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03  > Zilveren Kortrijk Spreekt

Eén op de vijf inwoners van Kortrijk is 
65 jaar of ouder. Kortrijk wil zich blijven 
inzetten voor deze mensen en hen nauw 
betrekken bij het beleid. 

06 > Spoorwerken

Sinds begin februari vernieuwt spoor-
wegbeheerder Infrabel het spoor tussen 
Kortrijk en Wervik. Van 7 maart tot en 
met juni 2017 is Bissegem aan de beurt.

07 > Werken Station

De realisatie van het Stationsproject 
verloopt gefaseerd. Op 20 maart starten 
de voorbereidende werken voor de 
eerste fase. 

08 > Afbraak Collegetoren

Vanaf 3 april breekt een aannemer 
de toren af van het voormalige Sint-
Amandscollege. Een gespecialiseerde 
firma neemt de komende weken eerst 
alle asbest weg uit het gebouw.

18-19 > Kortrijk Renoveert

In een ruim gerenoveerd rijhuis in de 
Slachthuisstraat woont het gezin Sabbe. 
Ze wonen er graag, want verkeer is er 
nauwelijks en de buren zijn aangenaam. 

20 > Eule Mart

Onder het motto “rechtstreeks van producent 
naar de consument door een lokale markt” 
pakken Olivier Marescaux, Thomas Arickx en 
Arnout Vercruysse met ‘Eule Mart’ uit. 

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 
Betalingen gebeuren met bancontact. 

OPENINGSTIJDEN ONTHAAL 1777 (LEIESTRAAT 21) 

MEER INFO: Leiestraat 21, 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 afspraakDit kan via www.kortrijk.be  
of bel gratis 1777. 

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK 

INFOAVOND HERAANLEG
HEULEPLAATS

Op donderdag 16 maart vindt een infomoment plaats 
omtrent de heraanleg van Heuleplaats. Je komt er alles 
te weten over de timing en fasering van het project. Ie-
dereen is welkom om 19.30 uur in wijkcentrum de Ze-
venkamer (Peperstraat 141) in Heule. 

BUURTOVERLEG WALLE

Op maandag 20 februari kwamen inwoners en studen-
ten uit de wijk Walle samen om te debatteren over hun 
wijk. Zowel buren als studenten ervaren enige overlast. 
De debatten gingen over geluid, verkeer, zwerfafval 
en groen in de buurt. Wij zochten samen naar oplos-
singen. Heb je zelf een idee om te werken aan de leef-
baarheid van jouw buurt? Stuur gerust een mailtje naar  
Kortrijkspreekt@kortrijk.be 

VOLKSBARBECUE OC LANGE MUNTE 

Het openingsweekend van OC Lange Munte ging ge-
paard met een winterse editie van de volksbarbecue. 
Met 280 aanwezigen zat het vernieuwde OC helemaal 
vol en was de barbecue uitverkocht! Een mooi start-
schot dus voor het vernieuwde ontmoetingscentrum 
op de Lange Munte.
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Eén op vijf inwoners van Kortrijk is 65 jaar of ouder. Kortrijk wil zich blijven 
inzetten voor deze mensen en hen nauw betrekken bij het beleid. Daarom 

krijgen alle 65-plussers een uitnodiging om hun stem te laten horen. Dat kan 
tijdens een speciaal evenement in Kinepolis.

Het stadsbestuur hecht veel belang aan 
de mening van de meer dan 75 000 Kor-
trijkzanen. De stad treedt in dialoog met 
de inwoners. Dat gebeurt onder meer via 
‘Kortrijk Spreekt op toer’ waarbij 40 zonda-
gen lang deur aan deur wordt gegaan bij 
alle huizen en appartementen van de stad. 
Ouderen zijn een groeiende groep in onze 
stad. Bovendien zijn zij mondiger en een 
stuk actiever dan de ouderen van pakweg 
twintig jaar geleden. Het stadsbestuur wil 
graag met hen in dialoog treden.

VOOR ALLE 65-PLUSSERS

Daarom organiseert de stad een ‘Zilveren 

Kortrijk Spreekt in de cinema’. Elke 65-plus-
ser krijgt een uitnodiging om deel te ne-
men aan een debatvoormiddag in Kine-
polis. Eerst krijgt iedereen de kans om de 
sterke en zwakke punten van het ouderen-
beleid in Kortrijk aan te kaarten. Vervolgens 
kunnen zij kijken naar de kaskraker La La 
Land. Tot slot kunnen de aanwezigen nog 
even napraten bij een hapje en een drankje. 

5 SESSIES

Elke Kortrijkse 65-plusser ontvangt een schrif-
telijke uitnodiging voor één van de sessies. 
> 25 april: alle 65-plussers uit Kortrijk-Noord 

en Heule

> 9 mei: alle 65-plussers uit Bissegem en Marke
> 23 mei: alle 65-plussers uit Aalbeke, 
 Rollegem, Bellegem en Kooigem
> 13 juni: alle 65-plussers uit Kortrijk-Centrum
> 20 juni: alle 65-plussers uit Kortrijk-Zuid

GRATIS BUSSEN

Inschrijven kan via jouw wijkcentrum. Heb 
je geen vervoer? Geen probleem, er zijn 
bussen voorzien van jouw wijkcentrum tot 
aan de Kinepolis en terug. Verdere info om-
trent praktische zaken volgt nog. Wij hopen 
alvast op een talrijke opkomst.

 R www.kortrijk.be/zilverenkortrijkspreekt of bel 1777 

Zilveren
Kortrijk Spreekt

in de cinema
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De omgeving van de Broeltorens is één van de mooiste 
en meest symbolische plekken van de Kortrijkse 

binnenstad, maar door de huidige inrichting komt dit 
pareltje niet tot zijn recht. Waterwegen en Zeekanaal 
NV en de stad Kortrijk sloegen de handen in elkaar 

om tot een mooi alternatief te komen. 

Onze stad verandert elke dag. In die veranderende stad is en blijft 
kwaliteit van woon- en werkplekken en open ruimte belangrijk.  

Een goede en aangename stad bouwen, kan door scherpe keuzes te 
maken over hoe jouw buurt en stad er overmorgen kan uitzien.

De verbetering van het contact met het wa-
ter staat daarbij centraal. De verlaging van 
de kaaimuren is de aangewezen oplossing 
om een groot plein te creëren waar het goed 
toeven is. Denk hierbij aan de sfeer van de 
Gentse Graslei. Parkeren zal er niet meer mo-
gelijk zijn, maar er zal des te meer ruimte zijn 
voor terrassen, verpozen op een bankje en 
genieten en keuvelen langs de Leie.

START OP 1 MAART 

Op 1 maart ging de aannemer ASWEBO van 
start met de werkzaamheden. Beide kaaien 

(Broelkaai en Verzetskaai) worden verlaagd 
aan de hand van trappen en hellende vlak-
ken. Tijdens de eerste fase zal er geen door-
gang meer zijn in de Guido Gezellestraat en 
Konventstraat, de parking op de Verzetskaai 
is dan volledig voorbehouden voor de bewo-
ners. Rond de zomer zou deze fase afgerond 
moeten zijn en gaat fase 2 in: de eigenlijke 
verlaging van de Leieboorden. De werken 
zullen wel wat hinder veroorzaken, maar dit 
gaat hoofdzakelijk over plaatselijk verkeer.

 R www.kortrijk.be/leieboorden

Verlaging 
Leieboorden 

van start

ARCHEOLOGISCHE
 VONDSTEN
Vóór de aanvang van de werken 
vond een archeologisch onder-
zoek plaats ter hoogte van de 
Verzetskaai. Over een oppervlak-
te van 800m² troffen de archeo-
logen een wirwar van muren en 
vloeren aan. 

De belangrijkste ontdekkingen si-
tueren zich aan de hoek van de Ver-
zetskaai met de Guido Gezellestraat. 
Hier vonden de archeologen de 
massieve restanten van de 18de-
eeuwse 'Heilige Geest school'. On-
der de restanten van dit weeshuis 
registreerde het opgravingsteam 
de muren en vloeren van enkele 
oudere huisjes, die in de 16de eeuw 
samen een opvangtehuis voor 
meisjes vormden. Verspreid over de 
site vonden de archeologen oude 
munten terug. Conform de Vlaamse 
regelgeving onderzocht men het 
perceel archeologisch tot de diepte 
die noodzakelijk is voor de aanleg 
van de nieuwe kaai. Ouder archeo-
logisch erfgoed werd zorgvuldig af-
gedekt en blijft veilig bewaard in de 
Kortrijkse bodem.

In Kortrijk is er genoeg ruimte voor nieuwe 
en aangepaste woningen voor wie in de 
stad komt wonen en voor wie een andere 
plek in de stad zoekt. Daardoor heeft Kor-
trijk meer dan andere steden de kans om 
te kiezen wat er met de ruimte in de stad 
gebeurt. En daardoor kunnen inwoners en 
ondernemers mee beslissen over wat be-
langrijk is in hun stad van morgen. 

BOUWEN OP DE KWALITEIT
VAN ONZE STAD

“Voor Kortrijk hebben we een nieuw kader nodig 
om naar de stad te kijken. We moeten niet doen 
alsof we een grote stad zijn en heel dicht op el-
kaar bouwen. En we moeten ook niet meedoen 
met de omgekeerde beweging en onze open 
ruimte vol bouwen met verkavelingen. Als we 
willen bouwen aan een kwalitatieve stad, moe-
ten we inzetten op de sterktes van onze stad. 
We zijn een economisch sterke en dynamische 
regio. Ook in de toekomst moeten we ruimte 
geven aan de vernieuwing van de economie en 
die ruimte combineren met kwalitatief wonen.”

Architect-stedenbouwkundige 
en ex-Kortrijkzaan Joachim Declerck

Voor het debat over de toekomst van de 
stad vertrekken we van wat goed is en kij-
ken we van daaruit wat we nog beter kun-
nen maken. De drie kwaliteiten die het 
sterkst zijn noemen we ‘stadsbeelden’. 
- De stad is jouw landschap. Kortrijk heeft 

veel open en groene ruimte. Vaak zit die 
verborgen, is die niet bereikbaar of kan 
die nog beter worden. In de stad van 
morgen vind je een schat aan toeganke-
lijke groene zones en weven we nieuwe 
buurten rond die landschappen.

- De stad is jouw atelier. In de stad zijn heel 
veel plaatsen waar je kan werken of je on-
derneming kan starten of laten groeien. 
Een stad noemen we een stad omdat 
wonen, werken en ontspannen dicht bij 
elkaar liggen en goed bereikbaar zijn. 

- De stad, dat zijn jouw buurten. Elke buurt in 
de stad is anders en heeft een eigen gezicht. 
Het komt er voor de stad op aan om de ei-
genschappen van die buurt te ondersteu-
nen en om buurten met elkaar te verbinden. 

BOUW JE STAD

Mensen maken de stad. Samen met jou te-
kent Kortrijk de stad van de toekomst. Hoe 

en waar wil je wonen in de toekomst? Waar 
missen we nog bossen? Wat doen we met een 
ziekenhuis dat binnenkort leegstaat? Welke 
werkplekken kunnen we waar voorzien? Hoe 
zorgen we dat wonen en werken samengaan? 

De drie stadsbeelden zijn een bril waarmee 
we naar de ruimte in onze stad kijken. Ze 
kunnen op heel veel manieren ingevuld 
worden. Die invulling bepaal jij mee via 
stadsdebatten over de toekomst van Kor-
trijk. Op 9 maart geven Vlaams bouwmees-
ter Leo Van Broeck en Joachim Declerck een 
inspiratiesessie over de ruimte en mogelijk-
heden in onze stad. Op 19 april 2017 debat-
teren 200 Kortrijkzanen over hoe we in de 
toekomst wonen in Kortrijk. Wil je er graag 
bij zijn? Schrijf in op www.kortrijk2025.be. 

