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KORTRIJK SPREEKT OP TOER
HEULE-WATERMOLEN
(OP TOER OP 22 NOVEMBER 2015)
Tijdens Kortrijk Spreekt op toer kreeg het stadsbestuur 
regelmatig de suggestie van de inwoners van de Wa-
rande om iets te doen aan de verkeerssituatie in hun 
straat.  Op hun vraag voerde men nieuwe tellingen en 
snelheidsmetingen uit. Deze resultaten werden geana-
lyseerd en worden in april met de bewoners besproken. 
Samen met de buurtbewoners zal men bekijken wat de 
beste verkeerssituatie voor de straat is.

ROLLEGEM (OP TOER OP 8 MAART 2015)
Op sportcentrum De Weimeersen in Rollegem krijgen 
de jongeren op eigen vraag, een plek om te skaten. De 
stad investeert in een betonnen skatepark. De jongeren 
krijgen inspraak bij het ontwerp. 

MARKE (OP TOER OP 7 FEBRUARI 2016)
Op vraag van de inwoners 
begon de gebiedswerking 
met het proefproject ‘De rei-
zende picknicktafels’. Dan 
kan je op mooie dagen met 
je buren een babbeltje slaan, 
kaartje leggen,… Woon je in 
Marke en heb je een idee om ergens een picknicktafel te 
plaatsen? Dien je voorstel in via www.kortrijkdoetmee.be ! 
Binnenkort trekt het stadsbestuur op pad in een andere 
omgeving. Hou de website www.kortrijkspreekt.be en 
je brievenbus in de gaten. 

KORTRIJK SPREEKT  
VÓÓR DE GEMEENTERAAD
Mee het beleid van de stad bepalen? Dat kan ook elke 
maand voorafgaand aan de gemeenteraad! Het biedt elke 
Kortrijkzaan de kans om rechtstreeks een wens, probleem 
of verzuchting aan te kaarten bij het stadsbestuur. De vol-
gende ronde vindt plaats op maandag 11 april om 18.30 
uur in de gemeenteraadszaal van het stadhuis. Je leest 
meer over de voorwaarden en inschrijving voor dit initia-
tief op www.kortrijk.be/kortrijkspreektgemeenteraad. 

4 > THUISLOKET
Dringend een attest nodig, maar het 
stadhuis is gesloten of je hebt geen zin 
om de verplaatsing te maken? Dan kan 
je voortaan terecht in het ‘Thuisloket’ 
van de stad. 

10 > MIJN POP-UPRESTAURANT
De pop-uprestaurants op het Stati-
onsplein draaien op volle toeren. Onze 
reporter ging een kijkje nemen.  

12 > RIJSELSESTRAAT 
Door verschillende werkzaamheden is 
de Rijselsestraat vanaf half april 2016 
voor ongeveer een jaar afgesloten voor 
het autoverkeer. 

13 > FUIFZAAL 
Op 4 april begint de bouw van de fuif-
zaal op het nieuwe stadsdeel Campus 
Kortrijk Weide. De bouw van de zaal met 
een capaciteit van 1.500 feestvierders 
moet klaar zijn tegen april 2017. 

19 > JOBBEURS KVK
Stad Kortrijk en KVK bundelen de krach-
ten om jonge werkzoekenden aan een 
job te helpen. Een unieke “match”!
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“Wij geven de Leie 
terug aan de stad”

Het stadsbestuur wil van de dode Leiearm aan de Broeltorens een tweede thuis 
maken voor wandelaars, fietsers en zonnekloppers. Net als aan Buda Beach 

verlaagt de stad er de beide Leieboorden tegen 2018.

MEER INFO: Grote Markt 54, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be •@8500kortrijk • www.facebook.com\stadkortrijk 

@llemaal
digitaal
THUIS
LOKET

De omgeving van de Broeltorens is één van 
de mooiste plekken van Kortrijk. Dit stadsge-
deelte is hét visitekaartje van onze stad, mooi 
gelegen tussen het winkelwandelgebied en 
het Buda-eiland. Een prachtige plaats waar 
wij veel meer uit kunnen halen. Nu komen 
de troeven niet tot hun recht. De Broelkaai 
en Verzetskaai liggen te hoog om een goed 
zicht te hebben op het water. Bovendien 
staan beide kaaien vol geparkeerde wagens. 
Daar willen wij verandering in brengen. “Door 
de kaaien te verlagen, kunnen wij de mensen 
dichter bij het water brengen. Nu komen de 
kaaien tot 2,85 meter boven de waterspiegel. 
Wij verlagen deze kaaien tot 80 centimeter 
zodat wandelaars via grote, brede trappen 
tot vlakbij het water kunnen afdalen”, zegt 
projectleider Lieven Vandeputte. “Er komen 
ook speelelementen voor kinderen, comfor-

tabele zitbanken voor ouderen en een 60-tal 
plaatsen waar je je fiets kwijt kan. Meteen 
voorzien wij ook voldoende ruimte voor de 
terrassen van de verschillende horecazaken.” 

GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIE
De parkeerplaatsen langs de kaaien vallen 
weg, maar er komt een nieuwe parking voor 
240 wagens aan de Budabrug. Wij verande-
ren ook de rijrichting in de Onze-Lieve-Vrou-
westraat om het verkeer dat van het Plein 
komt de mogelijkheid te geven om aan de 
Grote Markt te raken. De Verzetskaai blijft 
wel toegankelijk voor het plaatselijk verkeer. 
De Broelkaai wordt dan opnieuw éénrich-
ting. Ook de Konventstraat en Guido Gezel-
lestraat worden heraangelegd. De werken 
gaan van start na de zomer van 2016 en 
zouden klaar moeten zijn tegen Pasen 2018. 

 R Het project is een samenwerking tussen Stad 
Kortrijk en Waterwegen en Zeekanaal NV.

 R www.kortrijk.be/leieboorden 

Beleef het in 3D
1. Download de gratis app Scan3D op je tablet of 

smartphone.
2. Open de app, kies ‘SCAN Now’ en richt je toestel 

op deze pagina (let op: de eerste keer is toegang 
tot het internet noodzakelijk bij het scannen).

3. Bekijk het virtuele model in 360° door het stads-
magazine rond te draaien of door je toestel rond 
het model te bewegen. 

Deze 3D-scan is een realisatie van de Kortrijkse firma SCAN3D.
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De stad wil zoveel mogelijk dienstverlening 
ook digitaal beschikbaar maken. Op die 
manier spaar je als inwoner heel wat tijd uit. 
Daarvoor is er nu het Thuisloket. Je kan er 
terecht voor je bibliotheekzaken, inschrij-
ven voor sportkampen, aanvragen van 
premies, je bewonersabonnement voor 
parkeren en nog veel meer. Via het nieuwe 
platform kan je 16 attesten via het internet 
aanvragen. Van een attest van gezinssa-
menstelling tot een afschrift van je geboor-
teakte: enkele muisklikken volstaan om 
deze documenten binnen enkele seconden 
printklaar in je mailbox te ontvangen. 

PIONIER IN BELGIË

Kortrijk is de eerste stad in België die het 
nieuwe systeem mogelijk maakt. Een com-
puter, een identiteitskaart, een e-ID-kaart-
lezer en internet volstaan om het Thuisloket 
te gebruiken. De achterliggende software 
zorgt ervoor dat iedereen het juiste, digitaal 
ondertekend en rechtsgeldig document in 
zijn/haar mailbox ontvangt. Jaarlijks levert 
het team Burgerzaken van de stad duizen-
den documenten af. Via het Thuisloket kan 
dit nu digitaal. Dat is sneller, gemakkelijker 
en kan elke dag, de klok rond. Het nieuwe 
systeem betekent jaarlijks een besparing 
van zo’n 25.000 potentiële verplaatsingen 
naar het stadhuis. De medewerkers kun-
nen zich hierdoor concentreren op de meer 
complexe dossiers. 

GEEN COMPUTER?

Heb je geen computer thuis of kan je niet 
goed overweg met het internet? Dan helpt 
de stad je graag op weg. Maar liefst 100 
vrijwilligers en medewerkers (onder wie 25 

computerassistenten) zullen op verschil-
lende momenten uitleggen hoe het sys-
teem werkt. Zo trekken ze binnenkort naar 
de maandagmarkt en zullen ze aan de balies 
in het stadhuis uitleg geven. Via de oplei-
dingenreeks ‘Starten op het internet’ kan je 
de sessie ‘Thuisloket en digitale dienstver-
lening’ volgen. Ook tijdens Kortrijk Spreekt 
op toer zal het stadsbestuur er aandacht aan 
besteden. In 30 digipunten verspreid over 
de stad en deelgemeenten staan 80 com-
puters ter beschikking waar je gratis gebruik 
kan maken van de online dienstverlening. 
De digipunten bevinden zich in openbare 
gebouwen. Je vindt er een gratis computer 
en gratis draadloos internet.

 R Het Thuisloket is een realisatie van de 
Federale Overheidsdienst voor Informatie- 
en Communicatietechnologie, Dienst 
Administratieve Vereenvoudiging, Agentschap 
Informatie Vlaanderen, firma Vanden Broele en 
de stad Kortrijk. 

Een bezoek aan het stadhuis comfortabel maken, dat betekent on-
der andere investeren in toegankelijkheid. Maar het stadsbestuur 
gaat veel verder dan dit. Vanaf deze zomer is elke Kortrijkzaan 
welkom in een uiterst klantvriendelijk stadhuis waar wachtrijen 
verleden tijd zijn. Je leest hier meer over in het Stadsmagazine 
van mei. Tijdens de voorbereidingswerken gaat de ingang kant 
Leiestraat even dicht. Vanaf 11 april kan je de publieksdiensten 
enkel bereiken via de poort in de Rijselsestraat (kant Grote Markt) 
en de Papenstraat. Dit is een tijdelijke situatie.  

Dringend een attest nodig, maar het stadhuis is gesloten of 
je hebt geen zin om de verplaatsing te maken? Dan kan je 

voortaan terecht in het Thuisloket van de stad

HET NIEUWE SYSTEEM 
BETEKENT JAARLIJKS 
EEN BESPARING VAN 
25.000 VERPLAATSINGEN 
NAAR HET STADHUIS

Maarten Vanwalle (44) woont op het Sint-Michielsplein en mocht als eerste het systeem uittesten. 

@llemaal
digitaal
THUIS
LOKET

Wij mogen 25 lezers gelukkig 
maken met een gratis kaart-
lezer. Mail vóór 15 april naar 
stadsmagazine@kortrijk.be. Wij 
brengen de winnaars persoon-
lijk op de hoogte. Niet gewon-
nen? Kaartlezers zijn te koop in 
de computerwinkel. 

WIN
WIN EEN 
KAARTLEZER! 

Probeer
het zelf! 

Stad Kortrijk 
bouwt aan comfort

Surf naar www.kortrijk.be en klik 
verder op ‘Thuisloket’. Daar vind je 
een overzicht van de verschillende 
diensten, attesten en uittreksels die 
je kan aanvragen. 

Op dit moment kan je deze 16 attes-
ten online aanvragen. Als je een at-
test aanvraagt met de e-ID krijg je in 
de meeste gevallen onmiddellijk en 
automatisch het attest in je mailbox. 
In de toekomst zal het ook mogelijk 
zijn om een uittreksel uit het strafre-
gister automatisch te verkrijgen.  

