , Nele.
Verhaeghe@kortrijk.be of 0492 91 93 40

 

Kortrijk kiest 
voor drie slimme 
vuilbakken

Stad Kortrijk werkt aan een propere bin-
nenstad. Een net winkelwandelgebied 
betekent minder vuil, minder gevogelte 
en meer mensen. Een win/win voor alle 
Kortrijkzanen. De stad investeerde on-
langs in drie ‘slimme vuilbakken’. De 
slimme vuilbakken werken met een pers-
systeem op zonne-energie genaamd 
ECOnTOP. Door het afval samen te persen 
verdicht het tot zevenmaal het volume. 
Op die manier vermijdt men overvolle 
vuilbakken. Lees: weg met het vuilnis 
rond de vuilbak! Raken de vuilbakken 
toch te vol, dan sturen zij een signaal 
naar de diensten die instaan voor de af-
valophaling. Zo hoeft men niet onnodig 
de vuilbakken te controleren, wat zeker 
positief is tijdens de piekmomenten in 
het winkelwandelgebied. De vuilbak-
ken onderscheiden zich door hygiëne 
en comfort. De vuilbak is een stevige en 
duurzame constructie in een hip design, 
die past in een mooi straatbeeld. Op die 
manier hoopt men de mensen ertoe 
aan te zetten hun afval in de vuilnisbak 
te werpen. De vuilnisbak is voorzien van 
een inwerpklep die je bedient met een 
voetpedaal en een asbak met doofplaat. 
Die plaat zit apart opdat er geen brand-
gevaar zou ontstaan in de afvalbak zelf. 

Tot slot is het voor 
ongedierte, knaag-
dieren of vogels 
onmogelijk om bij 
het afval te komen. 
Je vindt de slimme 
vuilbakken op de 
Grote Markt, de Vee-
markt (ingang K) en 
het kruispunt van 
de Lange en Korte 
Steenstraat. 

In alle rust 
blokken

Samen studeren raakt meer en meer inge-
burgerd. Veel studenten studeren samen 
met lotgenoten omdat zij zo het gevoel 
hebben dat dit hun studieresultaten posi-
tief beïnvloedt. Het massa-studeren is een 
trend die ook in Kortrijk aan populariteit 
wint. Zowel stad Kortrijk als de hogere 
onderwijsinstellingen stellen ruimtes ter 
beschikking waar studenten in alle stilte 
en in groep kunnen blokken. Deze studie-
stekken vind je in de centrale bib, Howest, 
de Kulak universiteitsbibliotheek, het 
Poortgebouw V-Tex, de Warande, UGent 
Campus Kortrijk en het Vives Blokkot. Hou 
ook www.kortrijk.be/bloklocaties in de 
gaten voor eventuele veranderingen van 
het aanbod. Daar vind je altijd de updates 
van de beschikbare bloklocaties.

Nieuwe 
leeftijdsgrenzen 
reductietarieven 
zwembaden

De leeftijdsgrenzen van de reductietarie-
ven in de zwembaden werd aangepast 
en goedgekeurd door de gemeenteraad. 
Het gaat over de leeftijden die gelinkt zijn 
aan de reductietarieven voor de 5- of 10- 
beurtenpas (toegangsbeurten voor het 
zwembad op de sportkaart). Voor deze 
reductietarieven komen nu alle jonge-
ren -26 jaar in aanmerking waardoor de 
specifieke categorie studenten vervalt. 
Naar boven toe spreken wij over reduc-
tietarieven voor 60-plussers. Met deze 
aanpassing volgt het stadsbestuur de 
gangbare leeftijden van de Uit-pas die op 
vele plaatsen in de stad van toepassing is 
en werkt het verder aan het brengen van 
een uniform vrijetijdsverhaal. Deze aan-
passing gaat in vanaf 1 januari 2017.   

Leren reanimeren 
en defibrilleren

In 2015 kreeg de stad Kortrijk het label 
‘hartveilige stad’. Verschillende stadsge-
bouwen zijn uitgerust met een automa-
tische externe defibrillator (AED). Dit is 
een draagbaar toestel dat een elektrische 
schok aan het hart toedient bij levensbe-
dreigende hartritmestoornissen. De AED 
analyseert het hartritme van het slacht-
offer en bepaalt automatisch of een 
stroomstoot het slachtoffer kan helpen. 
Wil je weten hoe je met zo’n apparaat kan 
werken? Wil je ook leren om te reanime-
ren, en dus om hartmassage en beade-
ming te geven? Schrijf dan in voor een 
vormingsmoment van het Rode Kruis. Je 
kan kiezen uit volgende data: woensdag 
18 januari van 19 tot 22 uur in het Rode 
Kruis Kortrijk, zaterdag 18 februari van 9 
tot 12 uur in het Rode Kruis Kortrijk, vrij-
dag 24 maart van 14 tot 17 uur in het OC 
Aalbeke, donderdag 20 april van 19 tot 
22 uur in het Rode Kruis Kortrijk, zater-
dag 20 mei van 9 tot 12 uur in het Rode 
Kruis Kortrijk, woensdag  14 juni van 19 
tot 22 uur in het Rode Kruis Kortrijk, vrij-
dag 8 september van 19 tot 22 uur in het 
Rode Kruis Kortrijk, maandag 16 oktober 
van 14 tot 17 uur in het OC Bellegem en 
zaterdag 25 november van 9 tot 12 uur in 
het Rode Kruis Kortrijk.

 R Info en inschrijven via het gratis nummer 
1777 en/of www.kortrijk.be/formulieren/
vorming-hartveilig

@llemaal
digitaal

@llemaal
digitaal 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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De voorbije maanden werkte het team 
keihard achter de schermen om alles voor 
te bereiden. “Wilde Westen zet de concer-
twerking van beide organisaties verder. Al-
les wat we doen blijft gelinkt aan muziek, 
maar we gaan werken in een breder kader 
en koesteren wilde plannen”, zeggen direc-
teur Joost Fonteyne en communicatiever-
antwoordelijke Elisah Vandaele.