Stad in verandering

#KORTRIJK2025
BOUWEN AAN DE TOEKOMST
VAN DE STAD

Volg de toekomst van de stad op 
www.kortrijk2025.be
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De realisatie van het Stationsproject verloopt gefaseerd. Het eerste 
deelproject - de bouw van een wegtunnel, een fiets- en bustunnel en 
ondergrondse parking - focust zich op de mobiliteitsproblematiek ter 

hoogte van het kruispunt Appel (de kluifrotonde). 

Op maandag 20 maart starten de voorbe-
reidende werken voor die eerste fase. De 
busperrons, fietsenstallingen, Shop & Go- en 
taxistandplaatsen worden gereorganiseerd 
en krijgen een andere plek om de bouw-
plaats (ondergrondse parking) vrij te maken.

WAT VERANDERT ER LANGS DE
ZIJDE VAN HET STATIONSPLEIN:
• De busperrons, de Lijnwinkel en de fietsen-

stallingen in de Tolstraat worden afgebroken.
• Er komen vervangende busperrons in de 

Doornikselaan en op het Stationsplein 
(straatzijde).

• De parking op het Stationsplein ver-
dwijnt. Er komt 1 grote en beveiligde fiet-
senstalling voor 1000 fietsen.

• Tussen het uiteinde van de bestaande on-
derdoorgang van het station en het Parkho-
tel  komen Shop & Go-, taxistandplaatsen en 
een plaats voor personen met een handicap. 

WAT VERANDERT ER LANGS DE 
ZIJDE VAN DE MINISTER TACKLAAN:
• De parking op de hoek van de Minister 

Tacklaan en de Doorniksewijk wordt om-
gevormd tot een vervangende bustermi-
nal met meerdere perrons.

• De bestaande Kiss & Ride-zone in de  
Minister Tacklaan (kant sporen) wordt 
omgevormd tot een vervangende bus-
terminal met brede busperrons.

• Aan beide zijden van de Minister Tack-
laan worden Shop & Go plaatsen (Kiss & 
Ride-zone) voorzien.

TIMING EN HINDER 
Vanaf 20 maart kan je niet meer parkeren 
op het stationsplein. Tot aan het zomerver-
lof blijft de verkeerscirculatie zo goed als 
ongewijzigd. Tijdelijk en lokaal kan er wel 
hinder zijn.

WAT VERANDERT ER VOOR  
DE BUS- EN TREINREIZIGERS?
Voorlopig verandert er niets voor de reizi-
gers. Vanaf de zomer worden de tijdelijke 
busterminals in de Minister Tacklaan en de 
Doornikselaan in dienst genomen. Uiteraard 
krijgen reizigers hierover nog informatie. 

 R Info: bekijk het simulatiefilmpje  
van het Stationsproject op  
www.kortrijk.be/stationsproject/media-1. 

 R Binnenkort vind je in de omgeving van het 
station kubussen met detailinfo over die 
tijdelijke werken. Deze info vind je ook op  
www.kortrijk.be . En natuurlijk ben je welkom 
in het Infopunt, Stationsstraat 13.

Stationsproject Kortrijk 
start definitief

Sinds begin februari vernieuwt spoorwegbeheerder Infrabel de 
dwarsliggers, spoorstaven en -overgangen van het spoor tussen Kortrijk 
en Wervik. Van 7 maart tot en met juni 2017 is Bissegem aan de beurt.

Het oorspronkelijke plan was om tot 9 april de 
3 spoorwegovergangen (Gullegemsesteen-
weg, Heulsestraat, Bissegemsestraat) tegelij-
kertijd af te sluiten. Concreet betekent dit dat 
alle weggebruikers (dus ook voetgangers en 
fietsers) zouden omgeleid worden via R8 en 
Kortrijk om de verbinding te maken tussen het 
noorden en zuiden van Bissegem. Het stads-
bestuur bleef aandringen en druk uitoefenen 
bij Infrabel om tot een aanvaarbare oplossing 
te komen. De spoorwegbeheerder stelde een 
oplossing voor waarbij de overgangen nooit 
alle 3 gelijktijdig afgesloten worden:
• De overweg in Bissegemsestraat gaat 

dicht van 7 maart tot 6 mei.

•  De overweg in de Gullegemsesteenweg 
gaat 2 dagen dicht: van 9 maart om 7 
uur tot en met 10 maart om 22 uur.

•  De overweg in Heulsestraat gaat dicht 
op 10 maart om 22 uur tot 29 april.

Met dit voorstel worden eerst de spoorover-
gangen in de Heulsestraat en Bissegem-
sestraat vernieuwd en afgesloten voor een 
langere periode. Pas later gaat de overweg 
in de Gullegemsesteenweg dicht: van 25 
mei tot 24 juni. Op die manier blijft altijd 
minstens één van de 2 belangrijkste spoor-
wegovergangen open. 

AANPASSINGEN TREINVERKEER
Van 20 februari tot 17 maart 2017 verloopt het 
treinverkeer tussen Kortrijk en Menen via één 
spoor. De NMBS zet tijdens deze periode een 
aangepast aanbod in van treinen, snelbussen 
en stopbussen. Na 17 maart verloopt het trein-
verkeer tussen Kortrijk en Menen opnieuw 
over 2 sporen en geldt meestal de gewone re-
geling. Op bepaalde ogenblikken zal het nodig 
zijn om het treinverkeer toch te onderbreken 
voor een korte periode. In alle stations tussen 
Kortrijk en Poperinge vind je gedurende de pe-
riode van de werken extra informatieborden.

 R www.kortrijk.be/spoorwerkenbissegem

Spoorwerken Bissegem:
Altijd minstens 1 

spooroverweg open

1

1

2

22
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Vanaf 3 april breekt een aannemer de toren af van het voormalige 
Sint-Amandscollege. Een gespecialiseerde firma neemt de 

komende weken eerst alle asbest weg uit het gebouw. De stad 
stelt alles in het werk om de veiligheid van de omwonenden en 

leerlingen van het Guldensporencollege te verzekeren. 

ASBEST VERWIJDEREN

In het pleisterwerk van de gemeenschappe-
lijke delen van de toren zit asbest. Langdu-
rige blootstelling aan grote concentraties as-
bestvezels is schadelijk voor de gezondheid. 
De aannemer hanteert daarom een werkme-
thode waarbij de vuile lucht de werkzone 
niet verlaat. Meetpunten controleren da-
gelijks de vezelconcentraties. De wettelijke 
grenswaarde is 0.1 vezel per kubieke centi-
meter. Als de waarden tussen 0.01 en 0.1 lig-
gen, kijkt de projectcoördinator onmiddellijk 
wat de oorzaak is en pakken ze dat probleem 
aan. De norm voor de asbestsaneerder ligt 
dus 10 keer strenger dan de wettelijke grens-
waarde. Het personeel dat de werken uit-
voert, kan bovendien enkel in en uit de werf 
via een sas met een douche. Ook materiaal 
moet door een sas. Speciale toestellen met 

filters zuiveren de lucht van eventuele vezels 
vooraleer die de werf verlaat. De leerlingen 
van het Guldensporencollege gebruiken tij-
dens de werken een aparte ingang, zodat zij 
nooit op de werf moeten komen. 

TOREN AFBREKEN 

Zodra de asbest verwijderd is, start de 
echte afbraak van de Collegetoren. Dit 
gebeurt van begin april tot augustus. De 
toren wordt laag per laag afgebroken aan 
een snelheid van 1,5 verdieping per week. 
Er komt een stelling rond de toren, bekleed 
met 4.500 vierkante meter werfdoek, die 
moet beschermen tegen stof en wegsprin-
gende brokstukken. Tegen de start van het 
schooljaar 2017-2018 is de toren verdwe-
nen. De sokkel van de toren blijft bestaan. 
Daar komen later klaslokalen. 

K-TOWER

Naast de Collegetoren verrijst momenteel 
de nieuwe K-Tower. Elke week komt daar een 
verdieping bij. Vlak voor de afbraak zullen de 
beide torens dus even als een soort van Twin 
Towers naast elkaar staan. De nieuwe woon-
toren met 65 appartementen op 19 verdiepin-
gen zal tegen eind november instapklaar zijn.  

Windmolens Evolis 150m
Toren Sint-Maartenskerk 83m

K-Tower 66m
Sint-Amandstoren 64m

Woontorens site Blekerij 52m
Sint-Janstoren (Veemarkt) 46m

Belfort  32m

TOREN TOP 7

Afbraak Collegetoren  
gaat van start

SUPER
KOOP
ZONDAG

KORTRIJK

www.superkoopzondagen.be

Koop voor 125 euro
en krijg 40 euro extra*

Gratis centrumparkeren**

1000m2 speelparadijs
in K in Kortrijk (gratis)
Gratis bussen***

Autoluwe zone met gratis fietsonderhoud
* Zolang de voorraad strekt.
** Op alle parkeerplaatsen van Parko (boven- en ondergronds)
*** De Lijn vervoert gratis alle reizigers die op-en afstappen op het grondgebied Kortrijk (inclusief deelgemeenten) 
 op zondag 5 maart! Of neem Park & Ride Kortrijk Xpo of Wembley, parkeer gratis en reis gratis met de bus naar de binnenstad.

5 MAART
ZONDAG

KORTRIJK
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KOOIGEM
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GEVAARLIJKSTE KRUISPUNTEN 
IN HET CENTRUM

Ook op de gevaarlijkste kruispunten van 
Kortrijk zal worden gewerkt. Dat zijn de 
kruispunten waar de politie het meeste on-
gevallen telt. 

1. Dolfijnkaai / Handboogstraat / Leiestraat
2.     Dambrug / Damkaai / Ijzerkaai  
3.     André Devaerelaan / Burg. Gillonlaan
4.     Hugo Verriestlaan / V. de Jaegerelaan 
5.     Romeinselaan / St. Janslaan / 
 Zwevegemsestraat

6. St. Janslaan / Spoorweglaan 
7. Vaartstraat / Veldstraat 
8. Louis Robbeplein
9. Jan Palfijnstraat / Koning Albertstraat / 

Casinoplein 
10. Burg Reynaertstraat / St. Jorisstraat / 

Schouwburgplein
11.  F. de Bethunelaan / Minister Van de
 Peereboomlaan / Weggevoerdenlaan 
12.  Stationsplein / Tolstraat
13.  Pluimstraat / Veldstraat / 
 Wandelingstraat
14. Groeningelaan / Groeningepoort - 
 Leeuw van Vlaanderenlaan 

15. Deerlijksestraat / Hippodroomstraat / 
Zandbergstraat / Vennestraat

16.   Hugo Verriestlaan - L. de Boningelaan
 Gr. Boudewijn IX-laan / Wandelingstraat

SNELHEIDSCONTROLES  
OP AANVRAAG 

Heb je de indruk dat er in jouw straat te snel 
wordt gereden? Laat het ons weten via het 
gratis meldpunt 1777. Op basis van objec-
tieve snelheidsmetingen kunnen de stad 
en PZ Vlas nagaan of snelheidscontroles in 
jouw straat nodig zijn.

Kortrijk was vroeger een verkeersonveilige 
stad. Volgens de Stadsmonitor was het ge-
middeld aantal verkeersslachtoffers per 
10.000 inwoners tussen 2005 en 2013 in 
geen enkele Vlaamse centrumstad zo hoog 
als in Kortrijk. Verkeersveiligheid werd dan 
ook een topprioriteit van het stadsbestuur. 
Het respecteren van de maximale verkeers-
snelheid speelt daarin een belangrijke rol. 
Hoe hoger de snelheid, hoe hoger het risico 
dat fietsers en voetgangers lopen bij een 
verkeersongeval. Precies daarom voorzien 
we schoolomgevingen en woonwijken van 
een zone 30.