- Attest van samenstelling gezin 
- Afschrift geboorteakte
- Attest van woonst
- Uittreksel bevolkingsregister
- Attest van leven
- Attest van wettelijke samenwoning
- Attest van nationaliteit
- Attest van verblijf en nationaliteit
- Attest van verblijf voor een huwelijk 
- Attest van woonplaatshistoriek
- Afschrift huwelijksakte
- Afschrift overlijdensakte
- Uittreksel strafregister (*)
- Aangifte adreswijziging (*)
- Aanvraag PIN en PUK voor de e-ID (*)
- Attest inzake wijze van teraarde-

bestelling

 (*) Nog geen volautomatische aflevering mogelijk. Kortrijk lanceert als 
eerste stad een Thuisloket
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Onze politiezone kiest resoluut voor de digi-
tale weg. Na de vele veiligheidscamera's wil 
men het leven van de Kortrijkzanen echt ver-
eenvoudigen. Tot nu toe was een aangifte op 
het politiekantoor niet altijd gemakkelijk. Je 
moest je aanmelden in het commissariaat, 
waarna je in de wachtzaal belandde. Hoe 
lang je daar zat, hing in grote mate af van de 
drukte op dat moment en van het aantal be-
schikbare inspecteurs. Eens het jouw beurt 
was, werd een dossier aangemaakt met je 
persoonlijke gegevens en het relaas van 
de feiten. Had je pech, dan had je niet alle 
noodzakelijke documenten op zak en moest 
je zelfs een tweede keer terugkomen.

ONLINE AFSPRAAK
Dat wordt nu veel gemakkelijker. Je kan nog 
altijd op goed geluk langskomen op het 
commissariaat, maar je kan ook eerst een 
afspraak maken via www.pzvlas.be of de 
nieuwe app ‘Digiloket PZ Vlas’. In 4 eenvou-

dige stappen kan je aanduiden over welke 
aangifte het gaat en op welke dag en uur 
je graag langskomt in het commissariaat 
van jouw keuze. In de bevestigingsmail lees 
je wat je zeker niet mag vergeten mee te 
brengen. Met de persoonlijke gegevens van 
de burger en het relaas van de feiten wordt 
automatisch al een dossier aangemaakt. Dat 
zorgt ervoor dat de inspecteur zich veel be-
ter kan voorbereiden, niet alles moet over-
tikken tijdens de afspraak en onmiddellijk 
dieper kan ingaan op wat er precies gebeurd 
is. Korpschef Rino Defoor is enthousiast: “Het 
digitaliseren van dit soort processen is een 
win-winsituatie voor iedereen. De burger is 
veel sneller geholpen en het bespaart onze 
inspecteurs een hoop administratie. Wij zijn 
dan ook volop aan het nagaan hoe wij het 
loket verder kunnen uitbreiden.”      

ELKE DINSDAG EN DONDERDAG
Concreet kan je vanaf nu op dinsdag en 

donderdag online een afspraak van een 
half uur vastleggen, telkens tussen 10.30 
en 12.30 uur of 14 en 18.30 uur. Je kan tij-
dens de openingstijden uiteraard ook nog 
steeds een aangifte doen of een klacht 
neerleggen zonder vastgelegde afspraak.

 R www.pzvlas.be (klik verder op het tabblad ‘e-loket’) of 
installeer de app ‘Digiloket PZ Vlas’ op je smartphone. 

Om een aangifte te doen, moet je langsgaan in het commissariaat. Als het druk is, 
betekent dat een hoop tijdverlies in de wachtzaal. Die tijd is voorbij. Nu kan je van thuis 

uit een afspraak maken via de website of via de nieuwe app ‘Digiloket PZ Vlas’. 

Je hoeft geen rekening meer te houden 
met de openingstijden van het stadhuis, 
bespaart tijd en papier én kan dag en nacht 
de stand van zaken van je dossier opvol-
gen. Een papieren aanvraag blijft uiteraard 
ook nog steeds bestaan. 

AANVRAAG NODIG?
Op de website van de stad lees je wan-
neer je een architect moet inschakelen of 
wanneer je verplicht bent om een bouw-
aanvraag in te dienen of een werk in/aan 
je huis te melden. Neem je een architect 
onder de arm, dan dient hij zelf de bouw-
aanvraag in. Voor een aantal werken heb 
je geen architect nodig, maar moet je wel 
een aanvraag indienen. Denk maar aan 
het vellen van een boom of het plaatsen 
van een carport. 

OMGEVINGSLOKET
Om je bouwaanvraag voor een klein werk 
digitaal in te dienen is het omgevingsloket 
van de Vlaamse overheid jouw toegangs-
poort. Je logt daar in met je identiteitskaart 
of een token. Voor kleine werken voerde 
het omgevingsloket een snelle procedure 
in met een eenvoudig menu. Afhankelijk 
van het type werk dat je wil doen, krijg je 
meteen een overzicht van de documenten 
die je nodig hebt om je aanvraag te kun-
nen doen. Je laadt in één beweging de 
plannen of documenten op van het werk 
dat je wil uitvoeren, ondertekent en dient 
het dossier onmiddellijk in. Let wel: als je 
een dossier aanmaakt via de snelinvoer, 
moet je dat in één keer afwerken en in-
dienen. Bij het indienen van je aanvraag, 
gebruik je voor het opmaken van de plan-

nen de richtlijnen van het normenboek. 
Die vind je terug onder ‘documentatie’ 
op de website van het Omgevingsloket. 
Is iets niet duidelijk terwijl je het dossier 
opmaakt, dan helpen de instructiefilmpjes 
op de website je verder.  Geraak je nog niet 
verder, dan kan je contact opnemen met 
de helpdesk (zie onderaan in het digitaal 
loket). Uiteraard staan de medewerkers 
van het team Bouwen van de stad altijd 
klaar om je te helpen. Je kan hen bereiken 
via bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be.

 R www.kortrijk.be/wonen/bouwen-verbouwen 

Met een stapel papieren naar het stadhuis zeulen, hoeft niet meer. Sinds vorige 
zomer kan je je bouwaanvraag eenvoudig digitaal indienen.

(Ver)bouwplannen? Dien 
je aanvraag digitaal in!

Politiezone Vlas lanceert 
digitaal afsprakenloket  
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Kortrijk Kort 

Extra zitdag 
studietoelagen

Onderwijs is belangrijk voor de toekomst 
van jouw kind. Maar omdat schoollopen 
ook een pak kosten met zich meebrengt, 
helpt de Vlaamse Overheid die financiële 
lasten te dragen. De schooltoelage is er 
voor kleuters en leerlingen uit het lager 
en secundair onderwijs. Studenten in 
het hoger onderwijs kunnen aanspraak 
maken op de studietoelage. Je kan de 
toelage online aanvragen via www.
studietoelagen.be of een papieren aan-
vraagformulier ophalen bij het schoolse-
cretariaat, een Centrum voor leerlingen-
begeleiding of integratiecentrum. Wil je 
persoonlijke hulp bij de aanvraag? Dan 
ben je welkom op woensdag 27 april van 
13.30 tot 17.30 uur in wijkcentrum De Ze-
venkamer, Peperstraat 141, 8501 Heule. 
Daar staan de medewerkers van de afde-
ling Studietoelagen voor je klaar. Ze gaan 
na of je in aanmerking komt voor de toe-
lage en helpen het formulier invullen. 

 R Wil je weten welke documenten je best 
meeneemt of heb je andere vragen? Bel gratis 
naar 1700 (Vlaamse Infolijn) of surf naar 
www.studietoelagen.be

Heb jij een  
warm dak?

Binnenkort zijn de resultaten van de da-
kenscan bekend. Op de scan kunnen wij 
van elk dak in Kortrijk zien of het al dan 
niet goed geïsoleerd is. Via www.kortrijk.
be/dakenscan kan je vanaf 15 april be-
kijken of ook jouw dak goed geïsoleerd 
is. Heb je er liever een woordje uitleg 
bij? Kom naar de infomomenten waar 
een expert je persoonlijk de dakenscan 
helpt interpreteren. Je bent welkom op 
donderdag 21 april van 12 tot 18 uur of 
maandag 25 april van 14 tot 20 uur in het 
dakcafé van het stadhuis (Grote Markt 
54, Kortrijk). Inschrijven is niet nodig. 
Binnenkort kan je ook dicht bij huis te-
recht voor een infomoment in het dien-
stencentrum in je buurt. In het volgende 
stadsmagazine vind je de data van die 
lokale infomomenten.

Ontruiming 
ongeconcedeerde 
nissen

Op de Kortrijkse begraafplaatsen zal 
men in de loop van 2016 een aantal on-
geconcedeerde nissen ontruimen. Niet-
geconcedeerde nissen blijven behouden 
gedurende 18 jaar, volgend op het jaar 
van overlijden. Na verloop van de termijn 
ontruimt men deze nissen zonder cere-
monie en begraaft men de assen. (art 29, 
stedelijk reglement). Concreet gaat het 
om personen die overleden zijn vóór 1998 
en waarvan de urnen in een ongeconce-
deerde nis (columbarium) werden bijge-
zet. De aanverwanten van de overledenen 
van wie het columbarium zal ontruimd 
worden, kregen in het verleden reeds een 
brief over het beëindigen van de termijn. 
De nabestaanden kunnen de nisplaat ver-
krijgen door contact op te nemen met de 
begraafplaatsbeheerder op 0498 90 92 80 
en dit vanaf 1 mei 2016. 

 R Heb je nog vragen? Dan kan je terecht op 
het gratis nummer 1777 of mailen naar 
overlijden@kortrijk.be

Laat het zoemen 
met bloemen

Het provinciebestuur organiseert voor 
de zesde maal de campagne ‘Laat het 
zoemen met bloemen’. De provincie stelt 
daarbij gratis bloemzaad ter beschikking 
van de bevolking. Het aanbod van nec-
tar in tuinen, bermen, weilanden is veel 
verminderd. Streven naar méér bloemen 
is streven naar méér bijen! Door het effi-
ciënt ecologisch beheer van bermen en 
weilanden groeien wilde kruiden/bloe-
men er spontaan. Bij tuinen en parken 
verloopt dit niet zo gemakkelijk en moet 
de mens een handje helpen. De pro-
vincie ontwikkelde dan ook twee zaad-
mengsels voor de omgeving van park 
en tuin. En, de gemiddelde bij kan de 
gekozen bloemen wel smaken. Je kan je 
bloemzaad bij de provincie bestellen via 
het provinciaal informatiecentrum Het 
Tolhuis (Jan Van Eyckplein 2 te Brugge) 
of het gratis nummer 0800 20 021 of via  
provincie@west-vlaanderen.be. Ook in de 
NME-bezoekerscentra De Gavers kan je 
zaden verkrijgen.

 R www.west-vlaanderen.be/bijen

Fietsmarkt op 
VTEX-site

Op zaterdag 7 mei is al wie van fietsen 
houdt, welkom op de VTEX-site voor een 
mega-fietsmarkt. Dit initiatief groeide uit 
het project ‘Jong Kortrijk Spreekt’, waarbij 
kinderen uit de Vtex-wijk een bedrag toe-
gewezen kregen om te besteden in de 
buurt. Benieuwd wat er te beleven valt 
op de fietsmarkt? Je kan er in één namid-
dag leren fietsen op twee wielen*, gekke 
fietsen uittesten en genieten van de ani-
matie die het collectief Lieve Zusjes Stoe-
re Broers brengt. Staat in jouw garage of 
opbergplaats nog een fiets die je kwijt 
wil? Breng op 7 mei je bolide mee en stel 
die te koop. Ben je eerder op zoek naar 
een tweedehandsfiets? Op de fietsmarkt 
vind je beslist je gedroomde tweewieler. 
Of wat denk je van een fietsruil? Ook dat 
behoort tot de creatieve mogelijkheden. 
Ook de enthousiaste begeleiders van de 
fietskeuken en de kringloopwinkel zijn 
present en helpen je bij kleine fietsrepa-
raties. De fietsmarkt vindt plaats tussen 
13 en 18 uur in het Poortgebouw V-tex, 
Pieter de Conincklaan 23a in Kortrijk. 