De Kreun is al dertig jaar een begrip in Kor-
trijk en wijde omgeving. De organisatie ver-
huisde zeven jaar geleden naar het Conser-
vatoriumplein. “Als muziekclub hebben wij 
ons altijd gefocust op pop en rock, en haal-
den nationale en internationale toppers in 
huis. Regelmatig zijn ook andere organisa-
ties bij ons te gast, om bijvoorbeeld party’s 
of metalconcerten op het getouw te zetten. 
Sinds tien jaar organiseren we met Sonic 
City een eigen festival, voor mensen die 
de platgetreden muzikale paden even wil-
len verlaten”, legt Elisah Vandaele uit. Sinds 
2010 zorgt ook Festival van Vlaanderen in 
Kortrijk voor een fris geluid, door klassiek te 
combineren met hedendaagse muziek en 
geluidskunst. “We werkten vroeger al spo-
radisch samen met De Kreun om concerten 
te organiseren die beide doelgroepen aan-
spraken”, zegt directeur Joost Fonteyne.

GOEDE QUOTERING

Toen Kortrijk zich drie jaar geleden profi-
leerde als muziekstad viel dat samen met 
het indienen van een nieuw dossier voor 
subsidies bij de Vlaamse Gemeenschap. 
Beide organisaties evalueerden hun wer-
king en toen rees voor het eerst de gedach-
te om samen de schouders te zetten onder 
een gezamenlijke muziekorganisatie, over 

alle genres heen. “Toen we daarvoor eind 
2015 een dossier indienden bij de Vlaamse 
Gemeenschap, werd het uitstekend ont-
haald en kregen we de best mogelijke quo-
tering, waardoor cultuurminister Sven Gatz 
ons een markante financiële surplus toe-
kende”, vervolgt Joost Fonteyne. Vanaf 1 ja-
nuari 2017 is Wilde Westen vzw een feit. De 
belangrijkste verandering voor het publiek 
volgt op 19 januari, als de nieuwe website 
wildewesten.be live gaat en alle commu-
nicatie onder de nieuwe naam wordt ge-
voerd. “Het verhaal begint officieel in janu-
ari, maar in de praktijk werken beide teams 
– samen 9 man sterk – al sinds april samen 
in hetzelfde kantoor. Dat gaf ons de moge-
lijkheid om alles grondig voor te bereiden 
en samen te werken aan onze nieuwe iden-
titeit”, pikt Elisah Vandaele in.

MUZIEKBIBLIOTHEEK

Voor het grote publiek verandert er weinig. 
“De concertwerking van De Kreun en Fes-
tival Kortrijk wordt verdergezet. Mensen 
kunnen blijven genieten van pop, rock en 
klassiek. Ook alle huidige festivals blijven 
bestaan, maar Wilde Westen wil genres 
doen ontdekken en mensen goesting doen 
krijgen om te proeven van het onbekende. 
Eigenlijk willen we met Wilde Westen de 
weerspiegeling zijn van de gemiddelde 
muziekbibliotheek die mensen op hun 
smartphone of iPod hebben. Mensen laten 
zich muzikaal niet meer in hokjes drum-
men. Ze voelen zich vooral aangesproken 
door bepaalde artiesten, in welk genre die 
ook actief mogen zijn.” Het is de bedoeling 
om jaarlijks een vijftal festivals, eendaags of 
meerdaags, te organiseren. Sommige heb-
ben een bepaalde insteek en zijn klassiek 

getint of net underground. Andere festivals 
prikkelen de nieuwsgierigheid, en werken 
genre-overschrijdend. “Het gros van de 
concerten zal plaatsvinden in De Kreun, 
maar Wilde Westen denkt ook nomadisch. 
We gaan op zoek naar de meest geschikte 
locatie voor alle concerten. Dat kan De 
Kreun zijn, een kerk, de Schouwburg, de na-
tuur of een industrieel pand. Wilde Westen 
sluit niets uit. We willen uitgroeien tot een 
belangrijke muziekspeler in de regio. Het is 
een groot pluspunt dit vanaf september te 
kunnen doen in een huis met vele muzikale 
kamers”, besluiten Joost Fonteyne en Elisah 
Vandaele.

 R www.wildewesten.be (online vanaf 19 januari) 

Vergeet het muzikale hokjesdenken: vanaf 19 januari smelten 
Festival van Vlaanderen en De Kreun in Kortrijk samen tot ‘Wilde 

Westen’. De nieuwe organisatie werkt over alle muzikale genres 
heen en wil mensen de kans bieden hun muzikale horizonten te 

verleggen en nieuwe genres te ontdekken.

Wilde Westen, 
muziekhuis met 
veel kamers Boven v.l.n.r: Bert Debrouwere- Tom 

Vangheluwe - Hein Devos - Joost Fonteyne - 
Elisah Vandaele - Mich Decruynaere
Onder v.l.n.r: Pieter Blancke - Fleur Martin 
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Zo’n woonproject bevat volledige uitge-
ruste woonunits, aangevuld met gemeen-
schappelijke ruimtes.  Daar kunnen bewo-
ners elkaar ontmoeten en beschikken ze 
over faciliteiten waar gewone woonprojec-
ten niet kunnen aan tippen.

PRAKTISCH
Aan het rondpunt van de Zwevegemstraat 
en de Sint-Denijsestraat komt een nieuw 
appartementsgebouw.  De 20 woonunits, 
tussen 50 en 124m² groot, staan er rondom 
een gemeenschappelijke tuin van 1200 m².  
Je betaalt een kleiner en energiezuiniger 
huis omdat ontspanning, spelen, knutse-
len, klussen en ontmoeten in gedeelde ge-
meenschappelijke ruimten gebeuren.  Alle 
bewoners kunnen ook de 3 logeerkamers 
benutten en er is een grote fietsenberging.  
Abonnementen, auto’s, boeken, klusmate-
riaal, wasmachine…  Er staat geen limiet op 

wat allemaal kan (maar niet per se moet) 
gedeeld worden.

