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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: Grote Markt 54, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be • @8500kortrijk • www.facebook.com/stadkortrijk
Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk 

Maak een afspraakDit kan via www.kortrijk.be  
of bel gratis 1777. 

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK 

04 - 05 >  Memento 

Het Memento Woordfestival Kortrijk 
neemt jou dit jaar mee naar drie locaties 
in de Sint-Jansbuurt. Stip 9 en 10 maart 
alvast aan in je agenda. 

06 > Parking Weide

Op 3 februari opende de nieuwe parking 
Kortrijk Weide. Het parkeerterrein biedt 
plaats aan 310 auto’s en doet ook dienst 
als evenementenplein.

08 > Klimaat

Op zaterdag 24 maart - bij het begin 
van de lente - vindt de zesde West-
Vlaamse Plantendag plaats. Dit keer 
zet de organisatie bloemen en bijen in 
de kijker. 

10-11 > Evacuatie- 
maatregelen

De werken in de stationsomgeving zit-
ten op kruissnelheid. De stad heeft een 
noodplan klaar in het geval er een bom 
gevonden wordt.  

14-15 > Vroeger en nu

Op 24 maart vindt de plechtige  
opening plaats van de verlaagde  
Leieboorden. Wij nemen jou mee  
terug in de tijd. 

21-22 > Inwoner  
aan het woord

Het volksrestaurant VORK opent  
halverwege april. Onze reporter had  
al een babbel met chef-kok Joost 
Vandenhove.

Zoals altijd is er een stevige mix: van abso-
lute klassiekers tot sensationele attracties. 
Op zaterdag 7 april toert Racebob, een 
Supersize Flashy Botsauto met dreunende 
disco-beats, rond op alle foorpleinen. Op 
zondag 15 april vindt de traditionele ver-
minderde prijs-dag plaats. Heel wat hande-
laars zorgen voor extra paassfeer en ope-
nen op Witte Donderdag 29 maart tot 20 
uur. Stem je mee op de mooiste etalage? Je 
maakt kans op een lekkere geschenkmand.

MET DE FIETS
Kom je met de fiets? Dan kan je onder meer 
terecht in de overdekte fietsenstalling van 
P Budabrug, P+B Wembley, K in Kortrijk 
(fietslift Sint-Jansstraat), in de Reepkaai en 
Doorniksestraat. Een volledig overzicht van 
fietsparkings vind je op www.parko.be. 

PARKEREN VOOR BEWONERS
Woon je in het stadscentrum? Dan heb je 
volgende mogelijkheden: 
- Koop een bewonersabonnement voor P 

Veemarkt, P Schouwburg, P Haven, P Buda-
brug, P Houtmarkt of P Broeltorens voor de 
Paasfoorperiode (21 maart t.e.m. 19 april). 

- Geniet van de voorbehouden parkeer-
plaatsen voor bewoners

- Maak gebruik van het parkeren in een 
aangrenzende parkeerzone

PARKEREN VOOR BEZOEKERS
Parkeren kan best in P Schouwburg, P Vee-
markt, P Broeltorens, P Haven, P Budabrug, P 
Houtmarkt of P Haven. Parkeren kan ook op 
P+R Xpo. Een bus van De Lijn brengt jou elk 
half uur gratis naar de Paasfoor. Dit geldt ook 
voor P+B Wembley. De bushalte is vlakbij en 
er is een automaat voorzien waar je als ge-
bruiker van de parking een gratis ticket kan 
nemen. Personen met een handicap parke-
ren gratis op elke reglementaire parkeer-
plaats. Leg steeds je parkeerkaart duidelijk 
zichtbaar aan de voorruit van de wagen. Het 
symbool van de persoon in een rolstoel en 
de vervaldatum van de kaart moeten zicht-
baar zijn. Een overzicht van de permanente 
parkeerplaatsen voor personen met een 
handicap vind je op www.parko.be. 
Ook dit jaar zal men streng toezien op het 
reglementair parkeren en correct gebruik 
van parkeerkaarten. Wie in de fout gaat, 
riskeert een GAS-boete. In bepaalde ge-
vallen kan men je wagen wegtakelen. Hou 
hier ook rekening mee tijdens de opbouw 
(vanaf 26 maart) en afbraak (16 april) van de 
Paasfoor! 

MAANDAGMARKT 
Door de Paasfoor zal de wekelijkse maandag-
markt op 2 april, 9 april en 16 april plaatsvin-
den op de Veemarkt en in de Groeningelaan. 

OPENINGSTIJDEN 
• Maandag: 16 tot 22 uur
• Dinsdag: 16 tot 22 uur
• Woensdag: 14 tot 22 uur
• Donderdag 16 tot 22 uur
• Vrijdag: 15 tot 24 uur 
• Zaterdag: 14.30 tot 1 uur 
• Zondag: 14 tot 24 uur 
Uitzonderingen: 
• Witte Donderdag 29 maart: 15 tot 1 uur 
• Goede Vrijdag 30 maart: 16.30 tot 24 uur 
• Pasen zondag 1 april: 14 tot 1 uur 
• Paasmaandag 2 april: 14 tot 24 uur
• Eetkramen mogen openen vanaf 11.30 

uur en blijven 1 uur langer open dan de 
andere foorkramen. 

De jaarlijkse Paasfoor palmt de binnenstad in van 29 maart tot en met 15 april. 
Op Witte Donderdag 29 maart is er om 22.30 uur een spectaculaire lasershow aan 

de verlaagde Leieboorden en Broeltorens om de Paasfoor officieel te openen. 

Drie weken kermis
De rubriek 'Helden van Kortrijk' zet mensen en organi-
saties in de kijker die een pluim verdienen. Elke maand 
brengt het Stadsmagazine een boeiend verhaal van en-
gagement voor de medemens. 

De pluim gaat in maart naar de vzw Saying Goodbye  die zich 
inzet voor kinderen, jongeren en volwassenen die recent of 
langer geleden geconfronteerd werden met het verlies van 
een dierbare. Het team van Saying Goodbye organiseert ac-
tiviteiten en rouwweekends waarbij lotgenoten elkaar ont-
moeten en de verlieservaring ten volle kunnen delen. Toch is 
zo’n weekend meer dan therapie. Er is ook plaats voor een bij-
zonder speelse en educatieve aanpak. Het team van Saying 
Goodbye zorgt ervoor dat deelnemers naar huis gaan met 
een schatkist waarin de eigen kracht- en energiebronnen be-
waard worden. Vanaf 1 maart lanceert Saying Goodbye een 
lotgenotenlijn op het nummer 0800 82 532. Dit is een gratis 
telefoon- en chatlijn waar nabestaanden terecht kunnen met 
hun vragen en zorgen. Zij kunnen ook rekenen op passende 
doorverwijzing naar andere vzw's. Dit initiatief verlaagt nog 
maar eens de drempel voor mensen die hulp nodig hebben.

 R Wil je als monitor of therapeut op vrijwillige basis een weekend of 
vakantie helpen begeleiden?  Heb je zelf nood aan begeleiding door 
deze vzw? Neem contact op via info@saying-goodbye.be.

De helden van Kortrijk 

Gratis naar de PaasfoorVijf lezers maken kans op een pakketje met 

gratis tickets voor de paasfoorattracties. 

Mail naar stadsmagazine@kortrijk.be 
vóór 20 maart. Wij brengen de 

winnaars op de hoogte. 
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Twee jaar geleden organiseerde de Kortrijk-
se bibliotheek, in samenwerking met een 
resem partners, voor het eerst de Woord-
nacht. Dit initiatief was ontsproten aan het 
brein van Bart Jaques, de vorige ‘Letterzet-
ter’ (stadsdichter):  “De stadsdichter moet 
het ‘woord’ dichter bij het volk brengen en 
stoomt anderzijds ook jong talent klaar om 
zijn woordkunst verder te ontwikkelen. Bart 
Jaques wilde die talenten via de Woord-
nacht voorstellen aan het brede publiek.” 
Een goed idee, zo bleek. Vorig jaar toverden 
de initiatiefnemers de Woordnacht om tot 
een doorlopend aanbod, dat op verschillen-
de locaties op Overleie plaatsvond. De derde 
editie, die straks gepland staat en waarvan 
Jonas Bruyneel als huidige Letterzetter de 
kar trekt, is nog groter geworden. Nu is de 
Sint-Jansbuurt de ‘place to be’ en staat het 
festival in het teken van ‘verandering vanuit 
het verlangen naar’, of van ‘de afkeer voor 
verandering’. Het Memento Lab, een tijde-
lijk schrijverslab dat Nester en Designregio 
Kortrijk realiseerden, streek een maand op 
voorhand al in de omgeving neer. 

PROFESSIONALISERING
“Wij hebben werk gemaakt van een nog 
beter georganiseerd festival, met een pro-
gramma dat ook talrijke gevestigde waar-
den, zoals Spinvis, aan bod laat komen”, 
vervolgt Vincent Coomans. “Voor de 17 
mensen die betrokken zijn bij het project 
Letterzetter is het zowat de laatste stap 
naar hun professionalisering: Memento is 
voor hen de gedroomde gelegenheid om 
zelf een voorstelling te maken, partners 
uit het veld te leren kennen en hun woord-
kunst te tonen aan een groot publiek.” 

SINT-JANSBUURT
Vorig jaar trok het festival naar plaatsjes 
op Overleie. Nu kiezen de organisatoren 
voor drie locaties in de Sint-Jansbuurt. “In 
‘de Stroate’, gelegen in de Zwevegemstraat, 
is het programma volledig afgestemd op 
de ‘underground’-scene, waar zij zich daar 
volop op oriënteren: street art, slam, poe-
try slam, noem maar op. De Scala, in de 
Pluimstraat, is de thuishaven van de Unie 
der Zorgelozen en beschikt over een goed 
uitgeruste zaal. Dat geldt zeker ook voor 
het Groeningeheem in de Passionistenlaan: 
deze plek leent zich bij uitstek voor een 
ontdekkingsparcours. Het Groeningeheem 
is ook het vertrek- en eindpunt van de 
‘Woordroute’, waarbij drie groepjes van vijf-
tien personen in verschillende huiskamers 
in de buurt langsgaan voor een creatieve 
interventie van zo’n 20 minuten.”

GEEN KLEIN BROERTJE
Memento richt zich tot iedereen die iets 
heeft met het woord, maar vooral ook tot 
gezinnen met jonge kinderen die zich kun-
nen uitleven in open ateliers. “Veel mensen 
beseffen niet dat ze affiniteit hebben met 
woordkunst, omdat zij er niet bij stilstaan 
hoe breed het begrip wel is. Woordkunst 
wordt soms onterecht betiteld als ‘het kleine 
broertje van de kunst’, maar bijvoorbeeld 
poëzie – die niet goed verkoopt – laat toe 
om via eenvoudige gedichten soms een 
herkenbare emotie te grijpen, die de lezer 
zelf niet onder woorden kon brengen.” Dat 
er in de ruime regio wel degelijk veel talent 
is, bewijzen mensen als Siel Verhanneman 
(doorgebroken en publiceert bij uitgeverij 
Manteau), Mathijs Deraedt (één van de lau-

reaten van de schrijfwedstrijd ‘Write Now’), 
maar ook Thomas Jacques en Ruben Van de 
Woestyne. Benieuwd naar wat zij in petto 
hebben? Surf dan naar www.kortrijk.be/
memento en schrijf je in voor één van de tal-
rijke inspirerende voorstellingen van het pro-
gramma. Tijdens het festival kan je ook het 
Memento-boek kopen.