 R (*) Info en inschrijven voor 'Kijk, ik fiets', via 
bruno.vandenberghe@ocmwkortrijk.be of 
0473 86 24 42.

Breng de ‘Stad in 
verandering’ 
in beeld vanuit het 
reuzenrad en win 
een weekendje weg! 

Plan je een ritje op het reuzen-
rad? Vergeet dan je smartphone 
of fototoestel niet. Bezorg ons 
een leuk beeld van onze ‘Stad 
in verandering’ en laat weten 
hoeveel bouwkranen je telt. Je 
maakt kans op een gratis week-
endje 'Kortrijk Verrast' met over-
nachting. 

Tag je foto met #kortrijk2025 
of mail vóór 11 april naar 
stadsmagazine@kortrijk.be. 
Meer info over de wedstrijd 
op www.kortrijk.be/2025 of 
Facebook Stad Kortrijk 

WIN

Stad in verandering
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Jullie zitten hier broederlijk naast elkaar, 
maar eigenlijk zijn jullie elkaars grootste 
concurrent. Hoe gaan jullie daar mee om? 

Chloë: Op dit moment zijn wij daar nog 
niet mee bezig. Wij vrezen wel dat de pro-
grammamakers het spel zullen sturen, 
waardoor wij gedwongen worden om te-
gen elkaar te strijden. 
Jan: Tijdens de voorbereidingen heerste 
een gemoedelijke sfeer op het Stationsplein. 
Wij liepen bij elkaar binnen en buiten, trok-
ken samen de stad in, …. Wij hebben in die 
weken een vriendschapsband opgebouwd, 
waarvan wij op voorhand al wisten dat wij 
die maar moeilijk kunnen behouden. In de 
vorige seizoenen zaten de duo’s ver van 
elkaar. Ze hoorden of zagen elkaar amper, 
maar nu zitten wij op enkele meter naast 
elkaar. Diegenen die wij het beste kennen, 
worden onze grootste tegenstanders. Dat 
maakt het allemaal een pak emotioneler.

Chloë en Magali, jullie stonden in eerste 
instantie niet te springen om naar de an-
dere kant van het land af te zakken. Heeft 
onze stad jullie hart al kunnen veroveren? 

Magali: Ik had het er in het begin inderdaad 
moeilijk mee. Niet zozeer omdat het Kor-
trijk was, maar wel omdat ik ver van mijn 

vertrouwde omgeving en familie zou zit-
ten. Wij zijn met een bang hartje naar Kor-
trijk vertrokken, maar wij hebben ondertus-
sen ‘onzen draai’ gevonden. 
Chloë: Kortrijk is een heel warme stad vol 
toffe mensen. Iedereen ontvangt ons met 
open armen en biedt onmiddellijk hulp aan. 
Kortrijk is niet zo’n drukke stad, maar dat 
heb ik net graag. Achter elke hoek schuilt 
een leuk verborgen plekje. Dat maakt het 
heel gezellig. 

Jan en Nele, jullie verblijven dichter bij 
huis. Kenden jullie Kortrijk?

Jan: Wij hebben hier geen familie of vrien-
denkring, maar wij kennen West-Vlaanderen 
natuurlijk wel. In onze thuishaven Gent wo-
nen trouwens heel wat uitgeweken Kor-
trijkzanen, dus het voelt voor ons wel een 
beetje als thuiskomen. Oost-Vlaanderen is 
het meest verbonden met West-Vlaanderen 
en Kortrijk leunt het dichtst aan bij Gent. Wij 
voelen ons hier dus zeker op ons gemak! 
Nele: Ook onze kinderen kwamen al een 
paar keer een kijkje nemen in onze pop-up. 
Ze staan te popelen om de stad beter te le-
ren kennen. Tijdens de paasvakantie huren 
wij hier een huisje en komen ze samen met 
de oma op vakantie naar Kortrijk. Daar kij-
ken wij naar uit! 

Hebben jullie al een spoedcursus West-
Vlaams gevolgd? 

Chloë: Dat was gelukkig nog niet nodig. 
Het lukt aardig om iedereen te begrijpen. 
Alleen ’s avonds is het iets moeilijker. Hoe 
later op de avond, hoe minder wij de Kor-
trijkzanen verstaan. Misschien moeten wij 
toch nog snel enkele afleveringen van ‘Ei-
gen Kweek’ of ‘Bevergem’ bekijken om het 
West-Vlaams te trainen. 
Nele: Wij zorgen gewoon dat wij minstens 
één echte Kortrijkse medewerker hebben, 
zodat wij hem/haar er kunnen bijhalen 
als het moeilijk wordt. En als het echt niet 
lukt, dan antwoorden wij op elke vraag met 
‘Wuk?’. (lacht)

 R Mijn Pop-uprestaurant, elke dinsdag en 
donderdag om 20.35 uur op VTM. 

Kortrijkse duo’s
hebben er zin in

De pop-uprestaurants op het Stationsplein draaien op volle 
toeren. Het Gentse koppel Jan en Nele neemt het met zijn 

restaurant Mémé Gusta op tegen de Limburgse zusjes Chloë 
en Magali. Zij runnen het Siciliaanse restaurant Strombowli. 

Onze reporter ging een kijkje nemen

Onze reporter onderwierp de duo’s 
aan een kleine test over het Kor-
trijkse dialect. Bekijk de filmpjes 
op de facebook van Stad Kortrijk! 

Wuk?!“HOE LATER OP DE AVOND, 
HOE MINDER WIJ DE 
KORTRIJKZANEN VERSTAAN.”
De zussen Chloë en Magali (Strombowli) nemen het op tegen het koppel Jan en Nele (Mémé Gusta). 
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Veiligheids- en mobiliteitsproblemen lig-
gen aan de basis van het afsluiten van de 
Rijselsestraat. Er zijn 6 werven in de Rijsel-
sestraat die ongeveer gelijktijdig van start 
gaan. Dit betekent het voortdurend aan- 
en afrijden van werfverkeer, met de nodige 
verkeershinder als gevolg. Dat werfverkeer 
maakt doorgaand verkeer onmogelijk en 
zelfs gevaarlijk. Vandaar dat de straat afge-
sloten wordt voor alle autoverkeer. Een de-

gelijke bewegwijzering zal ervoor zorgen 
dat voetgangers en fietsers wél een veilige 
doorgang hebben. Tijdens de weekends en 
het bouwverlof maakt de stad de straat wel 
opnieuw toegankelijk voor autoverkeer. 
Een vaste signalisatie moet duidelijkheid 
scheppen over de circulatiewijzigingen tij-
dens de werkzaamheden.

CHARTER
Het charter tussen de stad en de verschil-
lende partners streeft naar een maximaal 
bereikbare, leefbare en veilige omgeving 
tijdens de uitvoering van de bouwwerken 
in de Rijselsestraat. Wie geregeld gaat win-
kelen of iets gaat drinken in de Rijselse- en 
Papenstraat, hoeft dus niet te panikeren. 
De handels- en horecazaken zijn tijdens de 
werkzaamheden wel bereikbaar.

Door verschillende werkzaamheden is de Rijselsestraat vanaf half april 2016 voor 
ongeveer een jaar afgesloten voor het autoverkeer. Om de hinder zoveel mogelijk 

te beperken, sloten de stad Kortrijk, de handelaars van de Rijselsestraat en de 
Papenstraat en de bouwheren een charter af. Communicatie en een veilige en goede 

bereikbaarheid van de handelszaken tijdens de werkzaamheden staan daarbij centraal.

De vormgeving oogt hedendaags met een 
knipoog naar de voormalige NMBS-loods. 
Men zet ook sterk in op klimaat, met o.a. 
maximale hemelwaterrecuperatie, verwar-
ming met restwarmte van het toekomstig 
zwembad, ventilatie met terugwinning van 
warmte, bouwmaterialen met een zo laag 
mogelijke milieu-impact, … Het ontwerp 
en het idee achter de fuifzaal komt van B-
architecten. Zij werden geselecteerd uit 
een ontwerpwedstrijd en met inspraak van 
de fuiforganisatoren in Kortrijk.

JONG KORTRIJK SPREEKT

De jeugdverenigingen zaten mee aan tafel 
tijdens de verdere uitwerking van het ont-
werp. “De jongeren vonden het vooral be-
langrijk dat zij de zaal flexibel kunnen inde-
len en zelf kunnen kiezen waar de dj-booth 
en bar komt. Daarnaast kan je de zaal op-

delen in verschillende compartimenten. Je 
kan er dus ook kleinere fuiven organiseren”, 
verduidelijkt gebiedswerker Sofie Strobbe. 
Ook de bewoners hadden hun zeg in het 
‘fuifzaalverhaal’. Zo voldoet de zaal aan de 
geldende geluidsnormen. Het dak en de 
muren zijn extra dik. Bij fuiven geldt boven-
dien het principe ‘binnen is binnen’. 

WEINIG HINDER

Tijdens de bouw van de fuifzaal, gaan 
ook enkele andere projecten van start op 
Campus Kortrijk Weide: de aanleg van het 
evenementenplein en openbaar domein, 
het ecologisch stadspark en de herinrich-
ting van de loods. De toegankelijkheid van 
Jeugdcentrum Tranzit blijft tijdens deze 
periode gegarandeerd. Ook voor de om-
wonenden blijft de overlast beperkt, onder 
meer door goede afspraken met de aanne-

mers en het gebruik van een wielwasinstal-
latie voor uitrijdend werfverkeer. De fuif-
zaal staat vanaf juni 2017 ter beschikking 
van de Kortrijkse organisatoren en jeugd-
verenigingen.

 R AGB SOK treedt op als bouwheer en zal na de 
werken de fuifzaal exploiteren. Stad Kortrijk & 
Howest zijn nauw betrokken partners, waarbij 
Howest meebouwt aan de fuifzaal van de 
toekomst. 

 R In mei organiseert de stad een infomoment over 
het stadsproject Campus Kortrijk Weide. Volg 
de facebookpagina Campus Kortrijk Weide of 
www.kortrijk.be/campuskortrijkweide 

Start werken fuifzaal 
Op 4 april begint de bouw van de fuifzaal op het nieuwe stadsdeel 
Campus Kortrijk Weide. De bouw van de zaal met een capaciteit 

van 1.500 feestvierders moet klaar zijn tegen april 2017. 

Handelaars bereikbaar 
tijdens werken Rijselsestraat

HERSCHIKKING 
MAANDAGMARKT 
DOOR WERKEN

Tijdens de werken verhuist het ge-
deelte van de maandagmarkt dat 
zich bevindt langs de straatkant 
van de Grote Markt en op de Graan-
markt naar het grote marktplein. 
De kramen krijgen een plaats langs 
de nieuw aangelegde wandelzone 
en de Halletoren. Bedoeling is om 
de straten vrij te houden en de be-
trokken kramen zo dicht mogelijk 
in de omgeving van hun vroegere 
standplaats te plaatsen. Zo vind je 
vlug jouw vertrouwde marktkra-
mer terug.
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Het bewustzijn bij mensen vergroten en hen aanmoedigen om zoveel 
mogelijk seizoensgroenten van regionale producten te consumeren: 
dat is de filosofie die schuilt achter de groenteafhaalpakketten die je 

op diverse plaatsen in de stad kan ophalen. 