SCHOOLOMGEVINGEN EN  
DEELGEMEENTEN GECONTROLEERD
Vanaf 2013 werd er door de stad en de PZ 

Vlas sterk ingezet op verkeersveiligheid. 
Eerst kwamen de schoolomgevingen aan 
bod en daarna gingen we van wijk tot 
wijk in alle deelgemeenten. De stad pakte 
schoolomgevingen aan, breidde de zone 
30 uit en zorgde voor bijkomende signa-
lisatie op en naast de rijbaan. De PZ Vlas 
zette extra agenten in op snelheidscontro-
les. Het aantal gecontroleerde wagens ging 
van 33.000 in 2012 naar 438.000 in 2016. 
Met resultaat, want het aantal verkeerson-
gevallen tussen een auto en een fietser of 
voetganger blijft dalen. Het voorbije jaar 
ging het zelfs om een daling van 32%.

NU OOK CONTROLES IN HET CENTRUM
We blijven controleren in de schoolomgeving 
en de woonwijken, maar dit jaar gaan we ook 

gericht werken op het stadscentrum. Vanaf 
maart controleren we iedere maand een deel 
van het centrum. Wanneer welk deel aan bod 
komt, zie je op het plan hiernaast. Iedereen 
die in het centrum woont, ontvangt nog een 
brief in de bus op het moment dat zijn deel 
aan de beurt is. We doen dat omdat we de 
bewoners in de eerste plaats willen sensi-
biliseren, niet beboeten. Ook wie toch nog 
geflitst wordt, krijgt bij de boete nog een 
woordje uitleg. Op die manier 
hopen we alle inwoners te 
overtuigen van het belang 
van de zone 30, om zo 
Kortrijk nóg verkeersvei-
liger te maken.  

 R www.pzvlas.be

Vanaf maart: 
snelheidscontroles 

zone 30 in het centrum
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SNELHEIDSCONTROLES 
ZONE 30 IN HET CENTRUM

> Maart: zone A         
> April: zone B          
> Mei: zone C            
> Juni: zone D              
> Juli-augustus: gevaarlijkste kruispunten
> September: zone E
> Oktober: zone F
> November: zone G
> December: gevaarlijkste kruispunten
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Kortrijk Kort 

Jeugdboeken-
festival focust  
op ‘MVX je bent 
wie je bent’ 

De bibliotheek organiseert op 11 maart 
een verrassend jeugdboekenfeest met 
activiteiten voor kinderen van 4 tot 12 
jaar. Voor de jongsten is er een voorlees-
uurtje. Is de held echt altijd een jongen? 
Hoeveel prentenboekendieren zijn ‘dap-
pere meisjes’? Kom luisteren in de knusse 
voorleesruimte op de benedenverdieping 
naar leuke verhaaltjes over jongens, over 
meisjes, over iedereen, ... Voor wie liever 
de handen uit de mouwen steekt zijn er in 
de namiddag doorlopend knutselateliers. 
Je kan kiezen uit verschillende workshops. 
Je kan leuke buttons maken, collages met 
verschillende materialen in elkaar knutse-
len, aankleedpopjes en portretten in de 
stijl van bekende schilders maken. Als kers 
op de taart kan je je eigen portret laten te-
kenen door illustrator Eva Mouton. Afslui-
ter is de grappige, interactieve familievoor-
stelling De Roze Ridder door Studio Gekko.

 R www.kortrijk.be/bibliotheek

De strijd barst los 
tussen Mijn Pop-up-
restaurants

Wie het historische Schouwburgplein 
opwandelt, kan er niet naast kijken. Drie 
pop-uprestaurants staan er broeder-
lijk naast elkaar. Maar schijnt bedriegt. 
Slechts één van de drie pop-ups kan de 
finale halen van het succesvolle VTM-pro-
gramma Mijn Pop-uprestaurant. De drie 
deelnemende duo’s hebben met Kortrijk 
een belangrijke troef in handen. Vorig 
jaar wisten de Limburgse zussen Chloë 
en Magali er nog de overwinning op te 
strijken. Grote vraag is dus of één van de 
drie pop-ups in hun voetsporen treedt. In 
Filly’s verwennen Fanny Cop en Veroni-
que Leyssens hun gasten met gerechten 
met allerlei vullingen. In Table ’O van Mit-
chell Merola en Daniela Sparanero staat 
kunstzinnige gastronomie op de kaart. 
En in Meat en Griet serveren Leena van 
Loon en Yannick Picard unieke combina-
ties van vlees en vis. Wil je al dit lekkers 
proeven? Je kan een tafeltje reserveren 
bij de pop-ups via vtm.be of de VTM-app. 
Wie weet, loop je misschien juryleden 
Sergio Herman, Sepideh Sedaghatnia 
en Gert Verhulst tegen het lijf. Benieuwd 
wat er zich achter de schermen afspeelt? 
Stem dan iedere dins- en donderdag om 
20.35 uur af op VTM. Wij onderwierpen 
de duo’s alvast aan een test van Kortrijkse 
producten. Je kan het filmpje bekijken op 
www.youtube.com/stadkortrijk. 

 R www.vtm.be 
facebook: Mijn Pop-uprestaurant en 
#mijnpopup.

BEN huur: blog 
over renovatie 
verhuurwoning

De Poort vzw lanceerde begin januari een 
blog over het BENOveren van een huur-
woning onder de naam BENHUUR. Dit is 
een pilootproject binnen Kortrijk Reno-
veert. De Poort vzw renoveert de woning 
aan de Meensesteenweg 37 en houdt 
daarbij rekening met de hoge ambities 
op het vlak van energieprestaties. Op de 
blog kan je het volledige verbouwproces 
van de woning stap voor stap volgen. Heb 
je zelf plannen voor een doorgedreven 
energetische renovatie? Neem dan ge-
regeld een kijkje op de blog. Je vindt er 
heel wat inspiratie. Na de renovatie kan je 
een bezoek brengen aan de woning. Het 
sociaal verhuurkantoor De Poort verhuurt 
nadien het pand. Bezit je een woning die 
je op de private huurmarkt wil brengen en 
denk je eraan hierin werken uit te voeren? 
Dan kan je misschien aanspraak maken 
op de stedelijke private huurmarktpremie. 
Interesse? Neem contact op met de reno-
vatiebegeleiders via renovatie@kortrijk.be 
of bel het gratis nummer 1777. 

 R benhuur.blogspot.be

 R www.kortrijk.be/kortrijk-renoveert  
of www.energiesparen.be/ikbenoveer 

Plantrekkers  
in de stad

Gewapend met een tablet en enkele gra-
tis apps trokken in februari enkele jonge-
ren de stad in om actief bij te leren over 
een ernstig onderwerp. Dit vat in een 
notendop samen wat een Serious Urban 
Game is, in Vlaanderen ontwikkeld en be-
geleid  door de organisatie EW32. In 2016 
ontwikkelden EW32 en de stad Kortrijk in 
het kader van een ESF-project een nieu-
we game om ondernemerszin en onder-
nemerschap bij jongeren te ontwikkelen. 
Verschillende Kortrijkse scholen werkten 
hieraan mee door deel te nemen aan 
'learning labs' en 'gamelabs'. De nieuwe 
game kreeg de naam “PlanTrekker” en 
trekt in het voorjaar 2017 op Roadtrip 
doorheen Vlaanderen. Kortrijk kwam als 
eerste aan de beurt van 21 tot 23 februa-
ri.  Op woensdagnamiddag maakten ook 
jeugdwerkers, leerkrachten, … kennis 
met de game en met organisaties waarbij 
je terecht kan met ondernemersplannen

SPEK stimuleert 
ondernemerszin

Niet alleen via voornoemde game zet de 
stad in op ondernemerszin en ondernemer-
schap bij jongeren en studenten. Het EFRO-
project SPEK bundelt de krachten van lokale 
hogescholen en partners om zowel jonge-
ren met een creatief ei of woest idee, als jon-
geren met concrete ondernemersplannen 
te begeleiden en ondersteunen.

 R www.studentenondernemen.be

Zelf ontlenen in 
buurtbibliotheek 
Lange Munte 

Buurtbibliotheek Lange Munte kreeg 
onlangs niet alleen een nieuwe locatie, 
maar ook een geautomatiseerd uitleen-
systeem. Bezoekers van de centrale bi-
bliotheek in de Leiestraat zijn al enkele 
jaren vertrouwd met de zelfuitleentoe-
stellen. Maar hoe werkt dit systeem ei-
genlijk? RFID staat voor Radio Frequency 
IDentification. Deze techniek maakt 
het mogelijk om een boek draadloos te 
identificeren. In elk boek is een label aan-
gebracht. Dankzij de RFID technologie 
herkent het uitleenstation welk boek de 
lener wil meenemen of terugbrengen. 
Deze info wordt samengevoegd met 
de lidkaart van de lener. Dankzij RFID is 
een boek ook beveiligd tegen diefstal. 
Bibliotheekbezoekers kunnen zo, zonder 
tussenkomst van personeel, zelf boeken 
meenemen en terugbrengen. Hierdoor 
verdwijnt een stukje bandwerk voor de 
buurtbibliothecaris en krijgt die meer tijd 
om mensen gericht te helpen. De zelfuit-
leentoestellen zijn gebruiksvriendelijk, 
al wordt het ongetwijfeld even wennen 
voor trouwe bezoekers. Ook buurtbiblio-
theek Heule stapt deze maand over op 
dit systeem.

Stad Kortrijk 
en Testaankoop 
over generische 
middelen

Consumentenzaken Kortrijk en Testaan-
koop slaan de handen in elkaar om het 
gebruik van generische medicatie te 
promoten. Een generisch geneesmiddel 
is een evenwaardig alternatief voor een 
origineel merkmedicament waarvan het 
patent vervallen is. Een generisch ge-
neesmiddel heeft perfect dezelfde wer-
king als het origineel merkgeneesmiddel, 
maar is vaak een stuk goedkoper. Let wel, 
originele geneesmiddelen waarvan het 
patent nog niet vervallen is – de maxi-
mumduur bedraagt 25 jaar – hebben 
nog geen generisch alternatief. In België 
is een apotheker verplicht het genees-
middel af te leveren dat op het dokters-
voorschrift vermeld staat. Je kan je arts 
wel om een generisch middel vragen.

DOEN?!
Dankzij de samenwerking met Testaan-
koop kan elke inwoner 2 weken gratis 
gebruik maken van de Testaankoop-tool 
over geneesmiddelen. Via deze tool kan 
je nagaan hoeveel jouw geneesmiddel 
kost, of er al dan niet een generische va-
riant van bestaat. Voor wie het niet zou 
weten: Testaankoop is de vereniging voor 
de bescherming en verdediging van con-
sumentenbelangen. Je kan er terecht voor 
productvergelijking, expertise betreffen-
de energie of de aankoop van toestellen 
en voor tips over voeding en gezondheid.
 
HOE GEBRUIK JE DE TOOL?
Ga naar de website van Testaankoop. Je kan 
je tussen 4 en 22 maart gratis ‘aanmelden’ 
via het blauwe balkje LOGIN (niet ‘registre-
ren’) met : Gebruikersnaam : VIP_Kortrijk 
en Wachtwoord: Testaankoop . Om de 
‘databank geneesmiddelen’ te bereiken ga 
je naar : vergelijk en kies / gezondheid / ge-
neesmiddelen / databank geneesmiddelen / 
lees meer 

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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Rugpijn? Nekpijn?
Kies voor dé ergonomiespecialist.

Bezoek ons tijdens de Opendeurdagen  
van 5 maart tot en met 22 maart en profiteer van de acties.

Dankzij  
een ergonomisch bed 

heb je minder pijn. 