Niets zo leuk als creatief zijn met taal en het creëren van een boeiend 
verhaal: dat vinden ook de zeventien jonge talenten die in het project 
‘Letterzetter’ vakkundige begeleiding krijgen om hun woordkunst 
helemaal te ontwikkelen. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart kan iedereen 
tijdens Memento ontdekken hoe ver zij staan.
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TIPS VOOR 
MEMENTO 2018

Memento, in de ban 
van het woord
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WOORDROUTES (OP LOCATIE) 
9 maart vanaf 19 uur, start aan 
Groeningeheem, Passionistenlaan 1

WOORD-WANDEL-WOLK
9 maart om 16.30 uur, 
start aan Groeningeheem
10 maart om 13.30, 14.30 en 15.30 uur,
start aan Groeningeheem

A NIGHT OF HIPHOP FEAT. BRIHANG
9 maart vanaf 20.30 uur 
De Stroate, Zwevegemsestraat 13

CONCERT SPINVIS
10 maart om 20.45 uur
Scala, Pluimstraat 7

 R Voor bepaalde voorstellingen moet je een 
toegangsticket betalen. Wees er snel bij! 

 R Het volledige programma vind je op  
www.kortrijk.be/memento of volg  
‘Memento Woordfestival Kortrijk’ op facebook 
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Op 3 februari opende de nieuwe parking Kortrijk Weide.  
Het parkeerterrein biedt plaats aan 310 auto’s.

De tarieven voor kortparkeerders op P Kor-
trijk Weide zijn dezelfde als de andere cen-
trumparkings. Het eerste uur parkeer je 
gratis, wat de mogelijkheid biedt om bijvoor-
beeld iemand af te zetten voor een activiteit 
of event in Tranzit, Depart, ... . Nuttig om we-
ten: in- en uitrijden kan enkel met bankkaart. 
Na de opening van het olympisch zwembad, 
zal men er andere tarieven hanteren. Hier-
over lopen momenteel onderhandelingen 
met de zwembaduitbater en andere spelers 
op de site. Voor de bewoners uit de om-
geving richt Parko later op het terrein een 
buurtparking Magdalena in.

EVENEMENTENPLEIN
Behalve als parking doet P Kortrijk Weide 
ook dienst als evenementenplein. Tijdens 
deze evenementen, kan je als alternatief 
steeds terecht op Parking Haven aan de 

Botenkopersstraat, rechtover Parking Kor-
trijk Weide. Daar betaal je € 2,50 voor een 
hele dag.

CONTROLE OP DOORRIJDEN
De openbare ruimte op het Nelson Man-
delaplein is een woonerf met verboden 
toegang voor alle verkeer, uitgezonderd 
fietsers, bromfietsers en vergunninghou-
ders. Op het Nelson Mandelaplein geldt 
éénrichtingsverkeer: vanaf de rotonde op 
de Burgemeester Lambrechtlaan richting 
de Magdalenastraat. In de omgekeerde 
richting mogen enkel fietsen en bromfiet-
sen klasse A rijden. Controle hierop gebeurt 
automatisch met behulp van camera’s met 
kentekenherkenning. Van elk voertuig dat 
het woonerf Kortrijk Weide inrijdt, wordt 
het kenteken geregistreerd. Is er geen ver-
gunning voor het kenteken voor die dag 

dan wordt deze ‘GAS-vaststelling’ digitaal 
doorgegeven aan stad Kortrijk, waarna 
de GAS-procedure wordt opgestart. Een 
gelijkaardig systeem werkt op vandaag al 
voor de voetgangerszone in het centrum. 
Let op: een doorgangsvergunning geeft 
geen toestemming om te parkeren! 
Wie langer dan nodig (om te laden en te 
lossen) in het woonerf moet zijn, moet hier-
voor een vergunning ‘inname openbaar 
domein’ aanvragen via www.kortrijk.be/ 
innameopenbaardomein.

 R www.parko.be

Parking Kortrijk
Weide is open 

Sinds begin februari kunnen kersverse ouders 
in het geboorteloket van az groeninge de 

aangifte van hun kindje regelen. Hierdoor is 
een verplaatsing naar het stadhuis overbodig. 

Er komt al zoveel kijken bij de geboorte van 
een kindje dat een extra verplaatsing naar 
het stadhuis niet altijd evident is. De stad 
dacht daarom na over de organisatie van 
geboorteaangiftes in het ziekenhuis.  az 
groeninge sprong meteen mee op de kar. 

DRIE DAGEN PER WEEK
Drie dagen per week kunnen ouders in het 
geboorteloket van het ziekenhuis terecht 
om de aangifte in orde te brengen. Dit kan 
op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 

12.30 uur. Het geboorteloket bevindt zich op 
de verpleegeenheid materniteit. Om ieder-
een zo vlot mogelijk te kunnen helpen, werkt 
men ook daar met het afspraaksysteem. De 
ligduur voor mama’s is minimaal drie dagen. 
Ouders kunnen dus altijd op één van de be-
schikbare dagen terecht in het ziekenhuis 
voor de aangifte. Op die momenten kan een 
geboorteaangifte in het stadhuis niet.

 R Maak een afspraak op:  
www.kortrijk.be/producten/geboorte-aangifte

Voortaan kan je via je smartphone 
attesten opvragen van het Thuislo-
ket. Kortrijk is de eerste West-Vlaam-
se stad die deze service aanbiedt.

Sinds begin februari kan je behalve 
de bestaande methodes ook ge-
bruik maken van de Itsme-app op je 
smartphone om je te identificeren 
op het Kortrijkse Thuisloket. Zo kan 
je snel en eenvoudig tal van attes-
ten en uittreksels opvragen. Itsme is 
even veilig als het gebruik van je e-ID 
en een stuk gebruiksvriendelijker.

HOE WERKT HET?
De Itsme-app vervangt al je kaartle-
zers, wachtwoorden en tokens door 
één persoonlijke geheime code van 
vijf cijfers. Je kan ook inloggen met je 
vingerafdruk indien jouw smartpho-
ne dat toelaat. De website maakt dan 
een verbinding met de app en toont 
welke gegevens je zal delen. Indien je 
akkoord gaat, volstaat één klik om je 
te identificeren en al jouw documen-
ten op te vragen. Om Itsme te kun-
nen gebruiken is wel een eenmalige 
verificatie vereist. Dat kan via jouw 
bank, indien je een rekening hebt 
bij één van de grootbanken (KBC, 
ING, BNP Paribas Fortis, HelloBank!, 
Fintro of Belfius) of met je e-ID-
kaartlezer op de website van Itsme. 
Eenmaal de registratie voltooid is, 
kan je jezelf met één simpele klik 
identificeren op het Thuisloket.

 R  www.kortrijk.be/thuisloket

Vraag attesten
op met je

smartphone

@llemaal
digitaal
THUIS
LOKET

Geboorteaangifte 
kan nu ook in
az groeninge
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Bloemen en
bijen in de kijker

KLIMAATTIP
Maak gebruik van regenwater als 
het kan. Regenwater gebruik je om 
te poetsen, om de auto te wassen, 
om het toilet door te spoelen, voor 
de wasmachine én in de tuin.

TUINTIP XTRA

Heb je geen hemelwaterput? Met 
een regenton vang je ook water op. 

Plaats een gootje aan het afdak van 
je tuinhuis en zet er een ton onder. 
Met het uitgeschepte water begiet 
je jouw potplanten of jouw moes-
tuin. De stad geeft ook een premie 
voor het plaatsen van een nieuwe 
hemelwaterinstallatie (voor wonin-
gen ouder dan 25 jaar).

 R bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be

Bijen leveren een aanzienlijke bijdrage aan 
onze samenleving. Bestuiving door insec-
ten is noodzakelijk voor meer dan 75 % 
van de voedingsgewassen. Honingbijen, 
solitaire bijen en hommels zorgen ervoor 
dat wij kunnen genieten van fruit zoals 
kersen, appelen, braambessen, frambozen 
en mango's. Ook groenten zoals courget-
tes, paprika's, avocado's zouden verdwij-
nen zonder de bij. Wil je kennismaken met 
de wondere wereld van de bij? Bezoek 
dan de bijenexpo die van 1 tot 31 maart in 
de Kortrijkse bib loopt. De tentoontelling 
schetst de problemen van de bij en de mo-
gelijke oplossingen ervoor. Talrijke goede 
praktijkvoorbeelden kunnen je inspireren 
om de bij een handje te helpen.

Op zaterdag 24 maart  - bij het begin van 
de lente - vindt de zesde West-Vlaamse 
Plantendag plaats.

Deze pop-up organisatie strijkt jaarlijks neer 
op een andere tuinbouwschool in West-
Vlaanderen. Deze keer is het PTI Kortrijk, 
campus tuinbouwschool, Condédreef, van 
10 tot 17 uur aan de beurt. De toegang is 
gratis. Het thema luidt ‘Meer bloemen voor 
bijen!’ Zowat 40 organisaties, plantenkwe-
kers, overheden en natuurverenigingen 
tonen hoe wij in onze eigen tuin of daar-
buiten kunnen werken aan een bij-vriende-
lijke leefomgeving.  Het programma is heel 
gevarieerd: een rijk aanbod aan bijenvrien-

delijke zaden en planten, infostanden over 
bijen en imkerij, bestuiving,… Er zijn ver-
schillende workshops voor kinderen: o.a. 
insectenhotelletjes, vuur maken, boom-
klimmen, grime,… Je kan ook demonstra-
ties bijwonen over bloemenschikken, fruit 
persen,.. of deelnemen aan educatieve bij-
enspelletjes. Wie als imker of ecologische 
tuinier wil beginnen, krijgt de nodige info 
en tips. Elk gezin ontvangt trouwens een 
gratis bijenstruikje en bloemenzaden. Wie 
van dit alles honger/dorst heeft gekregen, 
kan terecht in de bar.

 R www.west-vlaanderen.be/plantendag 
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Bib zoemt 
in op bijen

Na het erg succesvolle 2017, zijn de  
animatoren van Wasper opnieuw heel  

enthousiast om tientallen kinderen van  
3 tot 15 jaar tijdens elke schoolvakantie  

te verwelkomen op het avontuurlijk  
speeldomein van De Warande. 