Genieten van kraakverse 
groentepakketten

Rugklacht? De Nachtwacht!

De Nachtwacht – in Kortrijk - staat gekend als een 
van de mooiste slaapspeciaalzaken van Vlaanderen
met een uniek aanbod aan alle Europese top-
merken. Met Equilli, een revolutionair slaapsysteem 
dat zich specifi ek richt tot mensen die rugklachten 
hebben of willen voorkomen, neemt De Nachtwacht
opnieuw een belangrijke voorsprong. 

Waarom nu zoveel aandacht voor mensen met rug-
klachten? 
Kim Vanacker: Die aandacht is er altijd geweest: we 
boden al een objectief overzicht van merken die tot 
de top behoren in zowel kwaliteit als research. voor 
de meeste mensen verzekeren we met een klassiek 
bedsysteem een super oplossing. Ook ons uniek 
“Testnest” paste in dat kader. Maar nu willen we een 
stap verder gaan. Wie echt rugklachten heeft, willen 
we de zekerheid bieden op een volledig geperso-
naliseerde lichaamsondersteuning.Geen enkel merk 
slaagt daar tot op heden volledig in. Ook de winkels 
die ergonomie claimen, beperken zich tot een aan-
pasbare ondersteuning met een te beperkt aantal 
mogelijkheden. Equilli gaat hierin veel verder met 
een perfecte ondersteuning als gevolg.

Is dit niet het zoveelste verkoopsverhaaltje? 
Kim Vanacker: Nee, zeker niet. Mensen met rugklach-
ten zijn echt zoekend naar een goede oplossing. 
Equilli is een omgekeerd verhaal. Het is geen merk 
dat luid roept om deze doelgroep aan te kunnen 
spreken. Twee Dr. Ingenieurs biomechanica van de 
KU Leuven voerden jaren research uit naar techno-
logieën die de slaapkwaliteit kunnen bevorderen. 
Hieruit ontstond Equilli. Om eerlijk te zijn… hun pro-
bleem is eigenlijk net dat ze met marketing geen
enkele ervaring hebben.

Maar ik ben echt onder de indruk van hun expertise 
en de onderzoeksresultaten die ze samen met o.a. de 
rugschool uit Leuven en de slaapkliniek van Antwer-
pen hebben behaald. Het is een meerwaarde voor 
onze zaak, en onze klanten.”

Hoe werkt het ?
Eerst wordt het lichaam gemeten a.d.h.v. een meet-
matras. Deze registreert het 3D indrukkingsprofi el 
van het lichaam in rug- en zijlig. Op basis van het 
indrukkingsprofi el wordt een biomechanisch model 
van het lichaam berekend. 

De matras wordt op uw maat samengesteld
Hieruit volgt een objectieve samenstelling van de 
matras, aan de hand van aparte modules voor de 
schouder-, taille- en heupzone. Per zone is er keuze 
uit 12 hardheidsgradaties. In totaal zijn er 5 zones, 
waarbij zelfs de lengte van de zones ook aangepast 
wordt aan de lengte van de slaper.   

Slaapcontract
We bieden bij de matras van Equilli ook een slaap-
contract aan, een garantiebewijs. Tot een jaar na aan-
koop kunnen de modules gratis aangepast worden, 
mocht blijken dat er toch nog optimalisatie nodig is. 
Hierdoor vervalt het risico op een miskoop. Equilli is 
dus ideaal voor mensen met rug- of nekklachten.

Kennis maken?
De slaapadviseurs van De Nachtwacht geven u graag 
een demonstratie en persoonlijk advies. Op 8 en 9 
april van 13u30 tot 17u30 zijn ook de onderzoekers 
van Equilli speciaal bij De Nachtwacht te gast om al uw 
vragen te beantwoorden.

www.denachtwacht.be / www.equilli.be

publi_stadskrant.indd   1 14/03/16   08:55

P U B L I R E P O R T A G E

Dit initiatief van de Stadsboerderij heeft al-
les in zich om tot een succes uit te groeien. 
"Bovendien kunnen wij op deze manier 
de boeren een eerlijke prijs voor hun ge-
zonde voeding en kennis betalen," zegt 
Olivier Marescaux van de Stadsboerderij. 
Duurzaamheid is een cruciaal uitgangs-
punt voor dit nobel initiatief. "Wij werken 
hoofdzakelijk met groenten van de regio-
nale boeren, aangevuld met groenten en 
fruit uit België," stipt Olivier Marescaux aan. 
"Het zijn producten die niet behandeld zijn 
met synthetische bestrijdingsmiddelen of 
kunstmest, en die niet het resultaat zijn van 
genetisch aangepaste gewassen. Alleen op 
die manier kunnen wij de natuur ten volle 
respecteren."

SEIZOENSGROENTEN
In periodes van een schaars regionaal aan-
bod, vult men het assortiment ook aan met 
groenten en fruit uit het buitenland, op 
voorwaarde dat het om bioproducten gaat 
die zoveel mogelijk fairtrade zijn. "Wij prik-
kelen onze klanten graag door regelmatig 
vergeten of minder bekende groenten 
aan te bieden. Denk maar aan boerenkool, 
aardpeer, koolrabi, pastinaak, winterposte-
lein,... Op deze manier willen wij de men-
sen aanmoedigen de seizoenskalender 
zoveel mogelijk te volgen." De pakketten 
kan je op verschillende manieren bestel-
len, maar de meest eenvoudige manier is 
online te werken. "Wie zichzelf veel moeite 
wil besparen, kan intekenen op een per-

manent abonnement naar keuze (fruit, 
groenten, mix). Hierbij ontvang je maan-
delijks een factuur van vier weken, maar 
wordt er gedurende 52 weken een pakket 
geleverd. Bedrijven kunnen best mailen 
naar olivier@stadsboerderijkortrijk.be. 
Daar kunnen zij ook terecht voor fruit op het 
werk (100% fiscaal aftrekbaar), workshops 
over lokale, gezonde voeding, catering,…. 
Daarnaast kunnen mensen meebouwen 
aan dit mooie verhaal door coöperant te 
worden, en dat al vanaf € 125."

 R Je kan de pakketten afhalen in de 
Stadsboerderij en bij café Dudu, Vorming Plus, 
kinderboerderij Marke, De Stuyverij,  
Bond Moyson, Kanaal 127 en het stadhuis.

© Kattoo
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Kortrijk Kort 

Extraatjes 
tijdens verhuis 
maandagmarkt

Traditiegetrouw palmt de paasfoor tij-
dens het voorjaar het stadscentrum in. 
Dit betekent dat de maandagmarkt op 
4 en 11 april verhuist naar de Veemarkt 
en Parking Groeningelaan. Dit is ook het 
geval op pinkstermaandag (16 mei). De 
handelaars van de Veemarkt en de aan-
palende straten pakken tijdens die perio-
de met een tombola uit. Bedoeling is om 
het wekelijkse marktbezoek aangenamer 
te maken. Bij jouw aankopen krijg je van 
de marktkramer deelnameformulieren 
waarmee je talrijke prijzen kan winnen. 
De deelnemende handelaars stelden een 
prijzenpot samen ter waarde van 1600 
euro. Zij maken de winnaars bekend op 
21 mei.

Theater Antigone 
zoekt figuranten

Theater Antigone herneemt binnenkort 
de voorstelling ‘Tribunaal’. Deze produc-
tie neemt ons rechtssysteem op de kor-
rel. Het publiek zit in een nagemaakte 
rechtszaal en kijkt naar een selectie 
rechtszaken. Professionele acteurs vertol-
ken de rechters en procureurs, figuranten 
geven gestalte aan de beklaagden. The-
ater Antigone organiseert op maandag 
11 april vanaf 17 uur een auditie voor 
wie graag als figurant wil meedraaien in 
‘Tribunaal’. Geïnteresseerden sturen hun 
kandidatuur naar karel@antigone.be met 
een recente foto en beknopte voorstel-
ling van zichzelf. Wie de selectie haalt, 
krijgt een mail met het tijdstip waarop 
hij/zij op 11 april aanwezig moet zijn. 
Voor wie 17 uur onhaalbaar is, vermeldt 
dat best in de mail. De voorstelling ‘Tri-
bunaal’ loopt zowel in Kortrijk (26 tot en 
met 29 mei, 1 tot en met 4 juni) als in het 
Théâtre National in Brussel (12 tot en met 
15 mei). De repetities vinden plaats op 2 
en 3 mei in het Theater Antigone en op 
10 en 11 mei in Brussel. Je hoeft je geen 
zorgen te maken over het vervoer. Thea-
ter Antigone legt telkens een bus in.

 R www.antigone.be 

Een premie voor 
herbruikbare luiers

Het stadsbestuur koestert de ambitie om 
Kortrijk om te vormen tot een echte kli-
maatstad. Afvalpreventie is hierbij een be-
langrijke doelstelling. De stad ondersteunt 
haar inwoners met een premie voor her-
bruikbare luiers. Wie kiest voor katoenen 
luiers, vermijdt veel moeilijk te verwerken 
restafval. Ouders met heel jonge kinderen 
weten maar al te goed hoe veel vuilniszak-
ken ze moeten kopen. Wie voor herbruik-
bare luiers opteert, kiest voor een pak min-
der afval, een properder leefmilieu en een 
gezondere toekomst. Studies wijzen uit 
dat katoen, ondanks de extra wasbeurten, 
het minst milieubelastend is. Het wassen 
van katoenen luiers kost energie, water 
en een wasmiddel. Toch zijn deze kosten 
verwaarloosbaar in vergelijking met de 
kosten voor water, energie en het milieu 
bij de productie en de verwerking van het 
afval van wegwerpluiers. Herbruikbare 
luiers zijn dus goed voor het milieu en 
de geldbeugel. Wie met herbruikbare lui-
ers aan de slag gaat, kan rekenen op een 
premie. De subsidie bedraagt 50% van het 
aankoopbedrag met een maximum van 
€100 premie en een minimum aankoop-
bedrag van €150. Je vraagt de premie di-
gitaal aan via www.kortrijk.be/allesinhuis .

Infosessies 
voorbereidende  
werken 
Stationsproject

De werken aan de stationsbuurt beginnen binnenkort. Het eerste deel van het Stations-
project begint - onder voorbehoud van bouwvergunning - begin 2017. De realisatie van 
deze eerste fase duurt ongeveer 4 jaar en bestaat uit de bouw van een fiets- en bustun-
nel, een autotunnel en een ondergrondse parking (onderbouw) en de inrichting van het 
openbaar domein in die zone namelijk de Tolstraat, Conservatoriumplein en Zandstraat 
inclusief kruispunten Panorama en Appel (bovenbouw). 