Een ergonomische  
werkplek versterkt  

je rug.

Ontspan je rug  
met ergonomische  

meubelen.

Sint-Janslaan 19 - 8500 Kortrijk
056 311 266

www.ergodome.be

A s p e r g e  17

asperges Bossuyt

INSCHRIJVEN
gelieve voor 10 maart naar info@vaernewijck.be te mailen

+ uw inschrijvingsgeld over te schrijven naar: 

Zaal Vaernewijck: BE79 0682 2093 7533

FEESTZAAL VAERNEWIJCK
Hulstsestraat 217 - 8520 Kuurne

MEER INFO VIA FACEBOOK

PROEF DE EERSTE ASPERGES !
DONDERDAG 16 MAART 2017 - 20U

€60 PP - ALL-IN FORMULE

Ad_stadskrant.indd   1 14/02/17   09:59

Laatste 4 appartementen met grote terrassen 
op toplocatie met bergingen en garages. 

Kwalitatieve afwerking naar keuze.
(vg, gdv, gvkr, gvv, wg)

Laatste 2 appartementen in afwerkingsfase 
op heel goede ligging, met grote zuidgerichte 

terrassen, garages en parktuin.
(vg, gdv, gvkr, gvv, wg)

Heel goed gelegen nieuwbouwappartement op 
het gelijksvloers met twee slaapkamers, terras,  

aangelegd tuintje en autostaanplaats.
(vg, gdv, gvkr, gvv, wg)

Kijkappartement te bezichtigen voor alle projecten in Kortrijk! 

Residentie Da Gianni, Kortrijk

Zonneveld 15, Waregem

Residentie Raveel, Kortrijk

056 62 10 80

Residentie Ensor, Kortrijk

www.eribo.be

Kan ook als handelsruimte gebruikt worden!

Eribo werft aan: vastgoedmakelaar, projectleider, projectontwikkelaar, 
kraanman, schrijnwerkers, metsers,... Meer info op www.eribo.be/jobs

Advertentie.indd   1 15/02/17   10:44

 
hogeschool 
design your future

vives.be/inschrijven

BRUGGE · KORTRIJK · OOSTENDE · ROESELARE · TORHOUT

OPEN CAMPUS 
ZA. 11 MAART
van 13 tot 17 u.

ZO. 12 MAART
van 13 tot 17 u.
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Kortrijk Kort 
Pak uit met 
Speelstraat 
tijdens de 
paasvakantie

Voetballen, een fietsparcours uittekenen, 
badmintonnen, een megakrijttekening 
maken,… Tijdens de paas- en zomerva-
kantie kan dit alles veilig gebeuren op 
straat, op voorwaarde dat je een aanvraag 
indient om een speelstraat te organi-
seren. In een speelstraat maakt men de 
hele straat, of een stukje ervan, verkeers-
vrij. Een inwoner plaatst een hekken aan 
de in- en uitgang zodat de kinderen naar 
hartenlust op straat kunnen spelen. Bewo-
ners van de straat of personen die er een 
garage hebben mogen stapvoets met hu-
nauto door de straat rijden. Een straat die 
je in een speelparadijs wil omtoveren, vol-
doet aan volgende voorwaarden: er geldt 
een maximum snelheidsbeperking tot 
50km/uur, er passeert geen openbaar ver-
voer, er is niet té veel doorgaand verkeer 
en de woonfunctie is er overheersend. Je 
hebt de keuze uit drie mogelijkheden: een 
aaneensluitende periode van twee we-
ken, twee opeenvolgende weekends (4 in 
de zomer) of een vaste dag per week.
De Warande stelt een speelkoffer met 
allerhande straatspelen ter beschikking 
om het ravotplezier te garanderen. Je 
moet je met twee personen van de straat 
kandidaat stellen om een speelstraat te 
organiseren. De aanvraag voor de paas-
vakantie moet je vóór 1 maart bezorgen 
aan de Warande. Voor de zomervakantie 
heb je tijd tot 1 mei.

 R Info en de nodige formulieren voor een 
aanvraag vind je op www.kortrijk.be/
speelstraat. Je kan ook terecht bij De 
Warande, Ringlaan 30a in Heule, 056 27 73 
70 of warande@kortrijk.be

Extra zitdag over 
studietoelagen

Naar school gaan is belangrijk voor de 
toekomst van jouw kind. Maar omdat 
schoollopen veel kosten met zich mee-
brengt, helpt de Vlaamse Overheid die 
financiële lasten te dragen. De school-
toelage is er voor kleuters en leerlingen 
uit het lager en secundair onderwijs. Stu-
denten in het hoger onderwijs kunnen 
aanspraak maken op de studietoelage. 
Je kan de toelage online aanvragen via 
www.studietoelagen.be of een papie-
ren aanvraagformulier ophalen bij het 
schoolsecretariaat, een Centrum voor 
leerlingenbegeleiding of integratiecen-
trum. Wil je persoonlijke hulp bij de aan-
vraag? Dan ben je welkom op de extra 
zitdag van de dienst studietoelagen op 
woensdag 29 maart van 13.30 tot 17.30 
uur in het Wijkcentrum De Zevenkamer, 
aan de Peperstraat 141 in Heule. Daar 
staan de medewerkers van de afdeling 
studietoelagen voor je klaar. Zij gaan na 
of je in aanmerking komt voor de toelage 
en helpen het formulier invullen. 
Breng alvast de volgende documenten mee:
• Elektronische identiteitskaart mét pincode
• Bankrekeningnummer
• Het laatst ontvangen aanslagbiljet van 

de belastingen
• Indien van toepassing:

- Bewijs van alimentatiegeld (aan de 
hand van rekeninguittreksels)

- Huurovereenkomst (kotstudenten)
- Bewijs van leefloon
- Mogelijke inkomensvervangende te-

gemoetkomingen
- Attest internaat
- Attest schuldbemiddeling
- Bij handicap: attest van handicap

 R  Vragen? Bel gratis 1700 (Vlaamse Infolijn) 
of kijk op www.studietoelagen.be

 

Circuit Artistiek

In 2017 stellen de stedelijke ontmoe-
tingscentra enkele publieke ruimtes ter 
beschikking voor de creaties van lokale 
kunstenaars. De tentoonstelling bestrijkt 
verschillende disciplines van de beel-
dende kunst: schilderkunst, fotografie, 
grafiek en keramiek. In een driemaan-
delijks circuit veranderen de werken van 
locatie. Zo kan je een jaar lang beeldend 
werk ontdekken in de ontmoetingscen-
tra van Aalbeke, Bissegem, Bellegem, 
Rollegem en de Lange Munte. Deelne-
mers zijn: Abel Costeur, Anita Hollevoet, 
Annie Vanneste, Ann Wattiez, Beatrix 
Vandorpe, Bieke Delobelle, Brenda Van 
Herzeele, Carl Beuselinck, Caroline Van-
denheede, Christine Tanghe, Didier Ver-
schelde, Donald Samyn, Francine Breyne, 
Franky Roels, Freddy Haerens, Freddy 
Lorez, Geert Coucke, Geert Denauw, Guy 
Bostyn, Guy Horré, Hans Decaluwe, Her-
man Vandeputte, Hugo Vandevoorde, 
Ingrid Depla, Jan Declercq, Jean-Pierre 
Coorevits, Jeroen Demolie, Joris Ver-
brugge, Joz Decruy, Jurgen Casselman, 
Katrien Vandenberghe, Mark Bessemans, 
Mark Dirkx, Mia Verfaille, Nele Vanden-
berghe, Patrick Dubois, Philippe Van-
denbulcke, Pieter Denoulet, Pol Nuytens, 
Rien Van den Eshof, Roger Loncke, Sofie 
Steenhoudt, Stefaan Bouckaert, Theo 
Lefebvre, Veerle Libeer. 

 R Info over het circuit:  
www.kortrijk.be/circuitartistiek 

Schoollopen 
in Begijnhof

In april gaat het Begijnhof terug in de 
tijd! Drie weken lang, van 1 tot en met 23 
april, is de Sint-Annazaal omgetoverd tot 
een ‘bewaarschool’, zoals de begijnen die 
in de jaren ’40-’60 runden. Ondertussen 
zijn er geen begijnen meer, maar staat 
een nieuwe lichting onderwijzers voor 
de klas. Dit origineel klasproject gaat 
van start met een letterlijke 1 aprilvis 
en comedy in het Begijnhof, in de vorm 
van namiddagsessies met Bart Vantieg-
hem. Op 5 april kunnen creatievelingen 
plaatsnemen op de schoolbanken voor 
een workshop schetsen in en rond het 
Begijnhof. Later die week zorgen John 
Van Schaik en Hildegard Von Bingen voor 
spirituele zorg. Op Erfgoeddag (23 april) 
is er een inleefmoment rond braille en 
leven als slechtziende. In de namiddag 
kan je je onderdompelen in de sfeer van 
toen voor een ouderwetse klasfoto. Tus-
sen de lesuren in kunnen bezoekers zich 
doorlopend verdiepen in het toenmalige 
onderwijs of ongestraft herinneringen 
noteren op het bord. 

 R 1 tot 23 april in Sint-Annazaal Begijnhof, 
bezoek tentoonstelling: woe-zon, van 14-17 
uur. Organisatie: OCMW Kortrijk en VBBK 
(Vrienden en Bewoners van het Kortrijks 
Begijnhof)

 R www.begijnhofkortrijk.be

Stad verkoopt 
afgedankt rollend 
materieel en 
schroot

Kruis 16 maart in je agenda aan. Stad 
Kortrijk verkoopt dan afgedankt materi-
eel van het stedelijk wagenpark. Zowel 
personenwagens, bestelwagens, vracht-
wagens, aanhangwagens, machines en 
schroot maken deel uit van het aanbod. 
Een overzicht vind je op www.kortrijk.
be/verkoop2017. De stad verkoopt het 
materieel in de toestand waarin het zich 
bevindt. De verkoop vindt plaats op don-
derdag 16 maart. Je kan op die dag de 
koopwaar bekijken en keuren van 8.30 
tot 15 uur in de Tuighuizen Kortrijk (oude 
stelplaats directie mobiliteit, Rijkswacht-
straat 5 in Kortrijk) en in de Tuighuizen 
Marke (achterzijde gebouw, Rekkem-
sestraat 54 in Marke). Alle materieel krijgt 
ter plaatse een lotnummer. Je kan op 16 
maart bieden onder gesloten omslag. 
Die omslag moet je tegen 16 uur afgeven 
in de Rijkswachtstraat 5 in Kortrijk.

 R 056 27 77 01 of frank.mahieu@kortrijk.be

  

Dialoog en 
vriendschap over 
religies heen

Sinds 2015 is in Kortrijk de werkgroep 
‘Dialoog en Vriendschap’ actief. Initia-
tiefnemer was deken Geert Morlion. Hij 
zocht daarvoor contact met het Moskee-
bestuur en vond in Yassin El Attar een 
goede bondgenoot. Rond dit duo is on-
dertussen een werkgroep gegroeid die 
zo’n acht leden heeft, moslim- en chris-
tengelovigen. Het is de bedoeling om 
initiatieven te nemen die christenen en 
moslims samenbrengen. Een ‘traditie’ wil 
dat elke geloofsgemeenschap één keer 
per jaar de andere uitnodigt. Zo bezoch-
ten moslims de Sint-Maartenskerk en de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk. Zo gingen chris-
tenen op bezoek in de Moskee… Daaren-
boven heeft dit duo opgeroepen om deel 
te nemen aan de wake en later de mars 
vanuit de Moskee naar de Collegebrug 
naar aanleiding van de aanslagen in Pa-
rijs en Brussel 2016. En nu op 23 maart 
nodigt de werkgroep geïnteresseerden 
uit om deel te nemen aan een dialoogta-
fel over hoe christenen en moslims hun 
geloof beleven, niet zozeer in de concre-
te praktijk ervan maar eerder naar de bin-
nenkant van de beleving (De Zindering, 
Nedervijver 1/07 in Kortrijk, 19 uur, gratis 
toegang).