 “Als inclusieve speelpleinwerking willen wij 
alle kinderen maximale speelkansen ge-
ven”, zegt speelpleinverantwoordelijke Lore 
Coucke. “Ook kinderen met een beperking, 
ontwikkelings- of leerstoornis of die zich in 
een moeilijke familiale situatie bevinden, 
zijn meer dan welkom. Voor hen is er de 
Zilverwerking. Animatoren zorgen er door-
heen de speelpleindag voor de nodige be-
geleiding. “Zij kunnen onder meer terecht 
in de Snoezelcontainer, een rustige ruimte 
die onze animatoren zelf inrichtten.  Wij 
gaan er aan de slag met talenten, interesses 
en de goesting van elk kind om te spelen.” 

OPEN WASPERWERKING
Dankzij de open Wasperwerking kan je als 
ouder de dag zelf nog beslissen of je je oog-
appels voor een halve of volledige dag laat 
ravotten op de Warande. “Naast die flexibi-
liteit en laagdrempeligheid willen wij, zeker 
voor de Zilverwerking, onze organisatie 
nog beter structureren. Wij ijveren voor een 
nog betere communicatie met de ouders, 
zodat wij de specifieke context van elk kind 
nog beter begrijpen en er gepast op kun-
nen inspelen.”

 R  www.kortrijk.be/wasper

Het volledige vrijetijdsaanbod 
voor kleuters, kinderen en jonge-
ren vind je vanaf de paasvakantie 
op www.vrijetijdinkortrijk.be. 

Deze gloednieuwe site, in een aan-
trekkelijke vormgeving, loodst je 
in een minimum aan kliks naar tal-
rijke workshopreeksen, activiteiten, 
kampen en evenementen van meer 
dan 25 organisaties uit de culturele, 
sportieve en jeugdsector. “Op de 
homepage maak je als bezoeker 
eerst de keuze tussen ‘Vrijetijds-
kompas’ (voor kleuters en kinderen 
tot twaalf jaar) of ‘Wazzup’ (voor 
tieners en jongeren)”, zegt Tim Sa-
mijn, communicatie- en program-
maverantwoordelijke bij JC Tranzit. 
“Het ruime aanbod omvat ook film-
voorstellingen, knutselactiviteiten, 
ravotspots, …. Wie zich aangespro-
ken voelt door een bepaalde ac-
tiviteit, kan zich dan via een door-
verwijspagina inschrijven.” Met dit 
initiatief anticipeert de stad op de 
behoefte van kinderen, ouders 
en jongeren om online op zoek te 
gaan naar een leuke vrijetijdsinvul-
ling. De generieke opbouw van de 
site maakt het mogelijk om op ter-
mijn ook activiteiten voor andere 
bezoekers, zoals 65-plussers, in het 
scala op te nemen. 

 R  www.vrijetijdinkortrijk.be

In snelle kliks 
naar de leukste

vrijetijdsbesteding

Snoezelen en 
ravotten bij Wasper
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HOE GAAT MEN TE WERK 
BIJ EEN ONTMANTELING? 

Eens DOVO ter plaatse is, evalueren zij de 
situatie. Als er geen gevaar is (bv. brokstuk-
ken of oude bomscherven), wordt de werf 
vrijgegeven en mogen de inwoners terug 
naar huis. Vindt men een oorlogsbom die 
nog intact is, dan zijn er twee mogelijkhe-
den. Als de bom stabiel ligt, bekijkt DOVO 
samen met de hulpdiensten wanneer ze 
kunnen overgaan tot ontmanteling. Dat 
kan men inplannen op een tijdstip met zo 
weinig mogelijk hinder voor de inwoners 
of het verkeer. Weet men niet of de bom 
stabiel is (bv. als ze werd geraakt tijdens 
het graven), dan neemt men geen risico en 
gaat men onmiddellijk over tot evacuatie. 
Afhankelijk van de grootte van de spring-
lading in de bom zal DOVO een uitbreiding 
adviseren van de evacuatieperimeter tus-
sen minimum 100 en maximum 800 meter 
(zie plan). 

MIJN HUIS LIGT IN DE 
EVACUATIEPERIMETER. 
WAT NU? 

Maak je vooral geen zorgen. DOVO begint 
pas met het ontmantelen als de politie en 
hulpdiensten het evacuatiegebied gron-
dig gecontroleerd hebben. Om iedereen 
zo snel mogelijk te bereiken, maakt onze 
stad gebruik van het alarmeringssysteem 
BE-Alert (zie kaderstuk). We communice-
ren bovendien via de (sociale) media, gaan 
deur aan deur en laten de oproep tot eva-
cuatie weerklinken door de megafoon in de 

betrokken straten. Om de hulpdiensten te 
helpen bij deze taak, kan je als inwoner zelf 
aangeven dat je je woning veilig hebt verla-
ten. Dat kan met de deurhanger die je bin-
nenkort in de bus ontvangt. Alle inwoners 
in de 500 meter perimeter ontvangen deze 
infobrief en deurhanger (de 100 meter pe-
rimeter ontving de brief al). 

WAT MOET JE ONTHOUDEN? 

• De kans dat we een oude oorlogsbom 
vinden op deze eerste werf is klein. De 
werken duren evenwel nog een aantal 
jaar, dus de kans is reëel dat we er ooit 
één vinden.

• De hulpdiensten en DOVO organiseren 
een evacuatie enkel met het oog op jouw 
veiligheid en die van jouw gezin. Ze hou-
den de hinder zo beperkt mogelijk, maar 
alles hangt af van de precieze omstandig-
heden. 

• Als evacuatie nodig is, kan je steeds te-
recht op het gratis nummer 1777. Via de 
website (www.kortrijk.be), facebookpa-
gina (www.facebook.com/stadkortrijk) 
en twitter-account (@8500kortrijk) kan je 
updates volgen. 

 R Lees je alles graag nog eens  
na of heb je specifieke vragen?  
Surf naar www.kortrijk.be/evacuatie  
of bel het gratis nummer 1777.

In november 2017 is men gestart met de 
eerste werf van het Stationsproject Kor-
trijk: de bouw van de fiets- en bustunnel 
in de Zandstraat. Tot midden 2019 bouwt 
en perst men een prefab-betonnen tunnel 
centimeter per centimeter onder de spo-
ren, zonder het treinverkeer te verstoren. 
Tijdens de bouw van deze fiets- en bustun-
nel is er tot november 2018 een kans dat 
men oude oorlogsbommen aantreft. De 
werf wordt daarom opgevolgd door een 

gespecialiseerde firma die bodemscans uit-
voert en de graafwerken begeleidt met alle 
mogelijke voorzorgsmaatregelen. 

WAT GEBEURT ER 
ALS MEN IETS VINDT? 

Als men oude oorlogsbommen detecteert 
of op oude oorlogsmunitie stoot, legt men 
de werken tijdelijk stil. De gespecialiseerde 
firma doet dan de eerste vaststellingen 

zonder het tuig te verplaatsen. Zij waar-
schuwen meteen de politie en de militaire 
ontmijningsdienst DOVO. Als het gaat om 
een oorlogsbom, stelt men in afwachting 
van hun komst onmiddellijk een veilig-
heidsperimeter in van 100 meter rond de 
vondst. Dit betekent dat men de zone moet 
ontruimen en het verkeer moet stilleggen. 
De bewoners van de huizen in de perimeter 
krijgen het verzoek hun woning tijdelijk te 
verlaten. 

Een grote brand, een overstro-
ming of een stroomonderbreking? 
Bij een noodsituatie willen we jou 
graag snel verwittigen. Hiervoor 
maakt onze stad gebruik van BE-
Alert, een nieuw systeem dat je 
meteen op de hoogte stelt van een 
noodsituatie via sms, e-mail of tele-
foon. BE-Alert is een alarmerings-
systeem waarmee een burgemees-
ter, gouverneur of de Minister van 
Binnenlandse Zaken een bericht 
kan uitsturen naar iedereen waarop 
de noodsituatie impact heeft. Zo 
kunnen inwoners snel de nodige 
aanbevelingen krijgen (bv. ramen 
en deuren sluiten bij een brand). 
Je kan een BE-Alertbericht ontvan-
gen via sms, een gesproken bericht 
via een vaste lijn of e-mail. Om een 
bericht te ontvangen, moet je je 
wel inschrijven. Surf hiervoor naar 
www.be-alert.be. Je kan meerdere 
adressen of telefoonnummers re-
gistreren. Zo blijf je steeds op de 
hoogte bij een noodsituatie bij je 
thuis, op het werk of bij familie. 

 R Registreer je vandaag nog op  
www.be-alert.be 

METEEN OP DE
HOOGTE BIJ EEN 
NOODSITUATIE? 

Palais Gothique’

Werken Stationsproject 
Wat als we een oude 
oorlogsbom vinden?

ik ben 
WEG

Untitled-300   2
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Kortrijk Kort 

Extra zitdag 
studietoelage

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 28 maart van 8 uur tot 13 uur 
in basisschool De Dobbelsteen aan de Al-
brecht Rodenbachlaan 58 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 ali-

mentatiegeld (aan de hand van reke-
ninguittreksels), huurovereenkomst 
(kotstudenten), bewijs van leefloon, 
mogelijke inkomensvervangende te-
gemoetkomingen, attest internaat, at-
test schuldbemiddeling, bij handicap: 
attest van handicap

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

Vakantieplannen? 

Laat je reis zorgeloos beginnen en kijk 
nu al eens de geldigheid na van de iden-
titeitskaart, Kids-id of internationaal pas-
poort (boekje) van elk gezinslid. Vraag tij-
dig nieuwe documenten aan en vermijd 
zo hoge kosten voor een spoedprocedu-
re. Controleer voor je vertrek ook steeds 
goed de toegangsvoorwaarden tot het 
land waar je op vakantie gaat, sommige 
landen vragen een geldigheid van mini-
mum zes maanden van je identiteitsdo-
cument. Een nieuw document aanvra-
gen? Maak een afspraak via www.kortrijk.
be/op-afspraak.  Heb je vragen of twijfels 
over de geldigheid? Bel gratis 1777, de 
medewerkers helpen je graag verder.

Digi-wadde?

Wie een volslagen leek is in de digitale 
wereld, worstelt met veel vragen als hij 
voor de eerste keer met computer, tablet 
of smartphone aan de slag gaat. Om die 
gebruikers met raad en daad bij te staan, 
organiseert de stad in samenwerking met 
de computerassistenten de zogenaamde 
“Digi-wadde’-sessies. De sessies vinden 
op verschillende data om 13 uur plaats 
(tenzij anders vermeld) in de bibliotheek, 
Leiestraat Kortrijk. Er komt telkens één 
thema aan bod. Je krijgt uitleg en kan 
vragen stellen. De toegang is gratis.

• 22/3: Ik wil een smartphone kopen. 
Waar let ik op? 

• 5/4: Is een tablet wel iets voor mij? Pro-
beer het uit onder begeleiding.

• 19/4: Waar heeft mijn computer dat nu 
weer opgeslagen? 

• 24/4: Mijn eerste smartphone … En 
wat nu? 

 Let op!  Wijkcentrum De Condé, 14 uur, 
inschrijven tot 19 april in de Condé

• 3/5: De digitale taal! Ik begrijp er niets 
van.