WIE KIEST VOOR COHOUSING?
Ingrid: “We zoeken enthousiaste mensen, 
jong of niet meer zo jong, die ervan over-
tuigd zijn dat  zuiniger omgaan met ener-
gie en woonruimte ook nog zoveel andere 
voordelen biedt.”
Els: “Nu instappen betekent zelfs dat de  
eigen wensen in de bouwplannen ingecal-
culeerd worden.“
Christine: “We zouden graag nog jonge 
mensen zien instappen, als je bedenkt dat al-
les wat een gezin nodig heeft op wandel- of 
fietsafstand bereikbaar is in het centrum. Het 
is perfect mogelijk om kinderopvang binnen 
cohousing onder elkaar te organiseren.”
Johan: “Momenteel woon ik veel te ruim. 
Helemaal alleen in de tuin werken is voor 
mij geen plezier meer. Ik zou graag de 

verantwoordelijkheid voor het tuinonder-
houd  in de gemeenschappelijke tuin op 
mij nemen.”
Hugo: “Als je als jong gezin in cohousing in-
stapt hoef je nooit meer echt te verhuizen. 
Je kan volgens je behoefte naar een kleine-
re of grotere unit doorschuiven, zo blijf je in 
je vertrouwde omgeving en bij de mensen 
die je kent.”

Steeds meer gezinnen stappen af van het oude ideaal van elk zijn  
huisje-tuintje-garage. Zij willen graag meer woonkwaliteit. Die bekomen ze door 

samen hun woonproject te realiseren. 

Cohousing, nieuwe woonvorm 
in het hart van de stad

Infomoment
 vrijdag 20 januari of maandag 

13 februari, telkens om 20 uur in 
VormingPlus, Wandelweg 11 in 

Kortrijk. Inschrijven kan via ingrid@
cohousingkortrijk.be . Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 10 januari een kaartje naar: Stadsmaga-

zine, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadsmagazine@kortrijk.be. 
Vijf lezers maken kans op een boek ‘Niet zomaar… koekjes’ van Danny Capon.  

De winnaars van vorige maand
Heel wat lezers herkenden de Vlienderkouter in Bissegem 
waar je een zicht hebt op de landingsbaan van het vliegveld 
Wevelgem-Kortrijk. Zij mogen een gratis feestdas van de 
stad ophalen bij het Onthaal 1777 in het stadhuis: Patrick 
Pannecoucke, Hein David, Stef Vansteenberge, Manon 
Maes, Stijn Meulenaere, Marc Vanhalst, Dries Depypere, 
Maarten Bellemans en Jan Vanhulle. Tien lezers mochten 
gratis naar de Autodagen in Kortrijk Xpo: Thierry Nolf, Heidi 
Pyck, Tom Lowie, Dieter Gadeyne, Carine Accou, Yvan 
Decommer, Bert Degrave, Veronique Vandenberghe, Nicole 
Delva, Frans Leroy. De boeken gaan naar Ghis Devos (Volop 
Bob), Lutgardis Hulpiau (Als ik stil ben), Yves Creupeland 
(Chamberlain), Marie-Rose Valcke (Bissegem 1914), Julie 
Goossens (Hard), Marieke Dumon (Niet zomaar koekjes). 
Twintig lezers mochten zich gratis uitleven op de kinderfoor: 
Fat Listanti, Frederik Dewulf, Stephanie Galloo, Tom Vereecke, 
Helena Allegaert, Goedele Claeys, Sandra Schiettecatte, 
Linda Vervaeke, Bert Degrave, Wolf Degrave, Siebren Malisse, 
Lisa Potie, Romario Pluym, Jannie Vanhollebeke, Dieter 
Braekeveld, Marion Vandendriessche, Bieke Loosveldt, Joris 
Maes, Kathleen Moens en Amélie Vandenberghe. Twintig 
lezers mochten gratis schaatsen op de ijspiste: Nora Galloo, 
Griet Herpoel, Kathleen Moens, Ricky Vannassche, Mike Aerts, 
Maaike Ryngaert, Stefanie Lottin, Ludovic Vanlede, Danny De 
Coene, Callewaert Marleen, Robby Herman, Eline Verbrugge, 
Luc Desutter, Nele Van Damme, Nathalie Debrauwere, Pieter 
Herman, Hilde Spennick, Ghislain Coppens, Hannelore 
Dewilde en Amélie Mahieu.

Ken jouw stad!

WIN

Een idee dat tot de verbeelding spreekt. 
Een interieur dat daar perfect bij aansluit. 
Een aanpak die vruchten afwerpt. Gerech-
ten die de smaakpapillen prikkelen. En 
een bediening die vlekkeloos verloopt. 
Wie deze troeven op tafel kan leggen, wint 
Mijn Pop-uprestaurant 2017. Opnieuw 
vormt Kortrijk het decor voor indrukwek-
kende pop-uprestaurants, die ambitieuze 
duo’s met een culinaire passie uitbaten. 
Sergio Herman, Gert Verhulst en Sepideh 
Sedaghatnia hebben er alvast zin in. Sergio 

Herman: “Nieuwe uitdagingen, nieuwe in-
valshoeken, nieuw talent en vooral: héél 
veel passie”. Dat Mijn Pop-uprestaurant 
van nóg meer verrassingen houdt, zullen 
de kandidaten ook deze keer geweten 
hebben. Supporter ook jij opnieuw mee 
voor de restaurants in onze stad? 

 R Volg alles binnenkort op  
www.vtm.be/mijn-pop-uprestaurant . 