Vanaf half september 2016 beginnen - onder voorbehoud van bouwvergunning - 
de voorbereidende werken. Deze werkzaamheden zijn nodig om de plaats van de 
bouwwerken vrij te maken, een afgebakende en veilige werfzone te creëren en de 
busperrons, fietsenstallingen, Shop &Go- en taxistandplaatsen te reorganiseren. Van-
af 9 januari 2017 wordt het busstation opgesplitst in een centrumzijde (noordkant) 
en een Tackzijde (zuidkant). Deze opsplitsing is nodig omdat er onvoldoende ruimte 
is aan de centrumzijde van het station om er op een efficiënte manier de bustermi-
nal in te richten. Bovendien is er tijdens de werkzaamheden van de eerste fase geen 
vlotte verbinding meer mogelijk tussen de centrum- en Tackzijde van het station.

Om je wegwijs te maken in het hoe en waarom van de werken organiseert het  
Stationsproject infosessies. Je verneemt er meer over de timing en fasering van 
de voorbereidende werken en de nieuwe busregeling. Deze sessies vinden plaats 
in het Infopunt op maandag 18 april van 14 tot 16 uur, dinsdag 19, donderdag 21 
april en maandag 25 april telkens van 19 tot 21 uur, op dinsdag 26 april van 9 tot 
11 uur en op woensdag 27 april van 12 tot 14 uur.

Je kan ook op dinsdag 19 en 26 april van 15 tot 18 uur terecht bij medewerkers van 
het Stationsproject in de stationshal (Infostand). Voor een persoonlijke toelichting ben 
je steeds welkom in het Infopunt , Stationsstraat 13 in Kortrijk (maandag van 11 tot 13 
uur, woensdag van 9 tot 11uur; donderdag van 14 tot 17 uur of op afspraak: 056 27 70 
05 – stationsproject@kortrijk.be)

Stad verkoopt 
kantoorgebouw 
Casinoplein

Stad Kortrijk verkoopt het kantoorgebouw 
aan het Casinoplein 10, het perceel grond 
achter het kantoorgebouw dat nu dienst 
doet als parking en twee percelen grond 
in woongebied, gelegen tussen de gebou-
wen Koning Albertlaan 21 en 27. Dit alles 
is te koop als één geheel. De richtprijs voor 
de verkoop is vastgesteld op 1.250.000 
euro. Daarnaast stelt de stad nog 2 toewij-
zingscriteria op: een semi-publiek karakter 
van de benedenverdieping en bij voorkeur 
een aanvullende semi-culturele invulling. 
De kandidaturen richt je uiterlijk tegen 29 
april 2016 aan het college van burgemees-
ter en schepenen van de stad Kortrijk. 

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

 R Voorwaarden en documentatie:  
www.kortrijk.be/immo of op aanvraag

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

Ei-laba! 

Tot en met 31 mei lanceert Imog een kip-
penactie. Bij de deelnemende handelaars 
kan je voor een prikje een kip kopen te-
gen een richtprijs van € 8,5/ stuk (indica-
tief ). Alle kippen zijn 18 tot 20 weken oud 
en beginnen eieren te leggen rond 20 tot 
25 weken. Kippen passen perfect in een 
kringlooptuin. Ze brengen leven, kleur en 
schoonheid in jouw stukje groen. Kippen 
zijn bovendien uitstekende afvalverwer-
kers. Een composthoop of -bak verteert 
al je tuin- en keukenafval niet altijd zo 
snel. Kippen daarentegen zijn verlekkerd 
op dat deel van jouw organisch afval dat 
niet of nauwelijks te composteren is.
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De mensen

@BartR82 – De buren doen het 
daar ook goed in @8500kortrijk. 
Ik ga beide restaurants willen 
uitproberen! #mijnpopup

@slk8500 – West-Vlamingen  
nooit te beroerd, lossen alles op: 
straks zelfs bloedklonters.  
Bravo @KULeuvenKulak

@HVanPoucke – #Kortrijk  
verdeelt gratis 2.000 rookmelders.  
Ze zijn bedoeld voor sociaal 
kwetsbare groepen. 

Hanne 
Vanhaesebrouck

Bij het te perse gaan van dit Stadsma-
gazine maakte de 25-jarige Hanne Van-
haesebrouck uit Heule nog steeds deel uit 
van de groep Vlamingen die in het Vier-
programma ‘De Mol’ op zoek gaat naar 
een saboteur. Het programma speelt zich 
af in Argentinië. Een opsteker voor Hanne 
die van avontuur houdt. Ook het groeps-
gebeuren is een kolfje naar haar hand. Zij 
is actief in het Chiro Gewest Baeckelandt. 
Deze overkoepeling ondersteunt chiro-
afdelingen en organiseert activiteiten 
voor ondermeer de verschillende leidin-
gen. Hanne omschrijft zichzelf als een 
teamleider. Haar sociaal karakter en cre-
atieve geest zijn ook troeven om mee te 
draaien in het Vier-programma. Hanne is 
niet alleen avontuurlijk, maar ook onder-
nemend. Zo opende zij in het kader van 
‘Kortrijk Zaait’ een evenementenbureau 
op maat van kinderen, ‘Lélé’. Daarbij orga-
niseert zij kinderfeestjes op verplaatsing, 
knutselactiviteiten, …. 

Stephanie 
Demeyer

Gemeenteraadslid Eline Brugman be-
sliste om voluit te gaan voor haar profes-
sionele carrière en stopt met politiek. Zij 
werd vanaf 14 maart in de gemeenteraad 
opgevolgd door de Stephanie Demeyer 
(43) uit Bissegem. Zij zetelde al voor Open 
Vld in de OCMW-raad. Daar wordt Step-
hanie Demeyer opgevolgd door Katrien 
Deleu (54) uit Bissegem. De nieuwe frac-
tievoorzitter van Open Vld in de gemeen-
teraad is Wouter Alijns (35). Hij neemt het 
voorzitterschap van Eline Brugman over. 
Doordat Eline stopt met politiek, blijft 
Koen Byttebier schepen tot 31 maart 
2017. Daarna geeft hij het schepenambt 
door aan Arne Vandendriessche. 

 R www.kortrijk.be/gemeenteraad
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Didier Decoene

Stad Kortrijk en de Branding in Heule, die 
mensen met een beperking ondersteunt, 
mogen trots zijn op de 58-jarige Didier 
Decoene. Hij behaalde drie zilveren me-
dailles in discipline bowling tijdens de 
afgelopen Wereldspelen-Special Olym-
pics in Los Angeles: individueel, in het 
dubbelspel en met het team. Deze sport 
is goed voor zijn fysieke conditie en biedt 
hem de nodige geestelijke rust. De afge-
lopen jaren nam hij telkens deel aan de 
nationale spelen. De deelname aan de 
Wereldspelen voor personen met een 
verstandelijke beperking overtrof Didiers 
verwachtingen. Los Angeles maakte een 
grote indruk op de Heulse atleet. Didier 
Decoene speelde op zijn best tijdens de 
Olympics en sleepte prompt drie zilveren 
medailles in de wacht. Hij is terecht trots 
op deze prestatie. Zijn schitterend resul-
taat is een goede stimulans voor andere 
atleten in de Branding.

Voor de stad Kortrijk is tewerkstelling van 
jongeren al lang een prioriteit. Met concrete 
initiatieven zoals Jonk!, Travak, WerKbrug, 
WOW,… begeleidt de stad hen in de rich-
ting van de arbeidsmarkt. Bovendien pro-
beert de stad samen met veel partners uit 
arbeids-, welzijns- en onderwijsmiddens het 
hoofd te bieden aan een ongekwalificeerde 
uitstroom of jeugdwerkloosheid. Daarnaast 
biedt de stad concrete hulpmiddelen aan in 
de zoektocht naar werk: met Snorko (uitle-
nen van snorfietsen aan personen die door 
mobiliteitsproblemen niet op hun werk ge-
raken) en de jaarlijkse jobevents.

SOCIALE CLUB
KV Kortrijk heeft een jarenlange traditie als 

sociale club. De pijler tewerkstelling ofwel 
‘Assist’ is binnen de community-werking 
een belangrijk onderdeel van KVK+. ‘Assist’ 
focust op sociale tewerkstelling. KV Kortrijk 
biedt doorlopend de kans aan drie leer-
werknemers om werkervaring op te doen 
via het OCMW Kortrijk. Na een periode als 
leerwerknemer prijkt deze werkervaring op 
het cv en opent dit nieuwe mogelijkheden 
op de gewone arbeidsmarkt. 

JOBBEURS
Op 26 april organiseert stad Kortrijk samen 
met KV Kortrijk, AGO Jobs & HR en de VDAB 
de jobbeurs ‘Scoor een Job!’. Dit uniek part-
nerschap zorgt voor een ruim assortiment 
aan jobs. Tijdens de beurs kan elke bezoe-

ker inpikken op randactiviteiten. Er vindt 
een oefenmatch van de A-ploeg plaats op 
het hoofdveld en er is een ‘meet & greet’ ge-
pland met een aantal spelers. Elke bezoeker 
maakt kans op een ticket voor een wedstrijd 
in Play-Off2. De jobbeurs vindt plaats van 
12.30 tot 18 uur in het stadion van KV Kor-
trijk. Elke werkzoekende/supporter/geïnte-
resseerde is welkom. Je hoeft je vooraf niet 
in te schrijven.

 R Op www.scooreenjob.be vind je alle praktische 
informatie. Je kan er ook nagaan welke 
werkgevers met welke vacatures aanwezig zijn. 

 R community.kvk@kortrijk.be

Stad Kortrijk en KV Kortrijk bundelen de krachten om jonge 
werkzoekenden aan een job te helpen. Een unieke ‘match’.

Scoor 
een job 
met KVK 
en stad 
Kortrijk
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Honderd geveltuintjes creëren in drie 
maanden: die uitdaging gaan een aantal 
actieve Kortrijkzanen met de glimlach aan. 
Daarvoor kunnen ze ook hun buren mobi-
liseren, om op die manier gezamenlijk te 
werken aan hun eigen 'Groene Straat'. Een 
foto van ieder tuintje krijgt een plaats op de 
fotomuur van de expo Water.War.

TEGELTUINTJES
Wat is zo'n tegeltuin nu precies? Wel, heel 
eenvoudig: je haalt bijvoorbeeld enkele te-
gels uit het trottoir en plant er een klimplant 
in. Dergelijke kleine groene plekjes zorgen 
voor verkoeling en maken dat het water niet 
afstroomt, maar in de bodem dringt. Los van 

dit initiatief, dragen ook groendaken hun 
steentje bij: zij garanderen een vertraagde 
hemelwaterafvoer en creëren minder verhit-
ting wanneer de zon er loodrecht op straalt. 
Dat is belangrijk, want de temperatuur in 
de stad ligt hoger dan in het omliggende 
gebied. 's Nachts kan dit verschil zelfs oplo-
pen tot vier graden. Dit komt doordat don-
kere materialen het zonlicht absorberen en 
er heel wat warmte vrijkomt door  vervoer, 
industrie en airconditioning. Met bouwkun-
dige maatregelen en meer groenvoorzienin-
gen kan men dit tegengaan.

STADSWANDELING
Het belang van water komt ook uitvoerig 

aan bod in een stadswandeling over wa-
ter, die je binnenkort zal kunnen boeken. 
Hierbij krijgen de deelnemers onder meer 
informatie over hoeveel water er nodig is 
voor bepaalde eenvoudige handelingen, 
zoals het zetten van een kopje koffie, het 
maken van een lekkere whisky of de pro-
ductie van een jeansbroek. Bovendien staat 
men ook stil bij het gebruik van water in de 
stad, in velerlei opzichten. Met die kennis in 
het achterhoofd, bekijk je ook de tentoon-
stelling Water.War ongetwijfeld door een 
andere bril.