• 17/5: Het Thuisloket van de stad           
• 31/5: Digitale mobiliteit
• 14/6:  Een google account aanmaken 

om vlotter met allerlei toepassingen 
op je  smartphone of tablet te werken  

• 28/6: Bescherming tegen virussen en 
SPAM. 

OPROEP COMPUTERASSISTENTEN
@llemaal digitaal zoekt gemotiveerde vrij-
willigers om mensen de weg te wijzen in 
de digitale wereld. Heb je interesse in PC, 
smartphone en werk je graag met men-
sen, dan word jij wellicht een gewaardeer-
de computerassisent. Interesse of vragen? 
Mail naar frans.labaere@telenet.be

Neem deel aan 
de SINKSEN 
straatparade 

Bolwerk, Passerelle en stad Kortrijk orga-
niseren tijdens Sinksen een tweede editie 
van de Swingende Sinksen straatparade. 
De organisatoren vonden hun inspiratie in 
het Sinulog-festival in Cebu City (Filippij-
nen) afgelopen januari. De straatparade is 
dit jaar gekoppeld aan een feestelijk spek-
takel aan de verlaagde de Leieboorden 
op zaterdag 19 mei. De parade slingert 
zich met een grote kleurrijke choreografie 
door de binnenstad en eindigt in stijl aan 
de Leieboorden. De parade is gemaakt 
voor en door Kortrijkzanen. De organisa-
toren zoeken dus minstens 100 dansers. 
Leeftijd speelt geen rol. Stadsgenoten die 
mee kostuums willen maken of muziek 
willen spelen, zijn eveneens meer dan wel-
kom. Wil je deel uitmaken van dit feestelijk 
gebeuren? Dan ben je meer dan welkom 
op het infomoment op dinsdag 6 maart 
om 19.30 uur in de Budatoren (2de ver-
dieping), aan de Korte Kapucijnenstraat 
z/n. Ben je tussen 8 en 14 jaar, dan kan je 
je inschrijven voor een knettergek vakan-
tiekamp waar je leert dansen en kostuums 
maken. Nadien mag je deelnemen aan de 
grote straatparade op Sinksen.

 R www.sinksen.be

 R Inschrijven voor het vakantiekamp kan via 
de webshop www.kortrijk.be en via de codes 
S214, S215 of S216

Stimulans zoekt 
beeldend talent 

De vzw Stimulans organiseert, in sa-
menwerking met de stad Kortrijk, een 
tweejaarlijkse wedstrijd én bijhorende 
expo met werk van jonge West-Vlaamse 
kunstenaars. Stimulans ijvert voor de 
herkenning en erkenning van kersvers 
talent. Ben je geboren, werk of woon 
je in West-Vlaanderen? Ben je leerling 
van het erkend kunstonderwijs (dag- of 
avondonderwijs) én geboren na 1 januari 
1983? Zoek je een inspirerende plek om 
je creativiteit te tonen? Neem dan gratis 
deel aan de wedstrijd. Je hebt de keuze 
uit diverse disciplines van de beeldende 
kunsten: schilderen, beeldhouwen, gra-
fiek, monumentale kunsten, glaskunst, 
keramiek, fotografie, textiel, audiovisuele 
kunst medium & video. Inschrijven kan 
tot 18 maart op www.stimulanskortrijk.
be/deelnemen. 

EXPO
Van 14 april tot 21 mei loopt in de Paar-
denstallen, Korte Kapucijnenstraat, de 
tentoonstelling van alle geselecteerde 
werken. Voor de kunstenaar het uitgele-
zen platform om eigen werk aan een ruim 
publiek voor te stellen én te verkopen. 
De stad Kortrijk kiest na rijp beraad van 
een jury “De Prijs van de stad Kortrijk”. Dit 
werk maakt dan deel uit van de stedelijke 
collectie beeldende kunst.

Vind snel 
de glasbol 
 

Is het voor jou een hele opgave om in 
jouw buurt een glasbol te vinden? Dan zal 
de nieuwste tool van Imog een hele hulp 
zijn. Surf naar www.imog.be/locaties. Geef 
je straat in en je vindt de dichtstbijzijnde 
glasbol. Ook de verkooppunten van rest-
afvalzakken, de recyclageparken en de 
kringloopwinkels vind je terug.

Gemachtigd 
opzichters gezocht

Onze stad zet sterk in op verkeersveilig-
heid. Ook jij kan jouw steentje bijdragen. 
Voor sommige scholen is het niet evident 
om een gemachtigd opzichter te vinden. 
Wil jij tijd vrij maken om in een school-
omgeving vóór en na schooltijd kinderen 
veilig over te steken? Dan ben jij de ge-
machtigd opzichter die we zoeken.

 R Voor meer info kan je terecht  
op het gratis nummer 1777.

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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1915
Ene Alfred Farber verstuurde in 1915 deze 
veldpostkaart naar Nöbdenitz. Je hebt een 
zicht op de vaste ijzeren Leiebrug, de Broel-
kaai met de Broeltorens en het café "Au Pont 
de la Lys" in de Leiestraat, waar nu de Verzets-
kaai ligt, tussen de Leie (links) en de Hand-
boogstaat (rechts). Op de Broelkaai merk je 
ter hoogte van het nummer 6 het statige 
bouwwerk ‘Huis Delplancke’ op. Daar woon-
de de eerste arrondissementscommissaris 
van Kortrijk. Later deed de patriciërswoning 
een geruime tijd dienst als het Broelmuse-
um. Aan de oostkant van de Broelkaai ligt de 
Broelbrug of de Hoge Brug. Aan de noorde-
lijke toren of Ingelburgtoren bouwde men in 
de 18de eeuw een rij huisjes die de oostzijde 
vormden van de Burgemeester Tayaertstraat. 
Op die plaats richtte men op het einde van 
de 19de eeuw de olieslagerij Devos op met 
een smalle doorgang tussen de firma en de 
Leie. Aan de kant van de Broelkaai staat een 
toren. Die deed dienst als graanzuiger om 
graan uit de boten te halen.

1949
Vanop de Leiebrug, ingehuldigd op 7 maart 
1949 en nog met tramspoor, zie je de Broel-
torens met een houten noodbrug. Achter-
aan rechts bevinden zich het schoolgebouw 
Zusters Paulinen (later het Ten Broele Insti-
tuut), de parking aan de Verzetskaai en links 
de Broelkaai.

2018
De verlaagde Leieboorden geven de pas-
santen letterlijk en figuurlijk ademruimte. 
Voordien was deze strategische plaats inge-
palmd door geparkeerde auto’s. De toenma-
lige inrichting liet niet toe om alle troeven 
van één van de mooiste plekken van Kortrijk 
uit te spelen. Voor een interessante beleving 
van de Golden River was de afstand tus-
sen de straat en het water te groot. In 2005 
werkten de Franse landschapsarchitect 
Michel Desvigne in samenwerking met de 
studiebureaus JPLX en Arcadis een globaal 
concept uit voor de heraanleg van de kades 
van de Oude Leie-arm. Het belangrijkste 
uitgangspunt was de verbetering van het 
contact met het water. De verlaging van de 
kaaimuren (cfr. Graslei in Gent) en het ni-
veau van het plein geleidelijk te laten dalen 

tot een halve meter boven het water, bleek 
de oplossing. Dit was mogelijk door de ver-
bredingswerken aan de Leie, waardoor het 
overstromingsgevaar in de binnenstad is 
geweken. Door dit aan weerszijden te doen, 
ontstond eenzelfde soort ervaring als aan 
het Koning Albertpark. Daar is er één groot 
park, waar de Leie doorheen vloeit. Aan de 
Broeltorens is er nu één groot plein dat de 
Leie verbindt. Op die manier ontstaat aan de 
Broeltorens een heel sfeervolle, aangename 
en kwaliteitsvolle plek, waar plaats is om te 
wandelen, te genieten…. De komende we-
ken legt men de laatste klinkertjes aan en 
plaatst men de banken, vuilnisbakken en 
fietsstallingen. Begin maart plant men de 
bomen. 

Op 24 maart vindt de plechtige opening plaats van de verlaagde Leieboorden. De Broeltorens en hun onmiddellijke omgeving zijn het on-
betwiste visitekaartje van Kortrijk. De site heeft in de loop van de tijd heel wat metamorfoses ondergaan. Volgende foto’s tonen duidelijk hoe 
ingrijpend een stadsdeel kan veranderen. Alleen de Broeltorens bleven al die tijd in hun glorie overeind.

Heel wat inwoners namen al een kijkje aan de verlaagde Leieboorden. De of-
ficiële inhuldiging – in aanwezigheid van minister Ben Weyts – vindt pas plaats 
op zaterdag 24 maart vanaf 17.30 uur. Dan nodigen wij alle Kortrijkzanen uit 
om een eerste keer te feesten op de verlaagde Leieboorden. De handelaars uit 
de buurt zetten die dag hun beste beentje voor om hun terras sfeervol in te 
richten. De stad biedt iedereen een gratis drankje aan. Vanaf 18 uur is er muziek 
van Orchestra International du Vetex, gevolgd door dj Lotto die plaatjes draait 
tot 22 uur. Duid ook zaterdag 19 mei met stip aan in je agenda. Dan vormen de 
verlaagde Leieboorden het decor voor het openingsspektakel van Sinksen 18. 
Onder meer de swingende Sinksenstraatparade zorgt dan voor de nodige sfeer 
(zie oproep p. 12-13).

Feesten aan de verlaagde Leieboorden

Palais Gothique’

Vroeger en nu
Leieboorden door 
de jaren heen



STADSMAGAZINE KORTRIJK | 1716 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

M A A R T  2 0 1 8

Kortrijk Kort 

Academie 
zoekt modellen 

Al meer dan 30 jaar organiseert de Aca-
demie Kortrijk een show waarbij de stu-
denten van het atelier mode- en thea-
terkostuums hun collectie tonen aan het 
grote publiek. De organisatie “Acamoda” 
zoekt hiervoor een twintigtal modellen. 
Ben je minimum 16 jaar en meet je on-
geveer 1m70 of meer? Dan ben je wel-
kom op zaterdag 10 maart om 11 uur 
voor een casting die plaatsvindt in de 
Academie, Houtmarkt 5, Kortrijk. Enige 
ervaring kan nuttig zijn, maar is niet ver-
eist. De modellen krijgen geen financië-
le vergoeding. Wel worden zij vakkundig 
onder handen genomen door een pro-
fessionele kapper en visagiste. Nadien 
zijn er ook digitale foto’s beschikbaar, 
genomen tijdens de show.

 R De modeshow vindt plaats op zaterdag 26 
mei in museum Texture. 