Mijn Pop-uprestaurant 
komt opnieuw naar Kortrijk 
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AGENDA VAN 29 DECEMBER T.E.M. 3 FEBRUARI 2017

TOT VRIJDAG 30 DECEMBER

EXPO | LETTERGREEP MET OKAN KLAS DRIE 
HOFSTEDEN | Centrale Bibliotheek Kortrijk,  Leiestraat 30 |  
056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

TOT ZATERDAG 31 DECEMBER

EXPO | ADELINA IANTCHEVA MET CACTUS 
ZONDER DOORNEN | Overbekeplein rechtover nr.24 /
Grote Kring 17 | www.myart.vision *

T.E.M. ZONDAG 29 JANUARI

EXPO | FACE TOT FACE – KLAAS VERPLANCKE  
TOONT SMOELEN EN TOTENTREKKERS |  
ook Academie stelt tentoon | 10 tot 17u | Kortrijk1302, Begijn-
hofpark | 056 27 74 24 | www.museumxkortrijk.be

DONDERDAG 29 DECEMBER

BASKETBAL | X-MASTOURNAMENT | 9 tot 22u, 
ook op vrij 30/12 | SC Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 |  
www.x-mastournament.be *
WANDELING | 20STE KORTRIJK FEEËRIEK | 
14 tot 20u | JC Tranzit, Magdalenastraat 48 | 0486 75 04 71 |  
www.wsk-marke.be *
FILM | 'PERSONAL SHOPPER' VAN OLIVIER 
ASSAYAS | 18u, voor andere data en tijdstippen van de 
films, zie website Budascoop | € 9 / 7,5 (-26/+65) | Budascoop, 
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | 'DOWN BY LAW' VAN JIM JARMUSCH  |  
18.15u | € 9 / 7,5 (-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | 'LAYLA M.' VAN MIJKE DE JONG | 18u, 
voor andere data en tijdstippen van de films, zie website Buda-
scoop | € 9 / 7,5 (-26/+65) | Budascoop , Kapucijnenstraat 10 | 
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | 'BACALAUREAT' VAN CHRISTIAN 
MUNG | 20.15u, nog t.e.m. di 24/1 | € 9 / 7,5 (-26/+65) |  
Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | MIJN NAAM IS COURGETTE (8+) | 14u, 
voor andere data en tijdstippen van de films, zie website Buda-
scoop | € 6,5 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be
FILM | 'AMERICAN PASTORAL' VAN EWAN 
MCGREGOR | 14, 15.30 en 20.15u, nog t.e.m. zo 29/1 |  
€ 9 / 7,5 (-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 
10 01 | www.budakortrijk.be

FILM | 'KING OF THE BELGIANS' VAN PETER 
BROSENS & JESSICA WOODWORTH | 16.15u, 
voor andere data en tijdstippen van de films, zie website Buda-
scoop | € 9 / 7,5 (-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

VRIJDAG 30 DECEMBER 

FILM | CLASSICS RESTORED: 'BARRY LYN-
DON' VAN STANLEY KUBRICK | 20.15u | € 9 / 7,5 
(-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be
FILM | 'THE HANDMAIDEN' VAN PARK 
CHAN-WOOK | 20.30u, voor andere data en tijdstippen van 
de films, zie website Budascoop | € 9 / 7,5 (-26/+65) | Budascoop, 
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | 'LE CIEL FLAMAND' VAN PETER MON-
SAERT | 18.15u, voor andere data en tijdstippen van de films, 
zie website Budascoop | € 9 / 7,5 (-26/+65) | Budascoop, Kapu-
cijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
 

MAANDAG 2 JANUARI 

FILM |  'MYSTERY TRAIN' VAN JIM JARMUS-
CH | 20.15u | € 9 / 7,5 (-26/+65) | Budascoop, Kapucijnen-
straat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

WOENSDAG 4 JANUARI 

WANDELING | ZOEKEN NAAR PADDENSTOE-
LEN | 13.30u | NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29 | www.
natuurpunt.be *
CINEMAATJES | MANNETJE TAK EN ANDERE 
VERHAALTJES (3+) | 14u, ook op  zo 8/1 om 10u, zo 
8/1 om 14u | € 6,5 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 
01 | www.budakortrijk.be
CINEMAATJES | MATILDA (9+) | 14u, ook op zo 8/1 om 
10 en 14u | € 6,5 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 
01 | www.budakortrijk.be
FILM | KINDERFILM ANGRY BIRDS | 14u | € 4 | 
OC Molenheem, Izegemsestraat 205 | www.kortrijk.be/ontmoe-
tingscentra
FILM | 'NERUDA' VAN PABLO LARRAÍN | 16 en 
20.15u, nog t.e.m. zo 29/1 | € 9 /7,5 (-26/+65) | Budascoop, 
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
EXPO | VAMOS VACATUROS | t.em. vrij 3/2, ma, 
di, woe, do, vrij van 8.30 tot 18u (zo, za gesloten) | Werkwin-
kel VDAB, Lekkerbeetstraat 5 | www.vamosvacaturos.be * 

DONDERDAG 5 JANUARI

FILM | FILMNAMIDDAG KUNG FU PANDA 3 |  
14 tot 16u | € 4 | OC Aalbeke, Aalbekeplaats 1 | 056 40 18 92 | 
www.kortrijk.be/ontmoetingscentra
FILM | 'DEAD MAN' VAN JIM JARMUSCH | 
20.15u | € 9 / 7,5 (-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | 'PATERSON' VAN JIM JARMUSCH |  
16u, 18u en 20.15u, nog t.e.m. ma 16/1 | € 9 / 7,5 
(-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be

VRIJDAG 6 JANUARI

FILMCONCERT | PICCOLINO (3+) | 11 en 17u |  
€ 8 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www. 
budakortrijk.be

ZATERDAG 7 JANUARI 

CONCERT | NIEUWJAARSCONCERT THE THREE  
KINGS | 20 tot 1u | OC Aalbeke, Aalbekeplaats 1 | kaarten via 
info@harmonieaalbeke.be | www.harmonieaalbeke.be *
BASKETBAL |  BC KORTRIJK SPORT VS HAAN-
TJES FIREBALLS OUDENAARDE | 18.15u | SC 
Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 | www.kortrijksportcb.be *
BASKETBAL | BC KORTRIJK SPORT FANION 
ONE – US LAMBUSART A | SC Lange Munte, Bad 
Godesberglaan 22 | 20.30u | www.kortrijksportcb.be *
BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK – BS 
WAREGEM B | Sporthal Hiepso, Renaat Derudderelaan | 
20.30u | www.k-basketteamkortrijk.be