 R De tentoonstelling Water.War loopt nog tot 26 juni.  
www.waterwar.be , www.groenestraat.be

Water: een lust, een must
Behalve het bezoeken van de tentoonstelling Water.War kan je op verschillende 
manieren jouw engagement voor een duurzamere wereld in de verf zetten: door 
zelf al verstandig met het blauwe goud om te gaan, een eigen tegeltuin te creëren 
of via deelname aan een waterwandeling nog bewuster te worden van bepaalde 

water gerelateerde uitdagingen.

WIN
Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 april een kaartje 
naar: Stadsmagazine, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of 
mail naar stadsmagazine@kortrijk.be. Tien stadskrantlezers maken 
kans op een splinternieuwe fietsnetwerkkaart Leiestreek.

Ken jouw stad!

Vissen kan op verschillende manieren: 
het klassieke vaste stok systeem met een 
lange hengel, het karpervissen waarbij je 
wacht op de aanbeet van een heel grote 
vis, roofvissers die actief de vis gaan op-
zoeken en belagen met een werphen-
gel… Wil jij ook vissen in de Vlaamse 
openbare wateren? Dan volstaat het om 
een visvergunning aan te vragen. Dit kan 
in een postkantoor of via www.natuuren-
bos.be/visverlof. Een visverlof voor een 
jaar kost € 13. Als je ook ’s nachts wil vis-
sen, betaal je € 48 per jaar. Jongeren -14 
jaar vissen gratis, maar moeten dit vis-
verlof wél aanvragen. Geef toe, een aar-
dig prijsje om je hobby een jaar lang te 
mogen uitoefenen. Bovenop het visverlof 

ontvang je ook het reglement openbare 
visserij dat geldt bij het vangen en terug-
zetten van vissen in Vlaamse openbare 
wateren én het magazine ‘Vislijn’. Je kan 
de nieuwe hengelkaarten voor de ver-
schillende regio’s in West-Vlaanderen 
gratis downloaden of aanvragen in een 
handig pocketformaat.

 R www.sportvisserijvlaanderen.be en  
www.visserijcommissiewvl.wordpress.com

 R Pieterjan Verhelst, lid Provinciale 
Visserijcommissie West-Vlaanderen, regio 
Leie-Schelde

 R Pieterjan_ver@hotmail.com en Jeroen 
Verschaeve, lid Provinciale Visserijcommissie 
West-Vlaanderen, Roofvissers, Ciro Nubile. 

De afgelopen jaren is de waterkwaliteit van onze Vlaamse waterlopen 
zienderogen verbeterd. Zo is het ook gesteld met de Leie. Daar heerst nu 
onder het wateroppervlak een boeiend ecosysteem, waar sportvissers met 
het vang -en vrijlaatprincipe hun hart ophalen. 

De winnaars van vorige maand
Slechts enkele lezers herkenden het 
verkeersbord in de Kapelhoekstraat in Aalbeke. 
Zij mogen een gratis fotoboek van de Kortrijkse 
jeugdhuizen ophalen bij het Onthaal- en 
Meldpunt van de stad: Nico Duyck, Christine 
Delrue, Anny Putman, Dirk De Schrijver en 
Etienne Lachat. De prijzen blijven er één 
maand liggen. Vijf lezers mogen gratis naar 
de voorstelling van Acamoda: Yasmine 
Vandenbroucke, Machteld Delmaire, Stephanie 
Vincke, Sara Velikaya en Elle Glorieux. Deze 
lezers ontvingen een gratis pakket voor de 
Paasfoor: David Devolder, Trees Duquesne, Jose 
Muylle, Christiane Windels, Pierre Vanhoutte, 
Marie D’Hulst, Shari Vercruysse, Mariska 
Holvoet, Sophie Artois, Kathy Versavel, Iebe 
Vanhee, Helga Inghelram, Hayat El Kaddouri, 
Josiane Croes en Jens Debruyne. 

Sportvissen langs de Leie
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Sportievelingen hebben bij Festival Kortrijk 
een streepje voor. Trek je met je tweewieler 
naar een concert, dan mag je hem stallen in 
één van de fietsparkeerplaatsen vlak voor 
de deur. Bovendien overhandigt een vrijwil-
liger je dan een leuk gadget én een voucher. 
Als je die voucher ingevuld achterlaat in de 
fietsbus die je vindt bij het onthaal van elk 
concert, maak je kans om op zondag 1 mei 
een prachtige stadsfiets 'made by Marcel 
Kint' in de wacht te slepen. Bovendien kan je 
er een punt verzamelen met de UITpas.

SOUNDTRACKS
Als rasechte Kortrijkzaan krijg je dezer da-
gen daarenboven een uitgelezen kans om 

mee te werken aan een uniek werk. Ge-
luidskunstenaar Stijn Demeulenaere is in 
volle voorbereiding van de volgende ten-
toonstelling van zijn werk 'Soundtracks': een 
stille geluidsinstallatie, die bol staat van de 
sterkste geluidsherinneringen uit ieders ge-
heugen. Bezorg de kunstenaar een zo gede-
tailleerd mogelijke beschrijving van een ge-
luid dat je je goed herinnert, dat belangrijk 
voor je is of was. Zo maak je een reële kans 
dat jouw geluid wordt toegevoegd aan het 
archief van geluidsherinneringen, dat mo-
menteel al circa 1000 brieven bevat. Stuur 
jouw (handgeschreven!) brief op naar Fes-
tival Van Vlaanderen Kortrijk - Soundtracks - 
Conservatoriumplein 1 - 8500 Kortrijk. Deze 
tentoonstelling loopt op weekenddagen 

van vrijdag 15 april tot zondag 1 mei in de 
Broeikaai 6. Je kan de expo gratis bezoeken.

LAATAVONDCONCERT
Op vrijdagavond 22 april kan je in de Onze-
Lieve-Vrouwekerk een uniek concert bijwo-
nen. Vanaf 22.15 uur brengen het Kortrijks 
Vocaal Ensemble en The Chamber Players 
(onder leiding van Wim Verdonck) hun 
eigen interpretatie van 'Jesus' Blood Ne-
ver Failed me Yet', een cultwerk van Gavin 
Bryars. Meer info op www.festivalkortrijk.
be, waar je ook andere pareltjes in de pro-
grammatie ontdekt.

 R www.festivalkortrijk.be

Sport en cultuur hand in hand laten gaan? Festival van Vlaanderen Kortrijk maakt 
het perfect mogelijk. Ook in april tekent deze organisatie voor een uitmuntende 

programmatie. Wie er bovendien met de fiets naartoe trekt, heeft een mooie kans 
om in de prijzen te vallen.

Fietsen loont bij 
Festival Kortrijk

DINSDAG 5 APRIL  

CREA | INITIATIE IN ZEEFDRUK TECHNIEK 
OP TEXTIEL | 18.30u | € 75 | BUDA::lab |  budalab.fikket.
com/event/ *

WOENSDAG 6 APRIL  

MUZIEK | ALCATRAZ: SPIRITUAL BEGGARS + 
SUPPORT | 19u | € 22 (add)/19 (vvk)/16 (Kreuncard/BILL) |  
De Kreun | www.dekreun.be 
WANDELING | PADDENSTOELENWANDELING |  
13.30u | Munkendoornstraat, Kennedybos | www.natuurpunt.be *
CINEMAATJES | ZOOTROPOLIS (6+) | 14u, ook op zo 
10/4 om 10 en 14u | € 9 /7,5 (-26/65+) /5,5 (-12) | Budascoop 
CINEMAATJES | INSIDE OUT (10+) | 14u, ook op zo 
10/4 om 10 en 14u | € 9 /7,5 (-26/65+) /5,5 (-12) | Budascoop 

DONDERDAG 7 APRIL

MUZIEK | CHVE + ALL SHADOWS AND DELI-
VERANCE | 20u | € 15 (add)/ 12 (vvk)/ 9 (Kreuncard/BILL) | 
De Kreun | www.dekreun.be

VRIJDAG 8 APRIL

MUZIEK | DSYSCORDIA + THURISAZ + 
FIELDS OF TROY | 19u | € 15 (vvk) /12 (Kreuncard:BILL) |  
De Kreun | www.dekreun.be *
VOORDRACHT | NATUUR IN DE 17DE EEUWSE 
BEELDENDE KUNST | 19.30u | NEC De Steenoven | 
www.natuurpunt.be  *

ZATERDAG 9 APRIL 

WIELRENNEN | PROVINCIAAL KAMPIOEN-
SCHAP WIELRENNEN VOOR BELOFTEN 
(U23) | 14u | De Tramstatie Rollegem | 0485 44 03 34  *
MUZIEK | STAB + SUPPORT TBC | 19u | € 13 (add)/10 
(vvk)/ 7 (Kreuncard/BILL) | De Kreun | www.dekreun.be

WOENSDAG 13 APRIL

COMEDY | ADRIAAN VAN DEN HOOF MET 
'NEE, HET WAS GISTEREN OOK AL LAAT...' |  
20.15u | € 18 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | TOURIST LE MC | 20u | € 18 (add)/15 (vvk)/ 
12 (Kreuncard/BILL) | De Kreun | www.dekreun.be *

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

AGENDA VAN 29 MAART TOT 4 MEI 2016

KERMIS | PAASFOOR | t.e.m. 10/4 | www.kortrijk.be/
paasfoor | zie ook p. 9

BUREN BIJ KUNSTENAARS
Van 14 tot en met 16 oktober organiseert de Provincie 
West-Vlaanderen de 13de editie van ‘Buren bij kunste-
naars’. Tijdens deze driedaagse zetten kunstenaars uit 
West-Vlaanderen hun deuren open voor het grote publiek. 

 R De deelname is gratis.  
Amateurs of professionelen, ongeacht 
de discpline, kunnen zich t.e.m. 30 april 
online inschrijven via  
www.burenbijkunstenaars.be  
of een deelnemingsformulier opvragen 
bij het Provinciaal Informatiecentrum 
Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2, 8000 
Brugge, via provincie@west-vlaanderen.be  
of via het gratis nummer 0800 20 21

 

DINSDAG 29 MAART

HUMOR | COMEDYTALES OPEN MIC | 19.30u | 
Café deDingen  *
CREATIEF | FLOCK JOUW T-SHIRT | 14u | € 5 |  
TEXTURE - Museum over Leie en Vlas | 056 27 74 70 |  
texture@kortrijk.be 
ONDERNEMEN | DOCTOR HOW | 15u | ook op do 7/4 |  
Broelkaai 1b | startit@kbc.be | Inschrijven via startit.be/events *

WOENSDAG 30 MAART  

GEZONDHEID | EHBO: OPFRISCURSUS (MET 
OFFICIEEL ATTEST) | 17.30u | € 40 | De Warande Kor-
trijk | 0479 49 31 46 | alert.ehbo@gmail.com *

DONDERDAG 31 MAART | 

MUZIEK | ALICE ON THE ROOF + FACES ON 
TV | 20u | € 16 (add)/13(vvk)/10(Kreuncard/BILL) | De Kreun |  
www.dekreun.be 
CREATIEF | SMELLSPEL | 14u | € 5 | TEXTURE - Museum 
over Leie en Vlas | 056 27 74 70 |  texture@kortrijk.be 

VRIJDAG 1 APRIL

UITSTAP | BOOTTOCHT DOOR KORTRIJK 
MET GIDS | afspraak Broeltorens Kortrijk, Guido Ge-
zelle-pad 1 | 10.30u | ook op zo 17/4 en zo 1/5 om 10.30u |  
www.gidsenplus.be 0478 63 39 92 *

ZATERDAG 2 APRIL 

BASKETBAL | KBK VS BBC HYUANDAI HANS-
BEKE | 20.30u | Hiepso | 056 23 98 60 | kortrijk@howest.be *

ZONDAG 3 APRIL

SHOPPING | KOOPZONDAG  | Stadscentrum

MAANDAG 4 APRIL

START INSCHRIJVINGEN 
GROOTSTE ROMMELMARKT 
VAN VLAANDEREN
Traditiegetrouw vormt de rommelmarkt de verbinding 
tussen de verschillende feestlocaties van SINKSEN 16. 