Stad pakt 
hondenpoep aan

Een frisse neus halen tijdens de dage-
lijkse wandeling met de hond is een ont-
spannende bezigheid. Ga je wandelen 
met een hond op openbaar terrein? Zorg 
dat je steeds een zakje bij hebt om op te 
ruimen. De stad pakt uit met een nieuwe 
actie tegen hondenpoep. Hiervoor is een 
nieuw campagnebeeld ontworpen dat 
in het straatbeeld opduikt. De stad ziet 
hierbij toe op het correct gebruik van 
hondenpoepzakjes en het opruimen 
van hondendrollen. Niemand vindt het 
leuk om in hondenpoep te trappen, op-
ruimen is dus de boodschap. Hondenei-
genaars mogen hondenpoepzakjes ook 
in gewone zwerfvuilbakken deponeren. 
Je hoeft dus niet eindeloos met je zakje 
rond te wandelen. Er zijn maar liefst 700 
vuilbakjes over het hele stadsgebied ver-
spreid. Hardleerse hondenbezitters die 
geen zakjes gebruiken en de boodschap 
niet opruimen, krijgen een gemeente-
lijke administratieve sanctie. Ook het 
kinderwijkparlement van Sint-Jan vroeg 
om meer aandacht voor dit probleem. Zij 
bezorgden aan de stad zelf ontworpen 
affiches. Hun creaties dienden als inspira-
tiebron voor het nieuwe campagnebeeld 
van de stad. 

 R www.kortrijk.be/hondenpoep

Schone boeren 
in actie
 

Begin maart lanceren de provincie West-
Vlaanderen en Inagro de campagne 
‘Schoon Boeren’. Ook de stad Kortrijk 
neemt daaraan deel. Dit initiatief toont 
hoe onze land- en tuinbouwers zorg dra-
gen voor de bodem, hun dieren, de teelt 
en hun producten. De boeren gaan elk 
op hun eigen manier de uitdaging aan 
om almaar duurzamer te werken. Zij com-
bineren met succes de traditionele stiel 
met de nieuwste technologie. Op de plan-
ning staan begeleide fietstochten met als 
rode draad ‘de schone boeren-filosofie’ en 
opendeurdagen in de deelnemende land-
bouwbedrijven tijdens de zomer. In het 
Stadsmagazine van juli vind je een volle-
dig overzicht van de activiteiten.

Is jouw  
handelszaak  
al lid van het 
Winkelinformatie-
netwerk?

In 2017 werden er in Kortrijk 299 winkel-
diefstallen gepleegd. Sinds de uitrol van 
het cameranetwerk in het centrum zijn 
dat er al een stuk minder dan vroeger, 
maar het kan en moet nóg beter. Daarom 
wil de stad samen met politiezone Vlas dit 
jaar extra inzetten op de goede werking 
van het winkelinformatienetwerk. De 
handelaars die bij dit netwerk zijn aange-
sloten, worden door de politie per sms en 
per e-mail op de hoogte gehouden van 
veelgebruikte trucs, meldingen van vals 
geld en recent toegepaste oplichtings-
technieken. In maart gaan de gemeen-
schapswachten langs bij alle handelaars 
in het centrum en de deelgemeenten om 
te kijken wie zich (opnieuw) wil aanslui-
ten. Heb je interesse? Voor meer informa-
tie kan je terecht bij de stedelijke preven-
tiedienst op preventieteam@kortrijk.be.

 R Inschrijven kan via www.kortrijk.be/
winkelinformatienetwerk 

ROOTS zet talent 
in de kijker

Met een flinke dosis enthousiasme heb-
ben 165 jongeren uit de OKAN-klassen 
(Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers) 
van Drie Hofsteden en VTI Kortrijk de voor-
bije maanden geproefd van het vrijetijds-
aanbod in Kortrijk. Zij genoten elke week 
van een portie theater, sport, muziek, 
dans, film, beeldende vorming, radio ma-
ken, … Uiteindelijk kon elke leerling zich 1 
week lang verder verdiepen in een discipli-
ne naar keuze. ROOTS wil met dit project 
zorgen dat OKAN-jongeren gemakkelijker 
de weg vinden naar het reguliere vrije-
tijdsaanbod en de Kortrijkse verenigingen. 
Maar eerst willen deze jongelui met trots 
het tussentijds resultaat tonen van het 
afgelegde traject. Welkom op vrijdag 23 
maart om 19 uur in de Budascoop voor 
een wervelend spektakel en toonmomen-
ten van de verschillende disciplines.
 

 R Reserveer je gratis plek via www.
budakortrijk.be/nl/roots

 R Roots kwam tot stand met steun van de 
Vlaamse Gemeenschap, Cera en Kultuurkuur.

Jouw stukje 
textiel als kunst 
in de stad?

PLAY en Texture zoeken jouw hulp voor 
een uniek kunstwerk in de stad. PLAY 
(23 juni tot 11 november) is een nieuw, 
eigenwijs stadsfestival dat zes maan-
den lang het kloppende hart van Kor-
trijk inpalmt met hedendaagse kunst. 
De publieke ruimte van de stad wordt 
een speelplaats met unieke installaties 
van meer dan 40 gerenommeerde kun-
stenaars. Voor de creatie van een nieuw 
kunstwerk, getiteld ‘Bed’ op de Grote 
Markt zoekt de Amerikaanse kunstenares 
Jennifer Rubell naar vergeten textiel uit 
Kortrijkse kleerkasten. Zij wil een spec-
taculair opblaasbaar bed maken waar ie-
dereen naar hartenlust op kan springen. 
Het bedlinnen zal bestaan uit een print 
gemaakt van textiel binnengebracht 
door de Kortrijkzanen. Heb jij textiel lig-
gen met typische florale tekeningen en 
patronen of kleurrijke gordijnen? Gooi ze 
niet weg maar breng ze binnen in Texture 
en werk mee aan een exclusief kunstwerk 
voor en door de Kortrijzanen. De meest 
sprekende stukken textiel worden door 
Verilin omgevormd tot één gigantisch 
patchwork bedlaken. 

 R Breng je tafellakens, gordijnen of doeken 
met patroon binnen in museum Texture, 
Noordstraat 28 in Kortrijk tijdens de 
inzamelweekends op 9-10-11, 16-17-18 of 
23-24-25 maart (10 tot 18 uur). 

 R www.playkortrijk.be

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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HEULE 

BYPASS HEULEBEEK
De Vlaamse Milieumaatschappij legt een bypass aan langs de 
Heulebeek. Dit moet de overstromingen in het centrum van Heu-
le beperken. Een bypass is een brede, diepe gleuf die dienst doet 
als ‘short-cut’ voor de Heulebeek. Als het water in de beek tussen 
de Zeger van Heulestraat en de Warande niet snel genoeg kan 
doorstromen, zal de bypass zorgen voor een versnelde afvoer. 
In normale omstandigheden staat de bypass droog. Enkel bij 
hevige regenval bewijst het zijn nut. Op het plan is te zien waar 
de bypass precies zal liggen. Om de kruising met de spoorweg 
te maken wordt een koker ingebouwd. Voorbij de Warande zal 
de bypass bovengronds liggen tot die opnieuw een aansluiting 
vindt op de Heulebeek, ter hoogte van de groenzone achter de 
Emiel Hullebroecklaan. De voorbereidende graafwerken gingen 
van start op 19 februari. De eigenlijke koker wordt geplaatst op 
23 en 24 juni. Dit is bewust in het weekend gepland omdat het 
treinverkeer hiervoor onderbroken moet worden. In het voorjaar 
van 2019 volgen de uitgravingswerken van de rest van de bypass.

KORTRIJK 

BUDGET GAMES 
LANGE MUNTE 
Midden januari speelden 110 kinderen uit de 
buurt Lange Munte een Budget Game. Onder 
de noemer ‘Jong Kortrijk Spreekt’ beslisten zij 
zelf welke aanpassingen er in hun buurt zullen 
gebeuren. De stad trekt hiervoor € 25.000 uit. 
Het Vogelproject eindigde op de eerste plaats. 
Daarbij engageren de kinderen zich om vogel-
huisjes te maken en die overal in de wijk op te 
hangen. Voor deze Budget Games werkte men 
samen met drie basisscholen (Freinetschool 
De Baai, Sint-Amandsbasisschool Zuid en 
Sint-Theresia) om zoveel mogelijk kinderen uit 
de buurt te betrekken. In het spel leerden de 
kinderen zowel bij over stadsontwikkeling als 
over het omgaan met budgetten. Zij beslisten 
zelf welke kindvriendelijke aanpassingen er in 
hun buurt moeten gebeuren. De top 3 ziet er 
als volgt uit: 
1. Het Vogelproject: vogelhuisjes in de wijk 
2. Lange Munte op zijn properst: opruimactie 

in de wijk
3. Wij bouwen een hondenlosloopweide, 

want niet iedereen is ‘happig’ op loslopen-
de honden

De acties die de kinderen kochten werden dui-
delijk genoteerd, alsook wie de actie koopt en 
mee uitwerkt. Op deze manier betrekt men de 
kinderen ook bij de effectieve uitwerking van 
de projecten. De gekozen voorstellen krijgen 
nog dit schooljaar hun uitvoering. 

BELLEGEM – ROLLEGEM – AALBEKE - KOOIGEM 

INFOMARKT OP 3 MAART
Ook in het zuiden van Kortrijk zijn heel wat veranderingen op 
komst. De stad organiseert daarom een infomarkt voor Bellegem, 
Rollegem, Kooigem en Aalbeke. Je vindt er onder meer een info-
stand over de ontwikkelingen van Brouwerij Bockor, knip Munken-
doornstraat, de bouwwerken van Chiro Aalbeke, de ontwikkelingen 
in het Preshoekbos en de speelruimte in de zuidelijke rand. Er staan 
ook enkele presentaties gepland: 
> 15 uur: patrimoniumstudie Aalbeke
> 15.30 uur: heraanleg N43 
> 16 uur: woonzorgcentrum Bellegem
> 16.30 uur: knip Munkendoornstraat

Noteer zaterdag 3 maart alvast met stip in jouw agenda. Je bent 
welkom tussen 14.30 en 17.30 uur in de kerk van Bellegem, Bellegem-
plaats. Omstreeks 17.30 uur sluiten wij af met een hapje en drankje. 

BISSEGEM 

TOEKOMSTPLANNEN BISSEGEM
De komende jaren staan er in Bissegem heel wat ontwikkelin-
gen op til. Samen met het burgerplatform ‘Bouwen aan een 
Beter Bissegem’ organiseerde de stad op zaterdag 25 novem-
ber een infomarkt in OC Troubadour. Uiteindelijk stonden 23 
deskundigen de meer dan 700 bezoekers te woord.  Op www.
kortrijk.be/bissegem kan je alle presentaties van die toe-
komstplannen nog eens opnieuw bekijken. Wij vullen de info 
geregeld aan met nieuwe updates. Binnenkort ontvangen alle 
Bissegemnaren een folder in de bus met meer uitleg over de 
toekomstplannen. 