ZONDAG 8 JANUARI 

WANDELING | LANDSCHAPSWANDELING | 
14.30 tot 24u | Parking van sportcampus Lange Munte, Bad Go-
desberglaan 22 | www.natuurpuntkortrijk.be *

WOENSDAG 11 JANUARI 

FILM | 'HOME' VAN FIEN TROCH | 18 en 20.15u, 
nog t.e.m. zo 29/1 | € 9/7,5 (-26/+65) | Budascoop, Kapucij-
nenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | 'CLASH' VAN MOHAMED DIAB | 20.15u, 
nog t.e.m. di 31/1 | € 9/7,5 (-26/+65) | Budascoop, Kapucijnen-
straat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

350 exposanten presenteren er hun nieuw-
ste fietsen en accessoires. Ook de komst van 
Olympisch kampioen Greg Van Avermaet is 
een extra reden om de beurs te bezoeken.

FIETSBEURS

Velofollies is de jongste jaren uitgegroeid tot 
de grootste fietsbeurs van de Benelux, een 
titel waar organisator Pieter Desmet vanzelf-
sprekend trots op is. “Door de massale pu-
blieke interesse is Velofollies voor veel stand-
houders hét moment bij uitstek om met hun 
primeurs en nieuwigheden uit te pakken. 
De komende editie zijn de verdere ontwik-
keling van schijfremmen, het grote aanbod 
van e-MTB’s en zelfs e-racers de meest op-
vallende trends. Uiteraard zullen ook de 
nieuwste trends qua fietskledij, accessoires 
en fietstoebehoren hun weg vinden naar de 
geïnteresseerden. Op vragen over de verde-

re ontwikkeling van het e-bikeverhaal en de 
nieuwe Belgische wetgeving daaromtrent 
zal je als consument voldoende antwoorden 
krijgen bij onze standhouders.”

WORKSHOPS

Daarnaast vormt Velofollies een geschikte 
gelegenheid om je kennis over voeding, 
trainingen en fietspositionering bij te scha-
ven. Daarvoor zorgt de Bakala Academy. Na 
de succesvolle introductie van een gastland 
vorig jaar (toen was dat Spanje), krijgt dit 
concept in 2017 een verlengstuk. Nu heeft 
Luxemburg de kans om zijn grote fietsnet-
werk in de schijnwerpers te plaatsen.

OLYMPISCH KAMPIOEN

Greg Van Avermaet bevestigde zijn komst 
naar de beurs. Op vrijdag 20 januari maakt 

hij vanaf 15 uur tijd voor een kort interview 
en een signeersessie op het centrale podium.

 R Velofollies opent de deuren om 10 uur. Op vrijdag 
is de beurs open tot 21 uur, op zaterdag en 
zondag tot 18 uur. Wie zich online registreert, 
betaalt 10 euro. Aan de deur betaal je 14 euro.

 R www.velofollies.be 

Van 20 tot 22 januari zijn de zes hallen en zaal XXL van Kortrijk Xpo 
opnieuw volledig gevuld. Aanleiding daarvoor is de nieuwe editie van 

Velofollies, die mogelijk 40.000 bezoekers naar onze stad lokt.

Gouden Greg
op Velofollies

WINVoor lezers van het 
Stadsmagazine liggen er tien 

vrijkaarten klaar. Interesse? 

Mail vóór 10 januari naar 

stadsmagazine@kortrijk.be. 

Tijdens vorige edities was 
Sven Nys al te gast.
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VRIJDAG 20 JANUARI 

BEURS | VELOFOLLIES 2017 | 10 tot 21u, ook op za 21 
en zo 22/1 van 10 tot 18u | € 10 | Kortrijk Xpo, Doorniksesteen-
weg 216 | www.velofollies.be *
FILM | HOLLYWOOD REVISITED: 'SNOWDEN' 
VAN OLIVER STONE | 20.15u, ook op za 21/1 | € 9/7,5 
(-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be

ZATERDAG 21 JANUARI 

CIRCUS VAN DE BOVENSTE 
PLANK MET SOIRÉE PERPLX 
Schouwburg Kortrijk en PERPLX slaan de handen in 
elkaar voor ‘Soiree PERPLX’, een voorproefje op het 
jaarlijkse ‘Festival PERPLX’. Dit evenement toont je 
begin juli het beste van de hedendaagse circusvoor-
stellingen. Met ‘Soiree PERPLX’ kan je nu ook tijdens 
het academiejaar genieten van geweldige circusacts. 
Violette Wauters en Camille de Truchis studeerden 
onlangs af aan de Brusselse circusschool ESAC en 
toeren momenteel succesvol met hun projecten. Voor 
‘Soiree PERPLX’ stellen zij een eenmalig programma 
samen met enkel vrouwelijke artiesten. Op het menu: 
trapeze, contortie, luchtacrobatiek, circusvarieté en 
nog veel meer. Bovendien creëren de artiesten spe-
ciaal voor deze avond een nieuw cabaretnummer. 
Mis dit avontuurlijke spektakel op 21 januari niet!  