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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Vijf jaar geleden kreeg Simon de unieke kans 
om in Peking te werken. Zijn partner Daniel-
le verhuisde mee en beviel er van hun eerste 
zoon. Na twee jaar begon de afstand met 
het thuisfront echter door te wegen. De hei-
mat riep en vanuit het Verre Oosten begon 
het koppel met de zoektocht naar een huisje 
in het centrum van Kortrijk. Geen evidentie, 
want alles moest online gebeuren, zelfs de 
onderhandelingen over de aankoop. “Dit 
huis stond al een tijdje te koop”, herinnert 
Simon zich. “Wij zagen er meteen het poten-
tieel van in. Vooral de ligging was perfect. Pal 
in het centrum, met speelpleinen, parken, 
winkels en scholen op wandelafstand. Maar 
bovenal dicht bij onze familie en vrienden.”

HUIS MET EEN ZIEL

“Vooral de geschiedenis maakt dit huis zo 
bijzonder. In 1875 waren dit drie kleine ar-
beidershuisjes van elk vier meter breed. 
Later werden zij omgebouwd tot één de-
signwinkel, weliswaar met drie grote ruim-
tes die de drie woningen typeerden”, legt 
Danielle uit. “Wij opteerden voor één grote 
open ruimte met veel lichtinval. Alle binnen-
muren gingen dus tegen de grond. Behalve 

één cruciale steunmuur. Daar lieten wij een 
multifunctioneel blok rond bouwen waar 
zowel de keuken als de living aan grenzen. 
Vandaag zitten het toilet en de bergruimte 
erin. En onze Gust houdt ervan om er toer-
tjes rond te fietsen. Achteraf gezien een fan-
tastische ingeving van onze architect.” Sinds 
de zomer van 2015 is de benedenverdieping 
helemaal af. Daar is de hand van Danielle 
duidelijk zichtbaar. Denk: een moderne stijl 
met een Scandinavische toets, verrijkt met 
enkele duurzame designstukken.

EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

Tijdens de renovatie woonde het jonge ge-
zin het eerste jaar boven. “Die verdieping 
was al volledig onze stijl. Wij hielden van de 
mooie plankenvloer en van de fraaie open 
ruimte”, vertelt Danielle. “In het begin was 
er wel nog geen verwarming en gingen wij 
vaak bij onze ouders douchen. Een nieuwe 
badkamer stond dan ook bovenaan ons to-
do lijstje”, voegt Simon toe. “Koken deden 
wij op een ouderwetse kookplaat. Wij voel-
den ons vaak kampeerders in ons eigen 
huis. Maar het was het waard. Ondertussen 
kunnen wij in onze knappe keuken de lek-

kerste gerechten op tafel toveren.” Nu zowel 
de beneden- als de bovenverdieping af zijn, 
smeden Simon en Danielle al volop nieuwe 
plannen. “In de ruimte onder het dak zou-
den wij graag nog extra slaapkamers inrich-
ten. En er is nog een aparte ruimte die een 
speelkamer, atelier en gastenkamer zou 
kunnen worden.” Ideeën genoeg dus, maar 
misschien toch maar eerst wat genieten 
van het einde van de renovatie? 

Heb je (ver)bouwplannen?
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In een ruim gerenoveerd rijhuis in de Slachthuisstraat woont het gezin 
Sabbe. En het gezin woont er graag, want verkeer is er nauwelijks en de 

buren zijn aangenaam. Ons oog viel meteen op de strakke, witte voorgevel. 
Een uitnodigende gevel ook. En dus belden wij aan. Wat volgde was een fijne 

kennismaking met de bewoners en hun woning. 

STADSMAGAZINE KORTRIJK | 19

De Kortrijkse renovatiebegeleiders 
helpen je bij het invullen en aanvra-
gen van je bouwpremies en -vergun-
ningen. Zij zijn er voor iedereen die op 
zoek is naar betaalbare oplossingen 
om duurzaam te verbouwen in Groot-
Kortrijk. Meer info via renovatie@kor-
trijk.be of bel 1777.

 R Dit verhaal kwam tot stad met 
medewerking van Gie&ik, te koop bij 
diverse boekenwinkels- en (dagblad)
handelaars. Meer info op www.gieenik.be 

VOOR

NA

Kortrijk Renoveert:
Renovatie in de kijker
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Alle cursisten die in het najaar van 2016 een lessenreeks volgden van @llemaal digitaal ont-
vingen begin februari hun diploma. Sinds de aanvang in het najaar van 2014 staat de teller 
van het aantal deelnemers op 3 713. Vanaf februari en na de paasvakantie beginnen de 
volgende reeksen. Nieuw daarbij is de mogelijkheid om zelf je groep samen te stellen. 

 R info en inschrijvingen: bel het gratis nummer 1777

Stad Kortrijk en OCMW Kortrijk heb-
ben samen het charter van ‘Gezonde 
Gemeente’ ondertekend in april 2014. 
Met dit charter engageert Kortrijk 
zich om een lokaal gezondheidsbe-
leid te ontwikkelen dat iedereen kan-
sen biedt en stimuleert om gezond te 
leven in een gezonde omgeving. 

Kortrijk heeft een goed uitgebouwd ge-

zondheidsaanbod zowel op preventief 
als curatief vlak. Toch vindt niet iedereen 
op een gelijke manier zijn weg of doet 
een beroep op het rijke aanbod. 
Gezonde wijk Kortrijk is een pilootproject 
dat loopt tot 2018. Het initiatief richt zich 
op ‘de  Kanaalwijk’: Zandberg, Wikings, 
Venning, Deerlijksestraat, Gentse Poort, 
Nieuw Sint-Jan & Oud Sint-Jan. Vanaf 1 
maart vinden er talrijke acties plaats.

Gezonde Wijk Kortrijk probeert via aller-
lei initiatieven iedereen de weg te wijzen 
naar een goede gezondheid. Onder an-
dere door het toegankelijk maken van 
het preventief en curatief gezondheids-
aanbod, het stimuleren van een gezon-
de levensstijl en het verbeteren van de 
levensomstandigheden.

 R Bel het gratis nummer 1777.

Kortrijk streeft naar een gezonde stad
Zij willen via dit burgerinitiatief Kortrijk als 
duurzame stad op de kaart zetten. De initi-
atiefnemers geloven in een duurzame eco-
nomie en willen dan ook de lokale produc-
tie en verkoop promoten. Een lokale markt 
is daarvoor het ideale middel.

GOEDE BABBEL EN 
LOKALE PRODUCTEN
“Niet bedoeld om te concurreren, maar om 
te sensibiliseren en een totaalbeleving aan 
te bieden aan de verkopers en de bezoekers. 
Eule Mart is een ontmoetingsplaats voor 
jong en oud waar er een gevoel van herken-
baarheid en verbinding ontstaat tussen de 
lokale producent en consument. Een sociaal 

gebeuren vol bruisende activiteiten die ie-
dereen bekoren: een ‘danske’ of klauterpartij 
voor de kids, een drumles voor de papa, ‘nen 
goeien apero’ voor de mama en dat terwijl er 
voedsel en non-food aan de man wordt ge-
bracht. Eten, drinken, genieten en een bab-
bel, een eeuwenoud recept dat ieder van 
ons smaakt”, aldus het ondernemende trio. 
De initiatiefnemers bieden het kader aan, 
aanwezigen vullen het in. 

 R Iedere eerste zaterdag van de maand op de site 
De Meester, Stijn Streuvelslaan 45 in Heule en 
dit van 9 tot 14 uur. Iedereen is er welkom.

 R olimarescaux@hotmail.com  
of thomas@parazaar.be

Onder het motto “rechtstreeks van producent 
naar de consument door een lokale markt” pakken 

Olivier Marescaux, Thomas Arickx en Arnout 
Vercruysse met ‘Eule Mart’ uit. 

Op autoloze zondag 2015 organi-
seerden stad en OCMW Kortrijk een 
sterrenbanket met voedselover-
schotten. Dit initiatief paste in de 
lokale voedselstrategie waar Kor-
trijk aan werkt. Maar stad/OCMW 
willen ook de lokale teelt stimule-
ren en nemen daarom opnieuw het 
initiatief om op autoloze zondag 
een grote stadsmaaltijd te berei-
den, deze keer met groenten en 
zuivel van Kortrijkse producenten.

De initiatiefnemers gaan een ‘ge-
smaakt’ samenwerkingsverband aan 
met de bekende tweelingbroers Boxy. 
De tweeling werkt samen met Kor-
trijkse restaurantsopleidingen om een 
heerlijke lokale maaltijd te serveren, 
waarvan iedereen kan genieten.

BOXY’S WERKEN MEE 
Stefan en Kristof Boxy gebruiken 
daarbij ook enkele ingrediënten die 
de lokale landbouwers niet telen. 
Daarom rekenen de organisatoren 
op de medewerking van wie een 
eigen moestuin heeft. Zij zoeken 
stadsgenoten met groene vingers 
die bereid zijn om in hun tuin en-
kele producten te kweken, bedoeld 
om te gebruiken in de Boxy-maaltijd 
of -dessert. Wie zin heeft om een 
stukje van zijn grond te bewerken en  
zo kan bijdragen aan dit groots ini-
tiatief kan contact opnemen met 
Arnout Vercruysse, 0473 86 27 92 of 
arnout.vercruysse@kortrijk.be. 
Afhankelijk van de ingrediëntenlijst 
die de Boxy’s gaan voorleggen, volgt 
er een overleg over wie wat teelt. Wie 
meewerkt, krijgt daarover tijdig de 
nodige info. 

Cursisten
@llemaal digitaal
krijgen diploma

'Dank aan de lesgevers 
die mij vol enthousiasme 
hebben begeleid in mijn 
verkenningstocht in de 

digitale wereld. Ook een stevig woord van dank voor de stad Kortrijk: de democratische inschrijvingsprijs zorgt ervoor dat de digitale drempel niet 
langer hoog hoeft te liggen. 

Dank voor deze kans!'

Miejef Rosseel

WIE HELPT TELEN 
VOOR STERRENBANKET
OP 17 SEPTEMBER?