 R Wil je deelnemen aan de grootste 
rommelmarkt van Vlaanderen? Dan 
moet je present zijn in Kortrijk tijdens 
SINKSEN 16 én een standplaats 
reserveren vanaf maandag 4 april om 10u 
via www.sinksen.be. 
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DONDERDAG 21 APRIL  

FESTIVALKORTRIJK | BRUSSELS PHILHARMO-
NIC O.L.V. MUHAI TANG | 20.15u | € 27/25/8 (-26) |  
Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be

DE ONMOGELIJKE  
NEUTRALITEIT
Theater Antigone programmeert op 21 en 22 april 
telkens om 20.15 uur de voorstelling ‘De onmogelijke 
neutraliteit’ over het conflict tussen Israël en Palestina.
Theatermaker Raven Ruëll (o.a. Baal, Tribuna(a)l, 
Bekdichtzitstil) raakte voor ‘De onmogelijke neutra-
liteit’ getriggerd door een foto waarbij een gelukkige 
familie tijdens een picknick toekijkt hoe een Pales-
tijns gezin uit zijn huis wordt gezet. Hij raakt er niet 
op uitgekeken. Hij verslindt pakken documentatie, 
sleept zich van Russell Tribunal naar andere lezingen, 
en verliest gaandeweg het vermogen om neutraal te 
blijven.
De voorstelling bundelt de verbijstering en veront-
waardiging over dit conflict.

 R 20.15u, ook op vrij 22/4 om 20.15u |  
€ 11 | Theater Antigone | 056 24 08 
87 | www.antigone.be

Theater Antigone geeft drie duotickets 
weg voor deze intrigerende voorstelling. 
Wil je erbij zijn?  Mail dan de voorstelling van je 
keuze  ( 21 of 22 april) naar simon@antigone.be.
Theater Antigone brengt de winnaars op de hoogte.

VRIJDAG 22 APRIL 

FESTIVALKORTRIJK | THE CHAMBER PLAYERS 
& KORTRIJKS VOCAAL ENSEMBLE O.L.V. 
WIM VERDONCK | 22.15u | € 13 | Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk | 056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be
FESTIVALKORTRIJK | QUATUOR ZAÏDE & BÉA-
TRICE RANA | 20.15u | € 19 | Concertstudio Kortrijk | 
www.festivalkortrijk.be

THEATER | DE VERENIGING | ook op do 14 en vrij 
15, do 21 tem za 23/4 om 20.15u, zo 24/4 om 15u, woe 
27 t.em. 30/4 om 20.15u en zo 1/5 om 15u | € 5 | Het Sint-
Janshuis, Graaf Gwijde van Namenstraat 4 | 056 22 04 00 |  
www.uniederzorgelozen.be

RAVOTTEN TIJDENS  
BUITENSPEELDAG
Op woensdag 13 april vindt van 13 tot 17 uur De 
Buitenspeeldag plaats. Op deze woensdagnamiddag 
kleuren de schermen van Ketnet, VTMKZoom en Nic-
kelodeon volledig zwart want iedereen moet buiten 
gaan spelen!
En waar kan dat beter dan op het avontuurlijk speel-
domein De Warande; aan de Heirweg 132?
Het jonge volkje kan er genieten van animatie, sport-
activiteiten, een hindernissenparcours, een klimmuur 
met deathride, het voederen van dieren, boomhut-
klimmen, springkastelen en nog zoveel meer.
Ook in Bissegem en Marke vinden speelse activiteiten 
plaats in het kader van De Buitenspeeldag.

 R 13 tot 17u | warande@kortrijk.be   
056 27 73 70 

DONDERDAG 14 APRIL  

FESTIVALKORTRIJK | HUELGAS ENSEMBLE | 20.15u 
| € 25 | Sint-Maartenskerk | 056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be
COMPUTER | DIGITAFEL | 14u, ook op do 28/4 om 14u| 
Centrale Bibliotheek Kortrijk | www.kortrijk.be/bibliotheek

VRIJDAG 15 APRIL  

THEATER | LAYLA'S FOOL | 20.15u | € 11 | Theater Anti-
gone | 056 24 08 87 | www.antigone.be
HUMOR | DE KLUSJESMAN | 20u, ook op za 16, vrij 
22 en za 23/4 om 20u | € 9 | OC De Wervel | 056 20 15 09 |  
www.degebrokenspiegel.be *

ZATERDAG 23 APRIL 

VOLLEYBAL | VT MARKE WEBIS VS WE-
VELGEM B | 17u | S.C. Lange Munte | 0486 39 29 34 |  
dirk.vanantwerpen@telenet.be *
MUZIEK | THE CHAMELEONS VOX + FLESH & 
FELL | 20u | € 30 (add)/20,5 (vvk)/17,5 (Kreuncard, BILL) | De 
Kreun | www.dekreun.be
DANS | WORKSHOP HEDENDAAGSE DANS 
MET VINCENZO CARTA | 14u | € 15 | Budatoren | 
056 25 50 77 | info@passerellevzw.be *

ZONDAG 24 APRIL

FESTIVALKORTRIJK | NICK STEUR / STICHTING 
SOAP MET 'A PIECE OF TIME | 'moving pendulums 
& synchronizing metronoms' | 17u | € 12 | Budascoop | 056 23 
98 55 | www.festivalkortrijk.be
PENHUIS | ROZALIE HIRS  MET MUZIEK VAN 
BOZZINI KWARTET | Gastheer Alain Delmotte | 10.30u 
| € 15 | Theater Antigone | 056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be
MARKT | TUINMARKT MARKE | 10u | Park Blommeg-
hem Marke | 056 22 98 75 | tuinhiermarke@telenet.be *
PLANTEN | PLANTENINVENTARISATIE VAN 
DE KEIZERSBERG/KLARENHOEK MARKE | 
deel 1 | 14.30u |  tunnel onder de E403 in de Preshoekstraat   *
OPENDEUR | RONDJE ROODBRUIN | 10 tot 18u | 
Brouwerij Omer Vander Ghinste  *
MUZIEK | GERSHWINIANA | 18u | OC De Vonke |  
kaarten@concertharmoniecrescendo.be *

ERFGOEDDAG FOCUST 
OP RITUELEN
Op 24 april 2016 vindt de jaarlijkse Erfgoeddag plaats.
Naar goede gewoonte nemen Kortrijkse organisaties 
hieraan deel. Het nationale thema is ‘Rituelen’. 
Rituelen zijn aanwezig in tradities en in ons dagelijkse 
leven. Kortrijk 1302 en het Rijksarchief slaan de han-
den in elkaar met de activiteit ‘Met de duivel naar bed’. 
Verspreid over vier locaties hoor je vertellingen van 
duiveluitdrijvingen en mirakels. Ook Texture is van de 
partij. Laat je meeslepen in de oude zaairituelen rond 
vlas en lijnzaad. Groeit er iets moois tussen reuzin Min-
neke uit Bissegem en Rietje Vlas uit Sente? Ze ontmoe-
ten elkaar voor het eerst in Texture. Andere locaties zijn 
het Begijnhof, Baggaertshof, Mozaïek, het Protestants 
Centrum en brouwerij Omer Vander Ghinste. 

 R  www.erfgoeddag.be 

ZATERDAG 16 APRIL 

BASKETBAL | KBK VS BBC SPIE IZEGEM A. | 
20.30u | Hiepso | 056 23 98 60 | kortrijk@howest.be *
DIGIDOKTER | WHATSAPP, SKYPE E.A. COM-
MUNICATIE-APPS | 10u | € 3 | Openbare Bibliotheek 
Kortrijk | 056 26 06 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek
VOLLEYBAL | VTK HEREN VS BMV BEVEREN 
MELSELE | 20u | S.C. Lange Munte | 056 27 80 00 *

ZATERDAG 16 APRIL  
T.E.M. ZONDAG 1 MEI 

FESTIVALKORTRIJK | KLINKENDE STAD | zo, za 
van 14 tot 18u (ma, di, woe, do, vrij gesloten) |  Broelkaai 6 | 
 www.festivalkortrijk.be

ZONDAG 17 APRIL  

THEATER | ZONZO COMPAGNIE / AN PIER-
LÉ, FULCO OTTERVANGER & NATHALIE 
TEIRLINCK MET 'SLUMBERLAND (5+) |  
om 14 en 15.30u | € 8 | Arenatheater DKS | 056 23 98 55 |  
www.festivalkortrijk.be

FESTIVALKORTRIJK | LOD/ JOSSE DE PAUW MET 
'DE SLEUTEL' | 17u | € 16 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 
98 55 | www.festivalkortrijk.be 
VOLLEYBAL | VT MARKE WEBIS VS JTV DERO 
ZELE-BERLARE | 17u | Sportcentrum Marke | 056 42 03 
63 | jos.leplae@ledek.be *
JAZZ | VLAZZ JAZZ JAM SESSIE | 19u | KAFFEE 
DAMAST (Museumbistro@Texture Kortrijk) | 056 98 00 86 | 
info@KaffeeDamast.be *
MARKT | ROMMELMARKT SINT-JAN 2016 | 8u |  
Poortgebouw VTEX | vtex@kortrijk.be *
LEZING | RITUELEN IN DE VRIJMETSELA-
RIJ EN BOEKVOORSTELLING 'DE HEE-
REN BROEDERKES VAN DEN MOORTEL-
BAK' | 11u |  VC Mozaïek, Overleiestraat 15A | www.h-vv.be  *
WANDELING | GEANIMEERDE WANDEL-
TOCHT: BEZET KORTRIJK TIJDENS WOI |  
14.30u (inschrijven tussen 13 en 14.30u) | € 4/gratis (-18) |  
Kortrijk 1302 | 056 24 42 00 

MAANDAG 25 APRIL

MUZIEK | LADY LINN AND HER MAGNIFI-
CENT SEVEN | 20u | € 18 (add)/15(vvk)/12 (Kreuncard/
BILL) | De Kreun | www.dekreun.be
CINEMAS | MAGALLANES | 20.15u | € 9 /7,5 (-26/65+) 
/6 (groepen) | Budascoop | Reserveren via info@budakortrijk.be 
of 056 22 10 01 

DINSDAG 26 APRIL  

HUMOR | COMEDYTALES OPEN MIC | 19.30u | 
Café deDingen *
FESTIVALKORTRIJK | BART VANDEVIJVERE 
& QUATUOR MP4 | 20.15u | € 15 | Budascoop |  
www.festivalkortrijk.be
CINEMAS | ALIAS MARIA | 20.15u | € 9 /7,5 (-26/65+) / 
6 (groepen) | Budascoop | Reserveren via info@budakortrijk.be 
of 056 22 10 01 