 R za 21/1 | 20.15u | € 18/15/12 | 
Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14  
056 23 98 55  - www.perplx.be

FILM | 'THE BIRTH OF A NATION' VAN NATE 
PARKER | 16 en 20.15u, nog t.e.m. ma 30/1 | € 9/7,5 
(-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be
BADMINTON | LEBAD HEREN 1E LIGA VS DIJ-
LEVALEI 1H | 18.15u | SC Lagae, Lagaeplein 3, Heule | 
www.lebad.be *
BADMINTON | LEBAD DAMES 2E LIGA A VZ DZ99 
1D | 18.15u | SC Lagae, Lagaeplein 3, Heule | www.lebad.be *

DONDERDAG 12 JANUARI 

LEZING | PROSTITUTIE WOI: LIEF EN LEED | 
19.30u | € 5 | Vrijzinnig Centrum Mozaïek, Overleiestraat 15A | 
mjkerckhove@telenet.be *
THEATER | ONTROEREND GOED MET 'ARE 
WE NOT DRAWN ONWARD TO NEW ERA' | 
20.15u | € 16/8 (-26) | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 
14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | CAFÉ-CHANTANT MET THE SKA-
DILLACS EN B'NB'S | 20.15 tot 22.30u | OC De Vonke, 
Lagaeplein 24 | 056 24 06 20 | www.heule.be
WORKSHOP | DIGITAFEL INLOOPSPREEKUUR 
IN DE BIB | 14 tot 16u | gratis | Centrale Bibliotheek Kortrijk, 
Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

VRIJDAG 13 JANUARI 

BEURS | FOR LOVERS TROUWBEURS 2017 | 
ook op za 14 en zo 15/1 | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | 
0495 27 09 60 | forlovers.be *
CONCERT | SONATES BEETHOVEN & MOZART |  
19u | Protestants Centrum Kortrijk, Bloemistenstraat 2a |  
www.pcgoud.be *

ZATERDAG 14 JANUARI 

DRINK | NIEUWJAARSDRINK BEVOLKING| 
drink- en eetstandjes met animatie voor groot en klein | 18u | 
gratis | Grote Markt
EXPO | KUNSTSCHILDER BARMAL | 14 tot 18u, 
ook op zo 15, za 21 en zo 22/1 | gratis | Galerij marbes, Ou-
denaardsesteenweg 65 | www.marbes.be/agenda *
WORKSHOP | MASTERKLAAS | 13u, ook op za 21/1 | 
Kortrijk 1302, Begijnhofpark | 056 27 74 24 | museumxkortrijk.be

MASTERKLAAS:  
EEN ILLUSTRATIEWORKSHOP 
IN EEN TENTOONSTELLING  
Ben je veel met tekenen bezig? Mis dan de master-
class op zaterdag 14 en 21 januari (telkens van 13 
tot 17 uur) niet. Klaas Verplancke vertrekt vanuit een 
casestudy die hij in het museum vindt. 

Samen met de deelnemers maakt Klaas je wegwijs in 
de kunst van het goed illustreren. Vier uur later heb 
je een eigen tekening gemaakt  onder begeleiding 
van Klaas.

VOETBAL | KV KORTRIJK VS ZULTE WAREGEM |  
18u | Guldensporenstadion, Meensesteenweg 84a | www. 
kvkortrijk.be
BASKETBAL | KORTRIJK SPORT BC FANION 
TWO VS BBC LATEM-DE PINTE B | SC Lange 
Munte, Bad Godesberglaan 22 | www.kortrijksportcb.be *
VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS WEVELGEM B 
VS ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT | 17u |  
Sporthal De Vlasschaard Wevelgem, Menenstraat 122 | www.
marke-webis.be *
VOLLEYBAL | BIDAVO BISSEGEM VS ALFA SO-
LUTIONS TIEVOLLEY TIELT | 20u | Sporthal Ter 
Biezen, Heulsestraat 82 Bissegem | www.bidavo.be
BASKETBAL | KORTRIJK SPORT BC FANION 
ONE VS BBC LATEM-DE PINTE A | 20.30u | SC 
Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 | www.kortrijksportcb.be *
BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK VS 
GENT HAWKS B | 20.30u | Sporthal Hiepso, Renaat De-
rudderelaan | www.k-basketteamkortrijk.be

LEER THUISBANKIEREN  
EN DE NIEUWE  
BETALINGSSYSTEMEN  
De digidokter demonstreert het gebruik van de KBC 
touch en KBC mobile waarmee je online kan ban-
kieren met je pc, tablet of smartphone. Veel van de 
besproken functies vind je ook terug op de websites 
en apps van andere banken. Behalve de basisfuncties 
maak je kennis met scashen, betalen via QR code en 
MobileCash. Je krijgt daarenboven info over nieuwe 
betalingssystemen zoals contactloos betalen of be-
talen per sms en hoor je wat de toekomst brengt.  

 R Za 21/1 | 10 tot  12 u | € 3 | Bibliotheek 
Kortrijk, Oranje Zaal, Leiestraat 30  
inschrijven via www.vormingplusmzw.be  
of 056 26 06 00   
www.kortrijk.be/bibliotheek 

ZONDAG 22 JANUARI 

THEATER | 6DE TOAST LITERAIR | 10u | OC Aalbeke, 
Platse | www.davidsfonds.be *
MUZIEK| NIEUWJAARSCONCERT KORTRIJKS 
LYRISCH TONEEL | 14.45 tot 17u, ook op zo 29/1 van 
14.45 tot 17u | € 21 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 
056 23 98 55| www.kltkortrijk.be *

 R 13 tot 17u, ook op za 21/1 | € 25, 
maximum 10 plaatsen per masterclass, 
reserveren kan via museumx@kortrijk.be   
Kortrijk 1302, Begijnhofpark | 056 27 74 24  
www.museumxkortrijk.be

 R Goed om te weten: Finissage op 28 / 1 
bezoek aan de tentoonstelling met live 
muziek, een hapje en een drankje: 14 tot 17u.