KORTRIJK 

WANDEL DOOR HET DECOR VAN 
‘HET VERDRIET VAN BELGIË’ 
Iedereen kent ongetwijfeld “Het Verdriet van België” van Hugo Claus. In 1983 
was deze iconische roman de eerste megaseller van de Vlaamse letteren en 
leverde Claus in 1984 de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Verhalend Proza op. 
“Het Verdriet van België” is een familiekroniek vol autobiografische feiten. 
Interessant als je weet dat Claus een deel van zijn jeugd in Kortrijk door-
bracht. Hugo Claus overleed op 19 maart 2008. Naar aanleiding van dit 10 
jaar overlijden pakt de stad met een uniek initiatief uit. Vanaf 18 maart kan 
je een geluidswandeling maken door het decor van ‘Het Verdriet van België’. 
Een reeks gesprekken tussen Claus en Cees Nooteboom ligt aan de basis van 
deze tocht. Het duo wandelde in april 1983 langs plekken in Kortrijk die een 
rol spelen in het ‘Verdriet van België’ om er de werkelijkheid te toetsen aan 
die van de roman. De BRT-man Bob de Groof nam hun gesprekken op. Radio-
maakster Eva Moeraert zette deze podcast avant la lettre om in een geluids-
wandeling die je gratis kan downloaden via de website van Toerisme Kortrijk. 
Jessie Decaluwé is de gidsstem die de wandelaars op het juiste spoor zet. Wim 
Opbrouck leest op elke plek fragmenten voor uit ‘Het Verdriet van België’. De 
wandeling is een aanrader, ook voor wie het boek nooit gelezen heeft. Op 18 
maart vindt een speciale editie van Het Penhuis plaats. Cees Nooteboom, Jan 
Van Riet en Kevin Apsillis verwelkomen jou om 10.30 uur in de Budafabriek. 
Aansluitend kan je deelnemen aan een luisterwandeling met literaire inter-
venties. Start tussen 13 en 17 uur in Toerisme Kortrijk, Begijnhofpark. Breng je 
(opgeladen) smartphone en eventueel oortjes mee. 

 R www.toerismekortrijk.be/hugoclauswandeling 

F    CUS OP...
AALBEKE – BELLEGEM – BISSEGEM – HEULE – KOOIGEM – KORTRIJK - MARKE - ROLLEGEM
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Men is druk aan het timmeren en pleiste-
ren in de voormalige tapijtenwinkel Ghey-
sens op de hoek van de Doorniksestraat, 
Spoorweglaan en Sint-Jorisstraat. Halver-
wege april zwaaien de deuren open van 
volksrestaurant VORK. Maar ook achter de 
schermen werkt men keihard. Door Joost 
Vandenhove (44) bijvoorbeeld, de chef van 
VORK. Hij stelt het menu samen, denkt mee 
over de inrichting en houdt ondertussen 
mee een oogje in het zeil op de werf.

"Er komt inderdaad heel veel bij kijken. Ik 
ben nog nooit vanaf nul een restaurant be-
gonnen. Maar ik zou het niet willen missen, 
het is erg spannend en ik geloof honderd 
procent in dit project, waarmee wij veel 
mensen zullen helpen", vertelt Joost erg 
enthousiast.

KORTRIJKZAAN EN HEULENAAR
Joost werd geboren in Oudenaarde, maar 
is geen onbekende in Kortrijk. Integen-
deel, hij voelt zich ondertussen een echte 
Kortrijkzaan. "Of beter nog, een Heulenaar", 
lacht Joost, die al achttien jaar in de groot-
ste deelgemeente van Kortrijk woont, sa-
men met zijn vrouw en twee dochters. "Ik 
woon erg graag in Heule, iedereen kent er 
iedereen. Heule is nog een echte, hechte 
gemeenschap, een levendige gemeente. 
En ik hou van de mentaliteit in deze regio, 
met hardwerkende mensen die open staan 
voor elkaar." De chef van VORK wist al snel 
dat hij in de horeca wilde werken. "Als klei-
ne jongen stond ik altijd in de keuken bij 
mijn oma, mee in de potten aan het roeren." 
Toen hij amper veertien was, hielp hij al in 
het weekend bij verschillende traiteurs. 
Kortrijk leerde hij kennen als leerling van de 
hotelschool Sint-Niklaas, het huidige Rhizo. 
Hij is nooit meer uit Kortrijk weggeraakt. 
Als pas afgestudeerde 18-jarige mocht hij 
beginnen in de Marquette in Marke, toen 
één van de beste restaurants van de streek. 
Hij klom er op tot sous-chef en werkte ook 
een paar jaar als chef van de Pinot Gris in 

Wevelgem. Via traiteur Deylgat belandde 
hij bij het Parkhotel, waar hij acht jaar 
chef was. Daarna werkte hij een paar jaar 
in brasserie Brass-a-ville, en sinds een jaar 
of zes leidt hij de keuken in het OCMW- 
woonzorgcentrum Sint-Jozef. Het was zijn 
echtgenote An, zelf zaalverantwoordelijke 
in Parkhotel, die Joost stimuleerde om te 
solliciteren als chef van het nieuwe volks-
restaurant. "Zij kent me goed, en zij wist dat 
dit iets voor mij was. Van nul beginnen, een 
mooi sociaal project én een nieuw restau-
rant waarmee je een nieuw publiek wil aan-
trekken, dat spreekt mij enorm aan."

OP GROOTMOEDERS WIJZE
Joost wil bij VORK beginnen met een juiste 
basis en van daaruit verder groeien. "Bij mij 
moet het honderd procent in orde zijn, an-
ders begin ik er niet aan. Bij VORK gaan wij 
voor de klassieke keuken op grootmoeders 
wijze. Lekkere dingen klaarmaken met een 
kleiner budget, dat is een kunst. Wij werken 
met eenvoudige, gezonde producten, dan 
kan je niet anders dan een eerlijke keuken 
serveren." Iedere weekdag legt Joost een 
ander accent. Maandag marktdag is een 

dag voor ouderwetse klassiekers. Dinsdag 
wordt steakdag, woensdag familiedag, 
donderdag wereldkeuken en vrijdag uiter-
aard visdag. "Dan weet je als klant een beet-
je wat je kan verwachten." Joost is ook be-
zig met de voorbereiding van een unieke, 
vegetarische VORK-burger en een speciale 
broodpudding. Joost wil ook heel graag 
feedback van de klanten. "Ik wil graag we-
ten wat zij lekker vinden, of waar zij eens 
zin in hebben. Met hun tips gaan wij zeker 
rekening houden." 

OPLEIDING
Bij VORK worden ook jaarlijks 76 mensen 
opgeleid om aan de slag te kunnen in de 
horeca. Dit gebeurt in samenwerking met 
Horeca Vorming Vlaanderen, VDAB en de 
betrokken onderwijsinstellingen in Kortrijk. 
Met al zijn ervaring weet Joost wat men in 
de horeca verlangt. "Dat opleidingsaspect 
vind ik erg belangrijk. Het maakt ons res-
taurant uniek. En gelukkig sta ik er niet al-
leen voor, want wij hebben een geweldig 
team om de mensen op te leiden."

 R www.kortrijk.be/vork

Iedereen mag aan tafel schuiven in het nieuwe volksrestaurant. De uitba-
ters hanteren om die reden 3 tarieven: een marktconform tarief, een so-
ciaal tarief en een tarief voor mensen in armoede. Het openingsweekend 
vindt plaats van 13 tot 15 april. Je verneemt hierover meer in de volgende 
editie van het stadsmagazine. 

"Ik wil luisteren 
naar onze 
bezoekers"
Joost Vandenhove heeft grootse plannen 
met nieuw volksrestaurant VORK

Het volksrestaurant VORK opent halverwege april. Maar chef 
Joost Vandenhove is al enkele maanden druk bezig met de 

voorbereiding. "Ik wil graag dat de mensen hun gedacht zeggen 
over ons restaurant."

Iedereen welkom! 

INWONER(S)
aan het woord
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AGENDA VAN 1 T.E.M. 31 MAART 2018

FILM | ZIN IN EEN ONTSPANNEN FILM? |  
Controleer de website van de Budascoop voor de films van maart |  
€ 9/7,50 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be 

TOT WOENSDAG 7 MAART

EXPO | BE.LAND EXPO OVER 65 JAAR  
GASTVRIJ VLUCHTELINGENONTHAAL | 
Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 |  
www.kortrijk.be/bibliotheek 

TOT DONDERDAG 22 MAART 

EXPO | KIJKMOMENT - KATRIEN VANDE-
MARLIERE | tot do 22/3 | OC Marke, Hellestraat 6, Marke | 
 www.marke.be 

TOT MAANDAG 9 APRIL

PASSIO2018 | MULTIMEDIAAL PROJECT |  
St.-Maartenskerk & binnenstad Kortrijk, Jozef Vandaleplein | 
www.passio2018.com

DONDERDAG 1 MAART 

HUMOR | HAN SOLO MET JUBILEE | 20.15u |  
€ 15 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be

JEUGDBOEKENMAAND 
IN BIBLIOTHEEK
Eureka! Van 1 tot 31 maart is de jeugdboekenmaand 
present in de bibliotheek met als thema wetenschap en 

techniek. Nieuwsgierig zijn. Willen weten. Zoeken. Kij-
ken. Iets proberen. Uitvinden. Ontwerpen. Mislukken. 
Opnieuw proberen. Neem je (klein)kinderen mee naar 
de Wetenschapshow op vrijdag 9 maart in het Groe-
ningeheem, bezoek er het Kabaalkraam op 10 maart of 
laat hen kennismaken met het Biblabo op 21 maart in 
de centrale bib. Daar vind je op de benedenverdieping 
de hele maand maart ook een te gekke themastand vol 
interessante boeken over wetenschap en techniek. 