Eule Mart promoot 
duurzame economie
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AGENDA VAN 1 MAART T.E.M. 2 APRIL 2017

TOT ZONDAG 5 MAART

FESTIVAL | HET JEUGDFILMFESTIVAL | € 6,50 | 
Budascoop, Kapucijnenstraat 10, Kortrijk, 8500 | 056 22 10 01 | 
www.jeugdfilmfestival.be
FESTIVAL | KINDERKUNSTENFESTIVAL SPIN-
RAG 2017 | € 8/6,5 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburg-
plein 14 | 056 23 98 55 | www.spinrag.be

TOT EN MET MAANDAG 6 MAART

EXPO | EXPO KIJK! DOOR RASA | Centrale Biblio-
theek, Leiestraat 30 |  056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek
FILM | LE PASSÉ DEVANT NOUS | € 9 | Budascoop, 
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

TOT EN MET ZATERDAG 11 MAART

KUNST | KUNST IN HUIS ON TOUR | BudaFabriek, 
Dam 2 | www.kunstinhuis.be 

WOENSDAG 1 MAART  

KINDERFILM | CASPER & EMMA: OP WINTER-
SPORT (3+) | 1/3, 5/3, 12/3, 19/3 en 26/3 om 14u en 
op 5/3 ook om 10u | € 6,5 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 |  
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

KINDERFILM | STORM: LETTERS VAN VUUR 
(8+) | 1/3, 5/3, 12/3, 19/3 en 26/3 om 14u en op 5/3 ook 
om 10u | € 6,5 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 
| www.budakortrijk.be
FILM | MOONLIGHT | tot 28/3 | € 9 | Budascoop, Kapucij-
nenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | SILENCE | tot 28/3 | € 9 | Budascoop, Kapucijnen-
straat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | JACKIE | tot 26/3 | € 9 | Budascoop, Kapucijnenstraat 
10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | BAMBI | 14u | € 4 (drankje en popcorn inbegrepen) | 
OC De Vonke, Lagaeplein 24, Heule | 056 24 06 20 | www.heule.be

WANDELING | PADDENSTOELENRIJKDOM IN' 
DE LIBELLE' | 13.30u | Parking van het domein, Bosstraat | 
056 36 28 04 | www.natuurpunt.be *
CREA | KREAKRIEBELS IN DE BIB 'AAN 
TAFEL(VOETBAL)' | 14 – 16u | € 4 | Centrale Bibliotheek, 
Leiestraat 30 |  056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

DONDERDAG 2 MAART

FILM | LA LA LAND | tot 26/3 | € 9 | Budascoop, Kapucij-
nenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | MANCHESTER BY THE SEA | tot 25/3 | € 9 | 
Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

VRIJDAG 3 MAART 

MUZIEK | KAPITAN KORSAKOV + LA JUNGLE 
+ MOAR | € 13/10 (Wild card) | De Kreun, Conservatorium-
plein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
BEURS | HOBBY CREATIEF SALON | 10 tot 18u, ook 
op za 4 en zo 5/3 | € 9,5/8/gratis | Kortrijk Xpo, Doorniksesteen-
weg 216 | 03 543 90 90 | www.hobbysalon.be *
THEATER | HET KWARTIER & CORPUS CA MET 
'DE SCHAAR VAN DE TSAAR' | 15.30u | € 8 | Are-
natheater DKS | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be 

ZATERDAG 4 MAART 

WORKSHOP | WORKSHOP KIJK! DOOR RASA | 
10.30u | € 3 | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 
75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek
BASKETBAL | FANION ONE VS UNITED BAS-
KET WOLUWE A | 20.30u | S.C. Lange Munte, Bad Go-
desberglaan 22 | www.kortrijksportcb.be
CREA | DE NATUUR IN MET KINDEREN: WIL-
GENHUT BOUWEN | 9 tot 12u | De Venning, Ven-
nestraat | 056 36 28 04 | www.natuurkoepel.be *
BEURS | INTERNATIONALE KATTENSHOW | 8 
tot 17u, zo 5/3 van 9 tot 17.30u | € 12/5/3 (-12/+65) | Kortrijk 
Xpo, Doorniksesteenweg 216 | 056 24 11 11 | www.nsw2017.be *
MARKT | EULE MART | 9u, ook za 1/4 om 9u | gratis toe-
gang | Muster, Stijn Streuvelslaan 45, Heule | 0498 34 36 52 | 
www.muster.be | zie p. 20 *
CONCERT | IEDEREEN BEROEMD | € 25 (VIP)/14 
(add)/12 (vvk) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 
| www.budakortrijk.be 
CONCERT | LA VIA ITALIANA | 19.30u | 8/gratis (< 12 
jr) | OC De Troubadour, Vlaswaagplein z/n, Bissegem | 056 37 13 
19 | www.concertharmoniecrescendo.be *

EXPOSITIE | PREFERE LUMO (LIEVER LICHT) 
- FOTO-EXPOSITIE JACKY BOSTOEN | t.e.m. 
23/4 | gratis | Sint-Maartenskerk, Sint-Maartenskerkstraat | 
0474 54 03 89 | www.orgelkringkortrijk.com  *
SPORT |  HANDBAL APOLLOON MARKE VS 
WAASMUNSTER | 16u | S.C. Lange Munte – zaal 1| 
0477 38 47 08 | www.apolloon.be 
SPORT | BASKETBAL BASKETTEAM KOR-
TRIJK DAMES A 2DE LAND. A.  VS  OOS-
TENDE-BREDENE B.| 18.30u | S.C. Lange Munte, Bad 
Godesberglaan 22 | www.k-basketteamkortrijk.be

ZONDAG 5 MAART 

VOLLEYBAL | HALVE FINALES BEKER VAN 
WEST-VLAANDEREN VOLLEYBAL MEIS-
JES EN DAMES | 15u | S.C. Lange Munte, Bad Godesber-
glaan 22 | www.kortrijk.be/sport 
WELOVEKIDS | BEESTIG KORTRIJK | winkelstraten | 
0496 05 97 38  | www.kortrijk.be/welovekids 
SHOPPEN | SUPERKOOPZONDAG KORTRIJK | 
www.superkoopzondagen.be | zie p. 9 *

DINSDAG 7 MAART 

FILM/DOCUMENTAIRE | EL COLOR DEL CAMA-
LEON | 20.15u | € 9 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 |  
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
WORKSHOP | STRESS BIJ KINDEREN | Vrije Basis-
school 't Biekorfje, Lauwestraat 11, Aalbeke | 09 232 47 36 | 
www.vcok.be *
LEZING | STREUVELS EN ZIJN VLASCHAARD 
| 20u | Auditorium 1302 - Begijnhofpark, Begijnhofpark | 016 31 
06 00 | www.davidsfonds.be *
WETENSCHAP | WETENSCHAPSCAFÉ KORTRIJK: 
HATSJIE! IEDEREEN ALLERGISCH? | 19.45u |  
VC Mozaïek  | 056 37 16 15 | www.vrijzinnigwestvlaanderen.be  *

WOENSDAG 8 MAART 

CONCERT | HELMET + LOCAL H | 19.30u | € 23/20/17 
(Wild Card) | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | 
www.wildewesten.be

DONDERDAG 9 MAART 

THEATER | SEMMELWEIS | 20.15u, ook op vrij 10, za 11 
en zo 12/3 om 20.15u | Theater Antigone, Overleiestraat 470 | 
056 24 08 87 | www.antigone.be

ULM’s (ultralichte motorluchtvaartuigen), 
heli- en gyrocopters, ballonvaren, paragli-
den, drones of radiogeleide toestellen: alle-
maal spreken zij tot de verbeelding van dui-
zenden mensen die geïntrigeerd zijn door 
het vliegen. Tot voor kort kon dit publiek 
niet terecht op een allesomvattende beurs. 
Skywonder, dat plaatsvindt in hal 4 van Kor-
trijk Xpo, vult die leemte helemaal in.

VLIEGPASSIE
“Met dit initiatief mikken wij in eerste in-
stantie op potentiële piloten en kopers”, 
legt beursverantwoordelijke Veerle De 
Backere uit. “Tot voor kort moest deze doel-
groep een te grote afstand overbruggen 
om de laatste modellen en de meest recen-
te snufjes te ontdekken. Vliegen heeft men-
sen altijd aangesproken. Op onze beurs 
komt iedereen met een vliegpassie volledig 
aan zijn trekken.”

AANBOD
Tot de exposanten behoren verkopers van 
onder meer vliegtuigen, helikopters, dro-
nes, radiogeleide toestellen,  luchtballon-
nen of onderhoudsproducten. Anderen 
verzorgen rondvluchten, opleidingen, fa-
shion & lifestyle, elektronische systemen 
voor in de toestellen, ….  “Voor de gelegen-
heid toveren wij Kortrijk Xpo om tot één 
grote hangar, vol interessante toestellen 
en speciale extra’s. Zo kunnen bezoekers 
in de vliegsimulator zelf aan de stuurknup-
pels van een Airbus of een F16 zitten. Er 
is ook een demozone voor het testen van 
drones. Op seminaries kunnen zowel pro-
fessionals als het grote publiek terecht voor 
tips & tricks van het vliegen, regelgeving 
en andere hete hangijzers.” De organisato-
ren spelen ook de nabijheid van de lucht-
haven van Kortrijk-Wevelgem handig uit. 
“Een shuttlebus tussen de luchthaven en 

het beurscomplex vervoert bezoekers die 
met het vliegtuig komen. Exposanten ma-
ken van de gelegenheid gebruik om demo-
vluchten aan te bieden.”

 R Kaartjes bestellen kan via  
www.skywonder.aero/nl/home

Wie altijd al gepassioneerd was door luchtvaart, vindt op 25 en 26 
maart helemaal zijn of haar gading in Skywonder. Deze nieuwe beurs 

in Kortrijk Xpo zet de kleine luchtvaart centraal en is daarmee een 
primeur voor de Benelux en Noord-Frankrijk.

In de wolken
met Skywonder

Win een  gratis ticket! Wie vóór 13 maart een mailtje stuurt 

naar stadsmagazine@kortrijk.be, komt 

in aanmerking voor één van de 10 gratis 

tickets die wij mogen weggeven.
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VOORRONDE VAN  
KUNSTBENDE IN  
SCHOUWBURG KORTRIJK
Op zondagnamiddag 12 maart verandert de Kor-
trijkse Schouwburg in een culturele arena. Tijdens de 
lokale voorronde van Kunstbende, strijden tientallen 
jongeren voor de eerste plaats in verschillende cate-
gorieën: van performance tot fotografie. De winnaars 
in elke categorie krijgen een goed gevuld prijzenpak-
ket, mogen op bootcamp én naar de nationale finale 
in Antwerpen! Als toeschouwer ben je gratis welkom 
om de creatieve uitspattingen van de ‘kunstbendelin-
gen’ te ontdekken én je favoriete kandidaat naar de 
publieksprijs te stemmen. Het programma vermeldt: 
de optredens van de kandidate games, live verslag-
geving door radio Quindo én een suprise-act van het 
nationaal Kunstbendecollectief.

 R De optredens beginnen om 13.30 uur, 
de prijsuitreiking volgt om 18.30 uur.
Kunstbende Kortrijk is een samenwerking 
tussen de Kortrijkse Schouwburg en JC 
Tranzit.

DINSDAG 14 MAART 

FILM | FOCUS FRANSE FILM: LE NOUVEAU | 
20.15u | € 9 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be
CONCERT | DE LASSIES - OP DE KOFFIE MET | 
14.30u | € 10 (koffie + taart) | OC De Vonke, Lagaeplein 24 | 056 
24 06 20 | www.kortrijk.be/ontmoetingscentra
LEZING | WAAROM KRITISCH DENKEN? | 
14.30u | € 3 | VC Mozaïek, Overleiestraat 15a | 056 37 16 15 |  
www.vrijzinnigwestvlaanderen.be   *

WOENSDAG 15 MAART 

FILM | FOCUS FRANSE FILM: CHOCOLAT | 
20.15u | € 9 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be
VOORDRACHT | VOORDRACHTENREEKS RIKA 
PONNET | 20u | € 7 (vvk)/5 (add) | OC Marke, Hellestraat 6 | 
056 24 08 20 | www.marke.be

THEATER | PIV HUVLUV | 20.30u | € 12/10 | 't Dul Konijn, 
Bissegemplaats 9, Bissegem | 0483 59 58 98  *
FILM | CLASSIC RESTORED: THE BOYS FROM 
FENGKUI | 20.15u | € 9 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
CURSUS | DIGITAFEL | 14u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, 
Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/digitafel
CONCERT | BLONDE REDHEAD + SUPPORT 
TBC | € 19 | De Kreun, Conservatoriumplein 1, Kortrijk, 8500 
| www.wildewesten.be