THEATER | MICHAEL VAN PEEL MET 'VAN 
PEEL OVERLEEFT 2016' | 20.15u | € 18 | Schouwburg 
Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouw-
burgkortrijk.be 
BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK VS 
KBBC BAVI GENT A | 18.30u | SC Mimosa, Mimosalaan 
1 |  www.k-basketteamkortrijk.be
BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK VS 
AARTSELAAR BBC | 20.30u | SC Mimosa, Mimosalaan 
1 | www.k-basketteamkortrijk.be

ZONDAG 15 JANUARI 

FILM | MANNETJE TAK EN ANDERE VER-
HAALTJES (3+) | 14u, ook op zo 22 en zo 29/1 | € 6,5 |  
Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www. 
budakortrijk.be
FILM | MATILDA (9+) | 14u, ook op zo 22 en zo 29/1 | 
€ 6,5 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.
budakortrijk.be
VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS WEVELGEM 
VS GIMM-WAASLAND KRUIBEKE A | 17u | SC 
Olympiadeplein, Olympiadeplein 1, Marke | www.marke-webis.be *

MAANDAG 16 JANUARI 

FILM | JUST THE WIND | 19u | € 1 | Het Textielhuis, Rij-
selsestraat 19 | sfa@linxplus-wvl.be *

DINSDAG 17 JANUARI 

FILM | DOCPOPPIES: 'GRANDS TRAVAUX' 
VAN OLIVIA ROCHETTE & GERARD-JAN 
CLAES | 20.15u | € 9/7,5 (-26/+65) | Budascoop, Kapucij-
nenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

MAANDAG 23 JANUARI 

FILM | 'LO AND BEHOLD, REVERIES OF THE 
CONNECTED WORLD' VAN WERNER HER-
ZOG | 20.15u | € 9/7,5 (-26/+65) | Budascoop, Kapucijnen-
straat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

WOENSDAG 25 JANUARI 

THEATER | BOG. /LISA VERBELEN MET 'ONE' | 
20.15u | € 12/8 (-26) | Arenatheater DKS, Schouwburgplein 14 | 
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
WANDELING | PLANTEN VAN VENNEN EN POE-
LEN I.S.M. NATUURPUNT CVN | 19.30u | Bezoekers-
centrum Hof te Coucx, Marionetten 12 | www.natuurpunt.be *
FILM | 'LA LA LAND' VAN DAMIEN CHAZELLE |  
15.45 en 20.15u, nog t.e.m. di 31/1 | € 9 / 7,5 (-26/+65) |  
Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | 'RÉPARER LES VIVANTS' VAN KATELL 
QUILLÉVÉRÉ | 18u, nog te zien op vr 27 en za 29/1 om 
18u en di 31/1 om 20.15u | € 9 / 7,5 (-26/+65) | Budascoop, 
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | 'TOT IN DEN DRAAI' VAN FILIP 
LOOBUYCK | 20.15u, ook op op do 26/1 | € 9 / 7,5 
(-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be

DONDERDAG 26 JANUARI 

DE REUZEN VAN HET GEBERGTE  
Regisseurs Marlies Tack en Michaël Vandewalle gaan 
voor het nieuwe wijkproject van Theater Antigone De 
reuzen van het gebergte aan de slag met het thema 
grenzen. Samen met een grote groep spelers uit de 
buurt en ver daarbuiten duiken zij de wereld in van 
grensposten en grenswachters. Zij komen zomaar 
niet in het land van de reuzen. Om de grens over te 
steken, moeten zij de juiste documenten voorleg-
gen. Vanuit beweging en improvisaties beklimmen  
zij met zijn allen het gebergte van de reuzen. Zij 
zijn onderweg en kijken uit naar de première.  

 R do 26, vrij 27 en za 28/1 en za 4, zo 
5,do  9, vrij 10 en za 11/2 | 20.15u | € 3  
Theater Antigone, Overleiestraat 47   
056 24 08 87 | www.antigone.be 

COMEDYTRACK* ON TOUR
MET BAS BIRKER
& THOMAS SMITH  
Met ComedyTrack* On Tour krijgen twee topcomedi-
ans elke derde dinsdagavond van de maand de kans 
om hun toekomstige avondvoorstelling uit te testen 
voor een select publiek. Op 17 januari palmen Bas 
Birker en Thomas Smith het podium van het Arena-
theater in. 
Bas Birker timmert sinds 2013 met succes aan een 
eigen solocarrière in het theatercircuit. Met rauwe 
stand-up comedy in een intieme setting, keert hij te-
rug naar comedy zoals het bedoeld is: één man, één 
micro en veel grappen.  Thomas Smith begint zijn 
carrière in 2000 als finalist van Humo’s Comedy Cup. 
Hij is een comedian die de flow en de onverstoorbaar-
heid van de Engelse stand-up comedy weet te verta-
len naar een Nederlandstalig equivalent. 
Jan-Bart De Muelenaere is de gastheer van dienst.  

 R 20.15u | € 10 | Arenatheater DKS, 
Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55  
www.schouwburgkortrijk.be 

WOENSDAG 18 JANUARI

WANDELING | MICROSCOPIE VAN PADDEN-
STOELEN | 13.30u | NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29 | 
www.natuurpunt.be *
BADMINTON | LEBAD DAMES 2E LIGA A VS DE 
MINTONS 1D | 18.30u | SC Lagae, Lagaeplein 3, Heule | 
www.lebad.be *

DONDERDAG 19 JANUARI 

CONCERT | K'S CHOICE MET 'THE BACKPACK 
SESSIONS' | 20.15u | € 28/26 | Schouwburg Kortrijk,  
Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
FILM | CLASSICS RESTORED: 'SORCERER' 
VAN WILLIAM FRIEDKIN | 20.15u | € 9/7,5 
(-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be

U I T  I N  K O R T R I J KU I T  I N  K O R T R I J K
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WORKSHOP | DIGITAFEL INLOOPSPREEKUUR 
IN DE BIB | 14 tot 16u | gratis | Centrale Bibliotheek Kortrijk,  
Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

VRIJDAG 27 JANUARI 

THEATER | NICHOLAS ARNST - ECHT | 20u, 
ook op za 28/1 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 |  
www.comedyshows.be *

FILM | PLEASE RELEASE ME: 'EVERYBODY 
WANTS SOME' VAN RICHARD LINKLATER | 
20.15u, ook op ma 30/1 | € 9/7,5 (-26/+65) | Budascoop, Kapu-
cijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
VOETBAL | KV KORTRIJK VS SPORTING LO-
KEREN | Guldensporenstadion, Meensesteenweg 84a |  