WOENSDAG 27 APRIL  

GESCHIEDENIS | 50 JAAR KULAK | 20u | Kulak |  
www.facebook.com/50jaarKulak  *
FESTIVALKORTRIJK | BL!NDMAN (SAX) & COL-
LEGIUM VOCALE GENT MET 'ERIC SLEI-
CHIM - JAMES WOOD' | 20.15u | € 21/8 (-26) | Sint-
Amanduskerk Zwevegem | 056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be

TAAL | SPELEN MET TAAL | 14u | Centrale Bibliotheek 
Kortrijk | www.kortrijk.be/bibliotheek
CINEMAES | TRUMAN | 20.15u | € 9/7,5 (-26/65+) /6 
(groepen) | Budascoop | Reserveren via info@budakortrijk.be of 
056 22 10 01 

DONDERDAG 28 APRIL  

THEATER | THEATERMAKERY HET EENZAME 
WESTEN | 20.15u | € 14 | OC De Wervel | 056 23 98 55 | *
FILOSOFIE | SAMENLEVEN KAN JE LEREN: 
TRIALOOG | 20u | Dakcafé Stadhuis Kortrijk | 056 26 06 00 *
CINEMAS | EL CLAN | 20.15u | € 9 / 7,5 (-26/65+) / 6 
(groepen) | Budascoop | Reserveren via info@budakortrijk.be of 
056 22 10 01 

VRIJDAG 29 APRIL

FESTIVALKORTRIJK | JULIEN LIBEER & LORENZO 
GATTO | om 19 en 21u | € 17 | Concertstudio Kortrijk |  
www.festivalkortrijk.be
CINEMAS | DESDE ALLA | 20.15u | € 9/7,5 (-26/65+)/ 
6 (groepen) | Budascoop | Reserveren via info@budakortrijk.be 
of 056 22 10 01 

TEXTIVAL 4.0
Op 17 april staat de VETEX-site op Sint-Jan vanaf 
11 uur in het teken van TEXtival 0.4. Dit is een ei-
genzinnig en gratis ontdekkingsfestival met een 
verrassende mix van kinderanimatie, avontuurlijke 
concerten én de jaarlijkse rommelmarkt! Op dit fes-
tival staan aanstormende bands rug aan rug met 
ervaren kleppers.

Clear Season Solo (StuBru’s Nieuwe Lichting 2016) 
komt een unieke unplugged set spelen, maar ook de 
Amerikaanse bluespunk cultheld Jack Oblivian ont-
bindt zijn duivels. 

TEXtival kan niet alleen de muzikale fijnproevers 
bekoren. Terwijl jij geniet van de unieke sfeer, gaan 
jouw kinderen uit de bol in het animatiedorp. Dui-
ken in de CARPOOL van Bolwerk, gek doen op de 
circusplaneet, feesten in de kinderdisco, chillen in 
de voorleeshoek, kicken bij het boomklimmen... Eén 
ding staat vast: ook zij zullen genieten van hun eigen 
mini-TEXtival!

 R Jack Oblivian & The Sheiks, Clear Season 
Solo, MC Equal, J. Keens, The Glücks, Thee 
Marvin Gays, Daniel Payne, Busmins en 
Licht Mentaal

 R Vanaf 11u | gratis | V-TEX site, Pieter de 
Conincklaan, Kortrijk | www.textival.be 
 

WOENSDAG 20 APRIL 

FESTIVALKORTRIJK | PETRUS ALAMIRE - PO-
LYFONIE IN KLANK EN BEELD | 19.30u, 
ook op woe 27/4 om 20u | KULAK blok B | 016 31 06 70 |  
academie@davidsfonds.be *
KOKEN | KOOKWORKSHOP DONDERDAG 
VEGGIEDAG (EVA) | 19u | € 25/ 20 (EVA-leden) | De 
Stuyverij, R. Saverystraat 26, 8500 Kortrijk | www.evavzw.be *
NATUUR | MICROSCOPIE VAN PADDENSTOE-
LEN | 13.30u | NEC De Steenoven *

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

© Dries Segers

© Guy Kokken



STADSMAGAZINE KORTRIJK | 27

A P R I L  2 0 1 6

26 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

ZATERDAG 30 APRIL  

CHRISTOPHE MEIERHANS: 
A HUNDRED WARS 
TO WORLD PEACE
Een voorstelling over democratie in de vorm van een di-
ner.  Men zegt wel eens dat wij zijn wat wij eten. Ditmaal 
zullen wij eten wat wij zijn. Want iedereen kookt mee - 
en niemand kan voorspellen hoe dat zal smaken….

 R  20.30u | € 14 (incl diner) | Budascoop | 
www.budakortrijk.be | 056 22 10 01

COMEDY | THOMAS SMITH | 20.15u | € 12 | Buurthuis 
Rollegem   *
FESTIVALKORTRIJK | JAN MICHIELS | 19u | € 18 |  
Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be
FILM | EL DESTIERRO (CINEMÁS) | 20.15u | € 9/ 
7,5 (-26/65+)/ 6 (groepen) | Budascoop | Reserveren via info@
budakortrijk.be of 056 22 10 01 

VAN MODDERDUIVEL  
TOT RACEBABE 
De Verada-Follens Clasic is één van de meest spraak-
makende en gewaardeerde fietstochten in België 
met start en aankomst in Kortrijk op de Sportcampus 
Lange Munte. De mountainbikers komen eveneens 
aan hun trekken met twee uitdagende omlopen. 
Sportievelingen die het graag iets rustiger aanpak-
ken, kunnen opteren voor de gezinstocht van 25km.
- Gezinstocht 25km- Start tussen 7.30 tot 15u
- 55km - Start tussen 7.30 tot 14u
- 80km - Start tussen 7.30 tot 13u
- 115km - Start tussen 7.30 tot 12u
- 150km - Start tussen 7.30 tot 10u
Ontdek de mooiste stukjes offroad (MTB)
• 40km – Start tussen 7.30 tot 13u
• 70km– Start tussen 7.30 tot 12u

 R 7.30 tot 18u | € 5 | Startplaats S.C. 
Lange Munte | 0474 37 62 44 |  
www.verada-follens-classic.be  

WANDELING | GROEN IN DE STAD | 10.30u | € 4 | 
Toerisme Kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme@kortrijk.be *
CINEMAS | EL  BOTÓN DE NÁCAR | 20.15u | € 9 
/7,5 (-26/65+) /6 (groepen) | Budascoop | Reserveren via info@
budakortrijk.be of 056 22 10 01

MAANDAG 2 MEI 

ETEN | LENTESEIZOENSKOOKLES | 19u | € 21 | 
Heerlijkheid van Heule | 056 26 06 00 *

DINSDAG 3 MEI 

THEATER | NTGENT / PETER VERHELST MET 
'LIEFDE' | 20.15u | € 16 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 
55 | www.schouwburgkortrijk.be 
ETEN | VEGETARISCHE PIZZA'S MAKEN | 19u | 
€ 21 | Heerlijkheid van Heule | 056 26 06 00 * 
LITERATUUR | HET HUIS VAN DE VIER WINDEN |  
20u | Hotel Focus | www.davidsfonds.be *

WOENSDAG 4 MEI 

WANDELING | PADDENSTOELENWANDELING |  
13.30u | Bellegembos | www.natuurpunt.be *

DOORLOPEND

EXPO | WATER.WAR | 13/3 t.e.m. 26/6 | woe t.e.m. za: 
14 tot 18u, zo: 10 tot 18u | € 6/5 (-26, +65, groepen)/ 4 (-12) | 
Budafabriek, Dam 2a | www.waterwar.be | zie ook p. 21
EXPO | FOREVER | 17u | t.em. zo 1/5 | do t.e.m. za: 
14 tot 17u, zo: 11 tot 17u | Paardenstallen | 056 27 77 82 |  
www.bu-box.be/portfolio/forever/
EXPO | KORTRIJK BEZET 14-18 : WOI PAR-
COURS - GROOTE OORLOG | Kortrijk 1302 | 
 www.kortrijkbezet14-18.be 
EXPO | KORTRIJK BEZET 14-18 : IN HET 
SPOOR VAN EEN SPION - TENTOON-
STELLING - GROOTE OORLOG |  Kortrijk 1302 |  
www.kortrijkbezet14-18.be 
GAME | DE SPION | www.kortrijkbezet14-18.be/stadsspel 

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

FESTIVALKORTRIJK | KORNEEL BERNOLET | 17u |  
€ 13 | Sint-Mattheuskapel | www.festivalkortrijk.be 
FESTIVALKORTRIJK | RONDANE KWARTET | 21.15u |  
€ 21 | Theater Antigone | www.festivalkortrijk.be
DOCU | OVER CANTO | 15u | € 9 | Budascoop |  
www.budakortrijk.be
RUGBY | VLAAMSE JEUGDFINALES RUGBY 
2016 | 9 tot 16u | De Weimeersen *

ZONDAG 1 MEI 

1 MEI FESTIVAL PALMT  
BEGIJNHOFPARK IN
Op zondag 1 mei vindt de 24ste editie plaats van het 
gratis 1 mei festival in het Begijnhofpark in Kortrijk. 
Kinderen kunnen zich uitleven in een groot kinderdorp.

Het programma vermeldt:
Ride this train, de Johnny Cash- coverband; Clear 
Season,  Kortrijkse groep die zeemzoete pop brengt 
(winnaar van de Nieuwe Lichting van Studio Brus-
sel);  Ansatz der Maschine, muziek uit het indie-
tronicamilieu; Het Zesde Metaal, de kortste weg 
van hart naar stem; Billie, na een tournee met 
Netsky timmerde deze artieste aan haar solocarri-
ère, een big star in wording; TLP, de absolute ‘king 
van de urbanvibes’ in België. Luc Dufourmont praat 
het geheel aan elkaar.

 R Vanaf 14.30u | Voor meer info:  
www.maydaymayday.be  
www.facebook.com/1meifestival 

WANDELING | OOG IN OOG MET WILDE BIJEN | 
 14u | € 2,5 | Vlindertuin De Venning | 0479 51 43 17 | kristina@
natuurkoepel.be *
WANDELING | KORTRIJK DOOR EEN GOU-
DEN BRIL | 10.30u | € 4 | Toerisme Kortrijk | 056 27 78 40 |  
toerisme@kortrijk.be *

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 juni: 2 mei , editie juli: 30 mei en editie september: 12 juli.

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

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

© Tom Verbruggen

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

Martvlieg – wandelen op het #spijkerpad #na-tuurgebied #igkortrijk

Trees.bourgeois – scouts 

weekend. Vertrekken met 

de trein. #igkortrijk 

Faneall – sundaywalk  

#prikkelpad #marke
Frederikbenoit – KBK 

reed door Kortrijk. De 

koers is van ons. #kbk

Lzsblzsb –Iedereen  

buiten! Thx! #lzsb

Giodelto – tè gank  

#paasfoor #reuzerad
Giodude19 – Kortrijk, onze stad, onze trots! #united19 #kvkortrijk

Biekebeyens – allemaal beestjes 

om me heen #beestigkortrijk 

#weerofgeenweerlennwilbuiten

De_grenshoeve – de 

zaailingen steken 

hier al goed de kop 

op! #degrenshoeve 

#plukboerderij

Designregiok – Coder-
Dojo in het #budalab 

#budafabriek

Carmenryheul – hier wordt aan de toekomst gewerkt. Kortrijk in Verandering #2025
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Jeugdboekenweek Kortrijk