VRIJDAG 10 MAART 

EXPO | MICHIEL CEULERS - WENN ES ZIT-
TERT WIE EIN ENTE | opening op 10/3 om 19u, expo 
tot 02/04 vrij, zo, ma van 14u tot 18u en op afspraak | gratis | 
Academie Kortrijk, Houtmarkt 5 | 056 27 78 60 | www.facebook.
com/DASHKortrijk *
CONCERT | FEW BITS + SUPPORT TBC | 20u | € 
15 (add)/12/9 (Wild Card) | De Kreun, Conservatoriumplein 1 |  
056 37 06 44 | www.wildewesten.be
BEURS | TUINXPO | 13 tot 20u, ook op za 11 en zo 12/3 van 
10 tot 18u | € 3 | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | 056 24 
11 11 | www.kortrijkxpo.com *
CONCERT | PALESTRINA, HET PERFECTE UNI-
VERSUM! | € 20 | Sint-Maartenskerk, Sint-Maartenskerk-
straat | 0475 23 98 01 | www.orgelkringkortrijk.com *
THEATER | NAAMLOZE GEBEURTENIS DOOR 
TONEEL ISEGRIM | 20u, ook op za 11/3 om 20u, zo 
12/3 om 15u, vrij 17/3 en za 18/3 om 20u | € 9 (add)/8 (vvk)/ 
7 (lidkaart) | Zaal school RHIZO - Kortrijk, Boerderijstraat 69 | 
www.isegrim.be *

ZATERDAG 11 MAART 

DIGIDOKTER | BESPAAR OP JE TELECOMFAC-
TUUR | 10u | € 2 | Buurthuis Lange Munte, Beeklaan 82 |  
056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek
JEUGDBOEKENFESTIVAL | VOORLEESUURTJE IN 
DE BIB VAN KORTRIJK THEMA JONGENS 
EN MEISJES | 10.30u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, 
Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek
CONCERT | TRASH TALK + YOUTH MAN | 19.30u 
| € 18/15/12 (Kreunkaart) | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 
056 37 06 44 | www.wildewesten.be 
JEUGDBOEKENFESTIVAL | KNUTSELATELIER MET 
EVA MOUTON | 13.30u | Centrale Bibliotheek, Leiestraat 
30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/jeugdboekenmaand
THEATER | WIENE ES TER HIER DEN DOK-
TEUR? | 20u,  ook op zo 12/3 om 15u, vrij 17/3 om 20u, za 
18/3 om 20u | € 8 | OC Aalbeke, Aalbekeplaats 1, Aalbeke | 056 
40 18 92 | www.aalbeke.be 
CONCERT | TRASH TALK + YOUTH MAN | € 15 | 
De Kreun, Conservatoriumplein 1, Kortrijk, 8500 | 056 37 06 44 | 
www.wildewesten.be
SPORT | APOLLOON VS KV SASJA – HALVE 
FINALE  BEKER VAN BELGIË | 20.30u | S.C. Lange 
Munte, Bad Godesberglaan 22 | www.apolloon.be
LEZING | 'YOUNG ZONTA ON TOUR' KICK-
OFF | 10 tot 14u | € 10 (add)/ 6 (vvk) | BUDAFabriek, Dam 2 | 
www.zonta-area05.be * 

WORKSHOP | MICROSCOPIE VAN PADDEN-
STOELEN | 13.30u | NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29 | 
056 36 28 04 | www.natuurpunt.be *

DONDERDAG 16 MAART 

DANS | COMPAGNIE MONICA / SARAH 
BOSTOEN MET 'GLIMPSES IN TURBID WA-
TER' | 20.15u | € 12/8 (-26) | Schouwburg Kortrijk, Schouw-
burgplein 14 | 056 23 98 50 | www.schouwburgkortrijk.be
FILM | FOCUS FRANSE FILM: TOUS LES 
CHATS SONT GRIS | 20.15u | € 9 | Budascoop, Kapucij-
nenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
WERKEN | JOBHAPPENING | 13 tot 17u | Kortrijk Xpo | 
056 24 11 11 | www.jobhappeningkortrijk.be *

ALLEZ, CHANTEZ! KORTRIJK
Op donderdag 16 maart kan je om 20 uur in De Zon-
newijzer, aan de Langemeersstraat 6 in Kortrijk, on-
der de noemer ‘Allez, chantez! Kortrijk’ uit volle borst 
meezingen met allerlei liedjes. Dit is een maandelijks 
initiatief van Unie der Zorgelozen en Allez, Chantez! 
in samenwerking met dienstencentum De Zonne-
wijzer. De deelname is gratis. Onder leiding van een 
zangcoach en een muzikant zing je samen liedjes van 
gisteren en vandaag, met de songtekst in de hand. Je 
hoeft geen zangtalent te zijn om mee te zingen. Het 
plezier van samen zingen in een ongedwongen sfeer 
is het doel. Inschrijven hoeft niet. De volgende editie 
vindt plaats op 20 april in De Zonnewijzer, daarna 
verkast Allez, Chantez! Kortrijk naar De Scala van de 
Unie der Zorgelozen in de Pluimstraat.

 R 20u | Dienstencentrum De Zonnewijzer, 
Langemeersstraat 6 | 056 22 04 00 | 
www.uniederzorgenlozen.be

VRIJDAG 17 MAART 

THEATER | OLYMPIQUE DRAMATIQUE MET 
'RISJAAR DREI' | 20.15u | € 16/8 (-26) | Schouwburg 
Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 50 | www.schouw-
burgkortrijk.be
LEZING | NACHT VAN DE GESCHIEDENIS: 
MUZIEK | 20u | OC Aalbeke, Platse, Aalbeke | 056 40 18 92 | 
www.davidsfonds.be *

DE ROZE RIDDER PALMT BIB IN
Sammy De Ridder speelt liever geen voetbal of rugby, 
liever gaat hij dansen en schaatsen. En zo’ n roze hemd 
vindt hij best cool. Sammy houdt ook niet zo van dra-
kengevechten, want die stinken uit hun bek en zetten 
alles in vuur en vlam. Liever trekt hij mooie kleren aan 
om die te showen op de catwalk. “Is dat niet voor meis-
jes?”, vragen mensen zich vaak af. “Waarom zou dat?”, 
antwoordt Sammy dan. Sammy heet je welkom, in ’t 
roze, en met een bloemetje erbij…
‘De Roze Ridder’ is grappig, interactief, aangrijpend 
verteltheater voor kinderen van 5 tot 10 jaar.

 
 R 16.30 uur | € 4 of via UiTPAS 
omruilvoordeel voor 10 punten 
Centrale Bibliotheek, Arena, Leiestraat 30 
Inschrijven via bibliotheek@kortrijk.be  
of 056 27 75 00 
www.kortrijk.be/jeugdboekenmaand 

Voor dit verteltheater geven we 5 x 2 
tickets weg.  Wedstrijdvraag: wat is dit 
jaar het thema van de jeugdboeken-
maand? ‘Mailen kan tot en met woens-
dag 8 maart naar bibliotheek@kortrijk.be. 
De kaarten zullen klaarliggen in de bib op de zaterdag 
van de voorstelling, aan de kassa van het onthaal.  

LEER BREIEN OP  
EEN BREIMACHINE
De breimachine is terug van weggeweest!  Is jouw 
vintage-erfstuk na talloze youtube-instructiefilmpjes 

VOETBAL | 2DE EDITIE VOETBALQUIZ UNI-
TED 19 | 19.30u | € 20 | OC De Vonke, Lagaeplein 24, Heule | 
www.kortrijk.be/ontmoetingscentra

ZATERDAG 18 MAART 

THEATER | FREDDY DE VADDER ON ICE | 20.15u 
| € 14 | OC De Wervel, Processiestraat 6, Bellegem | 056 25 95 71 
| www.kortrijk.be/ontmoetingscentra
DIGIDOKTER | DIGITALE VEILIGHEID | 10u | € 3 | 
Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.
be/bibliotheek 
FILM | OFFSCREEN: THE LOVE WITCH | 20.15u | 
€ 9 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | OFFSCREEN: THE GREASY STRANG-
LER | 22.30u | € 9 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 
10 01 | www.budakortrijk.be
SPORT | BASKETBAL BASKETTEAM KOR-
TRIJK HEREN A 2DE LAND. VS KBBC GE-
RAARDSBERGEN| 20.30u | sporthal Hiepso | www.k-
basketteamkortrijk.be
SPORT | VOLLEYBAL 2DE DIVISIE HEREN C – 
VT MARKE-WEBIS WEVELGEM B VS AUTO-
BEDRIJF OST-ASSURAN TEAM WETTEREN| 
17u | Sporthal De Vlasschaard-Wevelgem | www.marke-webis.be
SPORT | VOLLEYBAL 1STE DIVISIE DAMES B – 
BIDAVO BISSEGEM VS VC OUDEGEM B | 20u 
| Sporthal Ter Biezen Bissegem | 0477 67 03 83 | www.bidavo.be
CONCERT | JUKEBOX DE LAGE LANDEN | 18.30u: 
stoofvlees met frietjes - 20.30u: optreden Sint-Jan Marke - 22u: 
optreden Cluzo, tribute Band Clouseau | € 20 (all-in)/15 (enkel 
optredens)/10 (- 12 jr) | www.sjmarke.be

ZONDAG 19 MAART 

CONCERT | DUO FAES-DE GROOTE MET 
'SYMPHONY FOR TWO LITTLE BOYS' | 11u | € 
11/8 (-26) | Concertstudio Kortrijk, Conservatoriumplein 2 | 056 
23 98 50 | www.schouwburgkortrijk.be
THEATER | DE KOLONIE MT MET 'MANNE-
KETAP (4+)' | 15u | € 8 | Arenatheater DKS, Schouwburg-
plein 14 | 056 23 98 50 | www.schouwburgkortrijk.be
SPORT | KINDEREN EN OUDERS SAMEN AC-
TIEF! | 10u | € 9 | SC Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 | 
056 27 80 00 | www.kortrijk.be/sport
JAZZ | VLAZZ JAZZ JAM SESSIES | 19u | KAFFEE 
DAMAST Museumbistro@Texture Kortrijk, Noordstraat 28 | 056 
98 00 86 | www.facebook.com, zie Kaffee-Damast *

MAANDAG 20 MAART 

CONCERT | DIK IN ORDE | 14.30u | € 10 (koffie en taart 
inbegrepen) | OC Aalbeke, Aalbekeplaats 1 | 056 40 18 92 | 
www.kortrijk.be/ontmoetingscentra 
COMEDY | COMEDYTRACK* ON TOUR: TRY-
OUT JENS DENDONCKER & NIGEL WIL-
LIAMS | 20.15u | € 10/8 (-26) | VC Mozaïek, Overleiestraat 15 
A | 056 23 98 55  | www.schouwburgkortrijk.be
EVENEMENT | NACHT VAN DE GESCHIEDENIS 
| 20.15u | Theater Antigone, Kortrijk, Overleiestraat 41, Kortrijk | 
056 24 08 87 | www.nachtvandegeschiedenis.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

WIN

en het doorploegen van de handleiding nog steeds 
een mysterie?  Of hou je van breien, maar wil je ook 
wel eens uittesten hoe zo’n machine werkt?  Draal niet 
langer! Gedurende 5 namiddagen ga je onder leiding 
van textielontwerpster Mathilde Vandenbussche, aan 
de slag met het thema zorg. Via een persoonlijk onder-
zoek ga je op zoek naar wat ‘zorg’ voor jou betekent en 
hoe je dit beeldend kan vertalen naar textiel.  Je leert 
een moodboard en kleurenpalet maken, kiest de juiste 
garens en krijgt tips & tricks voor de breimachine.  Tij-
dens de lessen kan je de breimachines Passap Duoma-
tic en Brother gebruiken.  Als je zelf een breimachine 
hebt, mag je die meebrengen.  Deze workshop vindt 
plaats in het kader van Erfgoeddag 2017.