ZATERDAG 28 JANUARI

THEATER | STUDIO ORKA MET CARRARA (7+) |  
19u, ook op zo 29/1 om 15 en 17u | € 8 |  Poortge-
bouw V-Tex, Pieter de Conincklaan 23 | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be
LEZEN | VOORLEESUURTJE IN DE BIB VAN 
KORTRIJK THEMA GEDICHTENDAG | 10.30u | 
Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.
kortrijk.be/bibliotheek
EXPO | FINISSAGE FACE TO FACE | 14u | Kortrijk 
1302, Begijnhofpark | www.museumxkortrijk.be
HANDBAL | APOLLOON VS MEEUWEN | 20.30u |  
SC Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 | www.apolloon.be
BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK VS 
BC BLUE STARS BRUGGE | 18.30u | SC Mimosa, 
Mimosalaan 1 | www.k-basketteamkortrijk.be
BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK VS 
DBC HOUTHALEN C | 20.30u | SC Mimosa, Mimosa-
laan 1 | www.k-basketteamkortrijk.be 

ZONDAG 29 JANUARI 

MARKT | RETRO-BROCANTE-VINTAGE-ROM-
MELMARKT | 9.30 tot 18u | € 3 | Kortrijk Xpo, Doornikse-
steenweg 216 | 09 380 45 05 | www.hobby13.be

KUNSTBENDE ZOEKT JONG, 
ARTISTIEK TALENT!   
Kunstbende is er voor iedereen van dertien tot ne-
gentien. Een twijfelende eerste zet of een zelfzekere 
pas vooruit: ervaring mag maar moet niet. Kunst-
bende is een wedstrijd met gepruts en gedoe, maar 
dat is net het leuke. Het is geen moment van alles of 
niets, maar een weg van groeien en proberen, lukken 
en mislukken, plots alles kunnen en toch nog meer 
willen. Trek je stoutste schoenen aan en schrijf je in 
voor deze kunstwedstrijd in één van de volgende 
categorieën: ‘beeldend’, ‘circus’, ‘dans’, ‘dj’, ‘film’, ‘foto’, 
‘mode’, ‘muziek’, ‘performance’ en ‘tekst’. 

 R Kijk op www.kunstbende.be voor meer 
informatie. Ook het inschrijvingsformulier 
vind je daarop terug. 

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

MUZIEK | I SOLISTI DEL VENTO (MET CHRIS 
LOMME) MET 'LA PRINCESSE DE POLIG-
NAC' | 11u | € 11 /8 (-26) | Concertstudio Kortrijk, Conser-
vatoriumplein 2 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
NATUUR | VOGELTELWEEKEND | 8.30 tot 11.30u |  
Kleiputten, afspraak: Nec De Steenoven, hoek Schaapsdreef/ 
St. Denijseweg | www.natuurpuntkortrijk.be *
BASKETBAL | BC KORTRIJK SPORT VS BBC 
FALCO GENT B | 13.45u | SC Lange Munte, Bad Godes-
berglaan 22 | www.kortrijksportcb.be *
VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS WEVELGEM 
VS AVOC ACHEL A | 17u | Sporthal Marke, Olympiade-
plein 1 | www.marke-webis.be *
VOLLEYBAL | VT KORTRIJK VS AUTOBE-
DRIJF OST-ASSURAN TEAM WETTEREN |  
17u | SC Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 |  
www.volleyteamkortrijk.be *
BASKETBAL | BC KORTRIJK SPORT FANION 
ONE VS BBC FALCO GENT A | 16u | SC Lange 
Munte, Bad Godesberglaan 22 | www.kortrijksportcb.be *

DINSDAG 31 JANUARI 

COMEDY| COMEDYTALES OPEN MIC | 19.30u |  
€ 3 | Café deDingen, Budastraat 12 | www.facebook.com/ 
comedytales *

WOENSDAG 1 FEBRUARI 

MUZIEK | CHANTAL ACDA I.K.V. HEIMATFES-
TIVAL | 20.15u | € 12/8 (-26) | Arenatheater DKS, Schouw-
burgplein 14 | 056 23 98 55| www.schouwburgkortrijk.be

DONDERDAG 2 FEBRUARI 

THEATER | DE NWE TIJD MET 'HEIMAT 2' I.K.V. 
HEIMATFESTIVAL | 20.15u | € 8 | Scala, Spoorwegstraat 
7 | 056 23 98 55| www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | THE MYSTERY LIGHTS + SUPPORT 
TBC | 19.30u | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 |  
www.dekreun.be

VRIJDAG 3 FEBRUARI 

THEATER | POST UIT HESSDALEN & MUZIEK-
THEATER TRANSPARANT MET 'POOL-
NACHT' I.K.V. HEIMATFESTIVAL | 20.15u | € 8 |  
Arenatheater DKS, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55|  
www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | MESH + SUPPORT TBC | 19u | De Kreun, 
Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

Meer info over UiTpas:
www.uitinzuidwest.be/uitpas

De items die aangeduid 
zijn met een sterretje 
zijn nog GEEN UiTPAS 
activiteiten. 

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 maart: 6 februari, editie april: 6 maart en editie mei: 3 april.

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

@tschailly YES WE DID! #5km #glowrun #kortrijk  @xvaleska - Laten we even gek 

doen #meetandgreet #k3 

@marcdeconinck #igkortrijk

#begijnhofkortrijk @marcvalcke santa in the sky #kortrijk

@tessadhaene Christmas in 

town! Big big love! #christ-

mascountdown #igkortrijk

@martvlieg Oh denneboom 
Oh denneboom #winterinkortrijk

@streekbierke_en_keis 

Wat een bende #voetbalin-

destad #wandelvoetbal

@vzwsportplus Alles met 

bal#wezijnerklaarvoor 

#kinderenenouders#samen 

#actief #igkortrijk

@belgianwaterskishow-

team Zo meteen begint 

Winter in Kortrijk. 

@boothuis_vzw_ajko Op een ge-

zellige winteravond. #Boothuis 

#vzwAjKo#igkortrijk

cecilegs_misc Een stad 

in de stad. #begijnhof 

#kortrijk
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