 R Meer weten? www.kortrijk.be/
bibliotheek/jeugdboekenmaand

EXPO | BIJEN | tot za 31/3 | Centrale Bibliotheek Kortrijk, 
Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek | zie p. 8

VRIJDAG 2 MAART 

BEURS | TUINXPO | 10 tot 20u, ook op za 3/3 van 10 tot 
18u, zo 4/3 van 10 tot 18u | gratis | Kortrijk Xpo, Doorniksesteen-
weg 216 | 056 24 11 11 | www.tuinxpo.be | zie p. 22
BEURS | HOBBY CREATIEF SALON | 10 tot 18u, ook 
op za 3 en zo 4/3 van 10 tot 18u | € 9 | Kortrijk Xpo, Doornikse-
steenweg 216 | 03 543 90 90 | www.hobbysalon.be
LEZING | THE SEVEN SUMMITS | 19.30u | € 5 | Tex-
ture, Noordstraat 28 | 056 27 74 70  | www.unitedforlife.be
SAMENLEVING | EUROPA NA DE BREXIT. HOE 
MOET HET NU VERDER? | 14u, ook op vr 16/3 om 
14u | € 40/35 (Davidsfonds cultuurkaart) | KU Leuven Campus 
Kulak Kortrijk | 016 31 06 70 | www.davidsfonds.be 
HUMOR | STEVEN VROMMAN | Smoestuinshow | 20u | 
gratis | de Scala, Pluimstraat 7 | 03 281 74 75  | www.velt.be | 
INFOMOMENT | INFOSESSIE ELEKTRISCH  
FIETSEN | 13.30u | gratis maar reserveren | Fietsencentrum 
Mobiel, Min. Tacklaan 57 | 056 24 99 16 | www.mobiel.be
MUZIEK | SULTRY TRIO | 20.30u | deDingen, Budastraat 
TONEEL | DE SPATJES ONAFANKELIK | vrij 2, 9, 
16 en 23/3 om 20u, za 3, 10, 17 en 24/3 om 20u, zo 4, 11, 18 
en 25/3 om 16u, di 13 en 20/3 om 20u | € 9/3 (< 12 jr) | PC St-
Elooi, Sint-Amandsplein 17 | 056 23 98 55 | www.despatjes.be

ZATERDAG 3 MAART

OPENDEUR | DAG VAN DE HOBO - CONSER-
VATORIUM KORTRIJK | 14.30 tot 19.30u | € 6/gratis  
(lln Conservatorium) | Conservatorium Kortrijk, Conservatorium-
plein 3 | 056 27 78 80 | www.legatokortrijk.be

CONCERT | MAARTCONCERT | 20u | € 25 (VIP)/14/12  |  
OC Aalbeke, Aalbekeplaats 1, Aalbeke | 0479 99 92 18  |  
www.harmonieaalbeke.be
BEURS | BABYDAYS | 10u, ook op zo 4/3 tot 18u | 9,50/7 (met 
reductiebon)/gratis (< 12 jr) | Kortrijk Xpo | www.kortrijkxpo.com
MUZIEK | LA JUNGLE | samen met Muziekvereniging 
de Clingse Bossen | 20u | € 10 (add)/7(vvk zonder lidkaart)/4 
| Pand.A, Conservatorium/Muziekcentrum-site | 056 37 06 44  | 
www.wildewesten.be
MARKT | EULE MART | 10 tot 15u | Eule Mart, Site De Mees-
tere (Munster), Stijn Streuvelslaan 45, Heule | Zie facebook, Eule Mart
INFOMARKT | DE TOEKOMST VAN AALBEKE, 
BELLEGEM, KOOIGEM EN ROLLEGEM | Tus-
sen 14.30 en 17.30u, doorlopend met gratis hapjes en drankjes, 
afsluitende receptie tussen 17.30 en 18.30u | Kerk Bellegem, 
Bellegemplaats | www.kortrijk.be/infomarkten | zie p. 18, 19

ZONDAG 4 MAART 

OPERA | DE GRAAF VAN LUXEMBURG | 14.45u, 
ook op zo 11/3 om 14.45u, zo 25/3 om 14.45u | € 21/19 (abon-
nees)/16 (< 26 jr)/gratis (< 12 jr) | Schouwburg Kortrijk, 
Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.kltkortrijk.be
MARKT | BINNENROMMELMARKT | 8.30 tot 17u |  
Zaal Sint-Paulus | daniel.callens@telenet.be | 0468 30 35 24

MAANDAG 5 MAART 

MUZIEK | MICHA MARAH & PATRICK ONZIA | 
14.30u | € 10 | OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3, Bissegem | 
056 37 13 19 | www.bissegem.be 
MUZIEK | AFRO-CUBAANSE MUZIEK: JUAN 
CARLOS ROSQUETE | 19u | € 5/gratis (lln. Conserva-
torium Kortrijk) | Conservatorium Kortrijk, Conservatoriumplein 
3 | 056 27 78 80 www.kortrijk.be/conservatorium

DINSDAG 6 MAART 

WETENSCHAPCAFÉ | 'KAN HET WAT ZACHTER? 
OVER LAWAAI EN GEZONDHEID' | 19.45u |  
gratis | VC Mozaïek, Overleiestraat 15a, Kortrijk, Overleiestraat 15a |  
www.wetenschapscafe.be

TUINXPO

Deze eerste indoor tuinbeurs van het jaar 
is gratis toegankelijk voor alle bezoekers. 
De beurs vindt plaats op vrijdag 2, zaterdag 
3 en zondag 4 maart. Het evenement richt 
zich tot iedereen met een passie voor de 
tuin en het goede buitenleven. Behalve het 
uitgebreid aanbod van de deelnemende on-
dernemingen wordt de bezoeker onderge-
dompeld in inspirerende groenzones en de-
motuinen en kan hij deelnemen aan één van 
de vele workshops. Vorig jaar kwamen liefst 
16.552 bezoekers opdagen om tuintrends te 
ontdekken en zich te laten inspireren. 

 R www.tuinxpo.be

TWEEDEHANDS CARAVAN-
MOTORHOMESALON

De grootste beurs voor tweedehands cam-
pers, caravans en motorhomes strijkt op 
17 en 18 maart voor het eerst neer in Kor-
trijk Xpo. De toegang voor volwassenen 

bedraagt € 5. “De beurs is interessant voor 
mensen die graag kamperen, of dit voor 
het eerst willen ervaren. Behalve heel wat 
tweedehandsmodellen vind je er ook tal-
rijke uitbaters van kampeerautoterreinen 
en campings, verzekeringsmaatschappijen, 
aanbieders van accessoires, reisorganisa-
ties, verhuurbedrijven,…”, zegt organisatrice 
Anja Haegeman. Onder begeleiding van 
gespecialiseerde instructeurs kunnen be-
zoekers zelf een ritje met een caravan of mo-
torhome maken. Wie met de motorhome of 
caravan komt, kan gratis overnachten in het 
tijdelijk caravan- en motorhomedorp.

 R www.caravanmotorhomesalon.be

JOBHAPPENING KORTRIJK

Dit evenement vindt plaats op donderdag 22 
maart van 13 tot 17 uur en is een initiatief van 
stad Kortrijk, Howest, KU Leuven Kulak, UGent 
Campus Kortrijk en VIVES. Liefst 210 werkge-
vers met vacatures voor hoogopgeleiden 
ontmoeten er in Hal 6 laatstejaarsstudenten 

uit de Kortrijkse hogescholen en universitei-
ten. Studenten kunnen er ook workshops vol-
gen over leren solliciteren, netwerken, ‘do’s 
en don’ts’ op je sollicitatiegesprek, sociale 
media en solliciteren. Zij maken er ook kennis 
met het aanbod van hogescholen en univer-
siteiten om verder te studeren en horen het 
verhaal van student-ondernemers. Interes-
sant wordt ook de lezing van trendwatcher 
Herman Konings in de XXL.

 R  www.jobhappeningkortrijk.be

In maart vinden in Kortrijk Xpo opnieuw heel wat publieksbeurzen plaats. Het 
Stadsmagazine grasduinde in het aanbod en pikte er volgend ‘klavertje drie’ uit. 

Drie om te zien

WINWij mogen 10 lezers 
gelukkig maken met een 

gratis toegangskaart voor de 

Caravan-MotorhomeSalon 

beurs. Mail vóór 10 maart naar 

stadsmagazine@kortrijk.be. 
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WOENSDAG 7 MAART 

JAZZ | JAZZLAB SERIES: THREE MEN IN A 
BOAT | 20.15u | € 12/8 (-26) | Concertstudio Kortrijk, Con-
servatoriumplein 2 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
SAMENLEVING | THUIS IN KORTRIJK | 14u | Cen-
trale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 0474 12 87 46 |  
open.deur.kortrijk@gmail.com
OPENDEUR | DAG VAN DE PIANO - CONSER-
VATORIUM KORTRIJK | 14 tot 18u | € 6/gratis (lln 
Conservatorium) | Conservatorium Kortrijk, Conservatoriumplein 
3 | 056 27 78 80 | www.legatokortrijk.be
CURSUS | BASISCURSUS FIETSHERSTEL | 19u, 
ook op wo 14 en wo 21/3 om 19u, wo 28/3 om 19.30u | € 
95 | fietsencentrum Mobiel, Min. Tacklaan 57 | 056 24 99 16 |  
www.mobiel.be/nl/activiteiten/herstelcursus
BEZOEK | BEZOEK AAN DE DEELFABRIEK, 
VZW EFFECT EN WANDELING IN DE VEN-
NING | 13u | € 5 | Buurtwerk Venning, Damastweversstraat 
3 | 056 26 06 00 
LEZING | WETENSCHAPSAVOND MET PROF. 
LEEN DECIN | 19u | KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, 
Etienne Sabbelaan 53 | 056 24 61 11 | www.kuleuven-kulak.be

DONDERDAG 8 MAART 

THEATER | DON QUICHOT | 20.15u | € 13/10 | Theater 
Antigone, Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 | www.antigone.be
MUZIE | CAFÉ-CHANTANT MET RIDE THIS 
TRAIN | 20.15u | OC De Vonke, Lagaeplein 24, Heule | 056 24 
06 20 | Zie Facebook: ocdevonke 
LEZING | MARC LEEMANS: DE TOEKOMST 
VAN ONZE SOCIALE ZEKERHEID (REEKS) | 
19.30u | Hogeschool VIVES Campus Kortrijk, Doorniksesteenweg 
145 | 9oplossingen@acv-csc.be 
KOKEN | VEGETARISCHE PIZZA'S EN LASAG-
NES | 19u, ook op do 15/3 om 19u | € 50 | Heerlijkheid van 
Heule, Zeger van Heulestraat 51-53, Heule | 056 26 06 00 |  
www.vzw-oranjehuis.be
GEZONDHEID | EHBO-SESSIE | 14 tot 17u | € 10/5 (leden 
Liberale Mutualiteit) | Sollidariteit voor het Gezin, 't Hoge 49 | 
050 45 01 00 | www.beleefpleziermetlm.be
COMPUTER | DIGITAFEL | 14u | Centrale Bibliotheek Kor-
trijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek
POP EN ROCK | ON STAGE WITH JOHANNES 
VERSCHAEVE (THE VAN JETS) | 20u |  Concertzaal 
De Kreun (Wilde Westen), Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 |  
www.wildewesten.be

VRIJDAG 9 MAART 

MUZIEK | BART PEETERS MET 'BROOD VOOR 
MORGENVROEG' | 20.15u, ook op za 10/3 om 20.15u | 
€ 31 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 
| www.schouwburgkortrijk.be
FESTIVAL | MEMENTO KORTRIJK WOORDFES-
TIVAL | ook op za 10/3 | € 10 | Groeningeheem, Passionistenlaan 1 
| 056 23 98 55 | www.kortrijk.be/memento | zie p. 4, 5
MUZIEK | GESMAN + SUPPORT | 20u | € 15 
(add)/12(vvk) | Concertzaal De Kreun (Wilde Westen), Conser-
vatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be

LANCERING | HUGO CLAUS WANDELING | 
10.30u: Penhuis met Kevin Absillis en Jan Van Riet | Deze wan-
deling kan je downloaden via de website van Toerisme Kortrijk, 
deelnemers volgen het parcours op eigen houtje met eigen 
smartphone | www.toerismekortrijk.be