 R Voorkennis van machinaal of handbreien 
is niet vereist, maar is handig  |  zat 11 
maart, 18 maart, 25 maart, 1 april, 22 
april  |  14 tot 17 uur  |  Texture | Museum 
over Leie en vlas  |  Noordstraat 28

 R Prijs: 80 euro (incl. gebruik breimachines 
en testgarens)  |  Eigen keuze garens (vanaf 
les 3) meebrengen 

 R Inschrijven: texture@kortrijk.be  (vanaf 18 
jaar, plaatsen zijn beperkt)

ZONDAG 12 MAART 

FILM | FOCUS FRANSE FILM: UNE FAMILLE 
À LOUER | 20.15u | € 9 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
WANDELING | MOSSENWANDELING - GROE-
NE SPONSEN IN HET BOS | 9.30u | Kennedybos 
(naast het nieuw ziekenhuis), hoek Bruyningpad met President 
Kennedylaan | 056 20 05 10 | www.natuurpuntkortrijk.be *
BASKETBAL | FANION ONE VS US LAMBUSART 
A | 16.15u | S.C. Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 | www.
kortrijksportcb.be *
VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS WEVELGEM 
LIGA B MANNEN VS VC GEMBLOUX | 17u | 
Sportcentrum Olympiadeplein Marke, Olympiadeplein, Marke |  
www.marke-webis.be *
VOETBAL  | KV KORTRIJK VS MOUSCRON-PÉ-
RUWELZ | 14.30u | Guldensporenstadion, Meensesteenweg 
84a | 056 96 01 90 | www.kvk.be
BEURS | THE HAIR PROJECT | 10 tot 18u, ma 13/3 van 
10 tot 18u | € 30/25 (dagticket online) | Kortrijk Xpo, Doornikse-
steenweg 216 | 056 24 11 11 | www.thehairproject.eu *
PENHUIS | TINNEKE BEECKMAN & GASTHEER 
PHILIPPE LEPERS | 10.30u | € 8 (add)/ 7 (vvk) | Oran-
jerie Broeltuin, Broelkaai 6, Kortrijk, 8500 | www.kortrijk.be/
bibliotheek/penhuis
FIETSEN | 10DE GROTE PRIJS TINEKE VAN 
HEULE | 2de rit Trofee Lage Landen Dames Jeugd – 13u: nieu-
welingen/15: juniores | start café Zoeten Inval, Zeger van Heu-
lestraat 87, Heule | 0468 35 76 00 | heulerondt.wordpress.com *
WANDELEN | 22STE LENTETOCHT 'DE KINDER-
VRIEND' | 8 tot 18u | Afstanden: 4, 8, 12, 16 of 21 km | MPI 
De Kindervriend, Rollegemkerkstraat 51 | www.wsk-marke.be | 
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WOENSDAG 22 MAART 

SPORT | LEBAD DAMES 2E LIGA A VS LEBAD 
KORTRIJK 1D | 18.30u | Lagaeplein Heule | 050/24 16 01|  
www.lebad.be *

DONDERDAG 23 MAART 

DANS | JOSÉ NAVAS (CA) - DANSWORK-
SHOP | 19.30u | € 8/4 | Balletzaal Schouwburg, Schouwburg-
plein 14 | 056 23 98 50 | www.schouwburgkortrijk.be
CURSUS | DIGITAFEL | 14u | Centrale Bibliotheek, Leiestraat 
30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/digitafel
LEZING | POETIN | 19.30u | € 5 | Vrijzinnig centrum Moza-
iek, Overleiestraat 15A  | 056 37 16 15 | www.vrijzinnigwest-
vlaanderen.be *
FILM | PLEASE RELEASE ME: UNDER ELEC-
TRIC CLOUDS | 20.15u | ook op 27/3 | € 9 | Budascoop, 
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
MUZIEK | NOVASTAR | 20.15u | € 24 | Concertstudio 
Kortrijk, Conservatoriumplein 2 | 056 23 98 55 | www.schouw-
burgkortrijk.be

VRIJDAG 24 MAART 

DANS | JOSÉ NAVAS / COMPAGNIE FLAK 
MET 'RITES' | 20.15u | € 16/8 (-26) | Schouwburg, Schouw-
burgplein 14 | 056 23 98 50 | www.schouwburgkortrijk.be
THEATER | DE HELDEN | 20.15u | Theater Antigone, Over-
leiestraat 47 | 056 24 08 87 | www.antigone.be
CONCERT | HELDERE PARELS | 20u | Concertstudio 
Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be 
CONCERT | PUGGY + SUPPORT TBC | 19.30u |  
€ 18/15/12 (Wild Card) | De Kreun, Conservatoriumplein 1 |  
056 37 06 44 | www.wildewesten.be
EXPO | 'LONELY STALKER' ENRIQUE MARTY 
| 14 tot 18u (van woe t.e.m. zondag), tot 7/5 | Bubox, Paarden-
stallen, Korte Kapucijnenstraat | www.bu-box.be 

ZATERDAG 25 MAART 

CONCERT | CONCERT CHAPEAU | 20u | € 10 | Gra-
venkapel, Onze-Lieve-Vrouwekerk, Kortrijk, Deken Zegerplein | 
chapeauwevelgem.weebly.com *
THEATER | MOCHTEN DE MUREN SPREKEN... | 
20.15u, ook op zo 26/3 om 14.45u, di 28/3 om 20.15u, vrij 31/3 
en za 1/4 om 20.15u | € 12 | Arenatheater DKS, Schouwburg-
plein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be 
BEURS | SKYWONDER | 10 tot 18u, ook op zo 26/3 van 
10 tot 18u | € 10/8 (online) | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 
216| www.skywonder.aero *
BEURS | BABYDAYS 2017 - KORTRIJK | 10 tot 18u, 
ook op zo 26/3 van 10 tot 18u | € 9,50 | Kortrijk Xpo, Doornikse-
steenweg 216 | www.babydays.be | zie p.22 *
SPORT | BASKETBAL KORTRIJK HEREN A 
2DE LAND. VS GENT OOST EAGLES| 20u30 | 
sporthal Hiepso | www.k-basketteamkortrijk.be
SPORT | VOLLEYBAL 2DE DIVISIE HEREN 
C – VT MARKE-WEBIS WEVELGEM B VS 
VOLLEY TEAM DIKSMUIDE| 17u | Sporthal De 
Vlasschaard-Wevelgem | www.marke-webis.be

SPORT | VOLLEYBAL 1STE DIVISIE DAMES B 
– BIDAVO BISSEGEM VS MAVOC-MECHE-
LEN| 20u | Sporthal Ter Biezen Bissegem | www.bidavo.be

ZONDAG 26 MAART 

CONCERT | SUPERIOR DANCE BAND SPEELT 
WEER NEW ORLEANS-MUZIEK OP OVER-
LEIE | 19u | € 5 | VC Mozaïek, Overleiestraat 15A | 056 37 16 15  
www.vrijzinnigwestvlaanderen.be  * 
FILM/DOCUMENTAIRE | DOWN TO EARTH | 14.00u 
& 18.00u | € 9 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 
www.budakortrijk.be
FIETSEN | MOUNTAINBIKE WATERMOLEN-
TOCHT | start tussen 8 en 11u | De Warande, Ringlaan 30a, 
Heule  | 0499 40 92 13 | mestdaghjohan@hotmail.com
VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS WEVELGEM 
LIGA B MANNEN VS VC  DUVEL PUURS | 17u 
| S.C. Olympiadeplein Marke, Olympiadeplein, Marke |  www.
marke-webis.be *

WOENSDAG 29 MAART 

THEATER | LOD / INNE GORIS & PETER VER-
HELST MET 'ZONDER BLOED' | 20.15u | € 16/8 
(-26) | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 50 
www.schouwburgkortrijk.be
JAZZ | JAZZLAB SERIES: DOUBLE BILL  
MET NATHAN WOUTERS & BRAVE NEW 
MARIA | 20.15u | Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be
COMEDY | COMEDYTALES OPEN MIC | 19.30u | 
Café deDingen, Budastraat 12, Kortrijk, 8500 | www.facebook.
com/comedytales *
SPORT | LEBAD HEREN 1E LIGA VS LEBAD 
KORTRIJK 1H | 18.30u | Lagaeplein Heule | www.lebad.be
SPORT | KINDEREN EN OUDERS SAMEN AC-
TIEF! | 10u | € 9 | SC Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 | 
056 27 80 00 | www.kortrijk.be/sport

DONDERDAG 30 MAART 

THEATER | COMEDYTRACK*: DRIES HEYNE-
MAN MET 'JENNY' | 20.15u | € 15 | Concertstudio Kor-
trijk | 056 23 98 50 | www.schouwburgkortrijk.be

VRIJDAG 31 MAART 

THEATER | DE MAN DE VROUW EN DE BEER | 
19u | Theater Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be
CONCERT | SEX SWING + PAPER HATS | € 12 | De 
Kreun | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be 

ZATERDAG 1 APRIL 

THEATER | BERT GABRIËLS DE GROTE TRY-
OUT TOUR | 20.15u | € 12 | OC Rollegem, Tombroekstraat 2, 
Rollegem | 056 27 77 60 | www.kortrijk.be/ontmoetingscentra
BEURS | GR8 - INTERNATIONAL CAR SHOW | 
10 tot 18u, ook op zo 2/4 van 9 tot 17u | € 10/5 (< 18 jr)/0 (< 12 
jr) | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | www.gr8-ics.com *

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

De activiteiten die in aanmerking 
komen voor de UiTpas vind je op:
www.uitinzuidwest.be/uitpas

* geen UiTPAS activiteit

CONCERT | FEW BITS + SUPPORT TBC | € 12 |  
De Kreun | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be

ZONDAG 2 APRIL 

MODELBOUW | 22E MODELBOUWTENTOON-
STELLING - THEMA 100 JAAR VLIEGVELD 
WEVELGEM-BISSEGEM | 9.30 tot 17.30u | OC De 
Troubadour, Vlaswaagplein z/n | www.ipmsmoorsele.be *

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

@conniejanssens  

“De mooiste dingen ge-

beuren onder je neus …”

#orchana in kortrijk  Ik beloof je eeuwige trouw, dat ik altijd van je hou! #Valentijn #cute

@heinwittouck Er wordt 

nogal gebouwd in Kortrijk 

#kortrijk2025

@jandemeuleneir

photographer #kvk

@tomadins happy  

valentine #bellegem

@mrmouchephotography #hotelbelfort

@sofierapsaet

morningrun

#bruyningepad

@virginie_ameye

skeeleren #sportplus

@frederique_vdb  popuprestaurant #vtm

@halammens Mooiste straatje van #kortrijk eindelijk gevonden

@cec.be #climbing 

#blueberryhill

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 vrije-
tijdskalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.
be, vraag een login en paswoord aan en voer je activi-
teiten tijdig in! Deadline invoer: editie mei: 3 april, 
editie juni: 5 mei en editie juli: 5 juni. 

DE UITDATABANK ZIT SINDS KORT 
IN EEN NIEUW KLEEDJE. 
Deze centrale verzamelplaats om jouw evenement gratis 
nog bekender te maken is nu sneller, logischer geordend 
en je voegt er bovendien gemakkelijker nieuwe locaties 
aan toe. Een concert, voorstelling, tentoonstelling of 
film? Een sportevenement, wandeling, kaartavond of 
kermis? Cursussen, workshops of evenementen? Het 
krijgt allemaal zijn plaats in de UiTdatabank. Wie in-
voert, haalt er veel UiT, want je hoeft maar één keer in te 
voeren in de UiTdatabank om je aanbod te zien verschij-
nen in honderden agenda's. Alle publieksactiviteiten 
komen sowieso op onze eigen kanalen. Deze databank 
blijft de centrale databank voor al wat er te doen is in je 
vrije tijd in Vlaanderen en meer specifiek ook in groot-
Kortrijk. Meer info: www.uitdatabank.be
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