MAANDAG 19 MAART 

MUZIEK | LACHEN IS GEZOND: DANNY FABRY 
& JACKY LAFON | 14.30u | € 10 | OC Aalbeke, Aalbeke-
plaats 1, Aalbeke | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

DINSDAG 20 MAART 

CURSUS | CURSUS WILDE BIJEN | 19.30u, di 27/3 
om 19.30u, di 3/4 om 19.30u, za 14/4 om 14u, za 26/5 om 14u, 
za 16/6 om 14u | Zaal stadhuis Kortrijk, Leiestraat | 0487 64 45 
85 | www.natuurpunt.be | zie p. 8
NATUUR | VERMIJDEN EN BESTRIJDEN VAN 
ONGEDIERTE | 20u | OC Marke, Hellestraat 6, Marke | 
www.tuinhiermarke.be
VOORDRACHT | VOORDRACHT DOOR TIJS 
MAUROO: 'HOE ONTSTAAT HET JOUR-
NAAL?' | 15u | € 5 (niet-leden)/gratis | OC De Troubadour, 
Vlaswaagplein 3, Bissegem | 0473 93 53 82 
FILM | FILM FEST GENT ON TOUR: DER 
HAUPTMANN | 20.15u | € 9/7,50 | Budascoop, Kapucij-
nenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be 

WOENSDAG 21 MAART 

LEZING | VERANDER DE KLIMAATVERANDE-
RING - NIC BALTHAZAR | 20u | € 7/5 (vvk leden 
werkgroep voordrachtenreeks) | OC Marke, Hellestraat 6, Marke | 
056 24 08 20 | www.schouwburgkortrijk.be
SAMENLEVING | THUIS IN KORTRIJK | 14u | Centrale 
Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 0474 12 87 46 | open.deur.
kortrijk@gmail.com
THEATER | TANYA VOOR HET GOEDE DOEL | 
20u | € 9 | OC De Wervel, Processiestraat 6, Bellegem | 056 22 12 
05 | www.theatersperanza.be
WORKSHOP | MICROSCOPIE VAN PADDEN-
STOELEN | 13.30u | NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29 | 
www.natuurpunt.be
NATUUR | VERANDER DE KLIMAATVERAN-
DERING | 20u | € 7 (vvk)/5 (add) | OC Marke, Hellestraat 6, 
Marke | 056 24 08 20 | oc.marke@kortrijk.be
WORKSHOP | BIBLABO CREATIEVE WORK-
SHOP | 12 tot 17u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 
30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

DONDERDAG 22 MAART 

LEZING | SENIOREN EN GEZOND LEVEN 
DOOR DR CAMMU | 15u | € 8/5 (leden) | OC De Wervel, 
Processiestraat 6, Bellegem | www.neosvzw.be
BEURS | JOBHAPPENING KORTRIJK | 13 tot 17u | 
Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | www.kortrijkxpo.com | zie p. 22
MUZIEK | EEFJE DE VISSER (SOLO) | 20u | € 18 (add)/15 
(vvk zonder lidkaart)/12 | Concertzaal De Kreun (Wilde Westen), 
Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be

ZATERDAG 10 MAART 

TONEEL | TAXI ONLINE | 20u, ook op zo 11/3 om 15u, 
vr 16 en za 17/3 om 20u | € 9 | OC Aalbeke, Aalbekeplaats 1, 
Aalbeke | www.deplanktrekkers.be
KUNST | MUZIKALE ONTDEKKINGSTOCH-
TEN - BACH: JOHANN SEBASTIAN BACH | 
9.30u, ook op za 17/3 om 9.30u, za 24/3 om 10.30u | € 15 | 
Conservatorium Kortrijk, Conservatoriumplein 3 | 056 27 78 80 
| www.legatokortrijk.be
BEURS | TWEEDEHANDSBEURS BABY-UIT-
ZET, KINDERKLEDIJ & SPEELGOED | Chills, 
Marktstraat 10, Marke 
CONCERT | SPINVIS | 20u | € 23 (add)/20/17 | de Scala, 
Pluimstraat 7 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be | zie p. 4, 5
BENEFIETCONCERT| GIRO DI MUSICA | Italiaans be-
nefiet concert | 19u | € 17 | Ontmoetingscentrum Marke, Hel-
lestraat 6, Marke | www.marke.be 
CASTING | ACAMODA ZOEKT MODELLEN | 
min. 16 jaar en ongeveer 1m70 | 11u | Academie, Houtmarkt 5 | 
www.kortrijk.be/academie | zie p. 16, 17
BASKETBAL | FANION ONE VS BBC LOYERS – N A |  
20.30u | S.C. Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 |  
www.kortrijksportcb.be

ZONDAG 11 MAART 

PENHUIS | SYLVAIN DE BLEECKERE & GAST-
HEER PHILIPPE LEPERS | 10.30u | € 8 (add)/ 
7 (vvk) | Oranjerie Broelkaai, Broelkaai 6 | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be
LEZING | RWANDAZONDAG | 10 tot 14u | OC De 
Vonke, Lagaeplein 24, Heule | 0479 94 70 62 | jefcattebeke@
skynet.be
WANDELING | ZONDER MOS GEEN BOS | 9.30u | 
Stadsgroen Kleiputten, hoek Schaapsdreef en St.-Denijseweg | 
056 20 05 10 | www.natuurpunt.be
VOETBAL | KV KORTRIJK – SPORTING CHAR-
LEROI | 14.30u | Guldensporenstadion, Meensesteenweg 84a 
| 056 96 01 90 | www.kvkortrijk.be

DINSDAG 13 MAART 

WORKSHOP | SOUNDSCAPING EN SCENO-
GRAFIE | 18.30u, ook  di 20/3 om 18.30u | € 20 | Theater 
Antigone, Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 | www.antigone.be 
LEZING | PLANTEN MET EEN VERHAAL | 19.30u |  
€ 5 (kopies en drankje inbegrepen, betalen aan ingang) | Be-
zoekerscentrum Hof te Coucx, Cannaertstraat 33 | 056 71 95 44 |  
www.natuurpunt.be
LEZING | RAAKPUNTEN TUSSEN VRIJZIN-
NIGHEID EN ISLAM | 14.30u | gratis | VC Mozaïek, 
Overleiestraat 15A | 02 614 82 20 | upv@vub.ac.be

WOENSDAG 14 MAART 

THEATER | DOUBLE BILL: DOUNIA MAHAMMED 
& ELIAS VANDENBROUCKE/GODE KEM-
PEN MET 'SALUT COPAIN' & 'KLUSTER' | 
20.15u | € 14/8 (-26) | Schouwburg & Arenatheater, Schouw-
burgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

THEATER | AAP | 19.15 en 21.15u, ook op za 24 en zo 25/3 | 
€ 13/10 | 056 24 08 87 | www.antigone.be

VRIJDAG 23 MAART 

TOONMOMENT | ROOTS18 | OKAN-jongeren pakken uit 
met hun talenten| 19u | gratis |  Budascoop,  Kapucijnenstraat 
10 | zie p. 16, 17
DANS | KOPERGIETERY & CAS PUBLIC MET 
'9 (9+)' | 19u | € 8 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 
14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
HUMOR | PIV HUVLUV: ZIJN ER NOG VRA-
GEN? | 20.15u | € 14 | OC Molenheem, Izegemsestraat 205, 
Heule | 056 24 06 20 
LEZING | DRAAG JIJ ZORG VOOR EEN DIER-
BARE? EN HEB JE VRAGEN ROND MEDI-
CATIE? | 15u | € 7 | Meetingcenter het Notenhof, President 
Kennedylaan 4 | 056 63 63 49 | www.azgroeninge.be

ZATERDAG 24 MAART 

BEURS | SKYWONDER | 10 tot 18u, ook op zo 25/3 van 
10 tot 18u | € 10/8 | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | 
www.skywonder.aero
VOORLEZEN | VOORLEESUURTJE IN DE BIB 
VAN KORTRIJK THEMA EMOTIES | 10.30u | 
Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.
kortrijk.be/bibliotheek
WORKSHOP | VOCAL WORKSHOP MET KA-
TRIEN VAN OPSTAL | Spanning of inspanning? Effici-
ent stemgebruik in elke stijl | 11u | € 5/gratis (lln. Conservato-
rium Kortrijk) | Conservatorium Kortrijk, Conservatoriumplein 3 |  
reservaties@legatokortrijk.be
BEURS | WESTVLAAMSE PLANTENDAG - 
MEER BLOEMEN VOOR BIJEN | 10 tot 17u | 
gratis | PTI Campus Tuinbouwschool, Condedreef 10 | www. 
west-vlaanderen.be/plantendag | zie p. 8
MUZIEK | JAKHALS FESTIVAL: RUMOURS, 
ONMENS, B (LIVE), RAVEYARDS | 18 tot 23.59u | 
€ 16 (add)/13 (vvk zonder lidkaart)/10 | Concertzaal De 
Kreun (Wilde Westen), Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 |  
www.wildewesten.be
CONCERT | GOIN'HOME | 20u | € 12(add)/10(vvk) |  
 | OC Marke | joren.stoffels@outlook.com
BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK – 
ZWEVEGEM DEERLIJK | 20.30u | Sporthal Hiepso, 
Campus Drie Hofsteden | www.kbtk.be

STUDENTEN VERPLEEGKUNDE 
REDDEN LEVENS
“Tijdens de week van de Zorg” staan op woensdag 
14 maart 2018 de Zorgberoepen in de kijker. Dan 
organiseert Dag van de Zorg samen met onderwijs-
instellingen (hogescholen en HBO5), Rode Kruis-
Vlaanderen en Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer 
een echte reanimatiemarathon.
Wie reanimatietechnieken onder de knie heeft kan 
letterlijk levens redden. Studenten bachelor ver-
pleegkunde van Hogeschool VIVES en studenten 
verpleegkunde HBO5 RHIZO demonstreren op 14 
maart van 14 tot 16 uur op 4 plaatsen in Kortrijk 
reanimatietechnieken. Zij wijzen passanten op het 
belang van kennis rond Basic Life Support. Je vindt 
de studenten in de K, in de Lange Steenstraat en op 
twee plaatsen in Ring Shopping Kuurne.
Het ruime publiek krijgt op die 4 locaties informatie en 
kan oefenen op AED-toestellen en reanimatiepoppen. 

 R Info: an.vanbellinghen@vives.be en  
nele.verstraete@vives.be

DONDERDAG 15 MAART 

HUMOR | DIE VERDAMMTE SPIELEREI MET 
'NACHTVORST' | 20.15u | € 15 | Schouwburg Kortrijk, 
Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
ZANGSESSIE | ALLEZ, CHANTEZ! KORTRIJK | 
20u | gratis | de Scala, Pluimstraat 7 | www.uniederzorgelozen.be

VRIJDAG 16 MAART 

CONCERT | HET ZESDE METAAL MET 'THEA-
TERTOUR CALAIS' | 20.15u, ook za 17/3 om 20.15u |  
€ 20 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.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

SPELLEN | (GEZELSCHAPS)SPELLENAVOND | 
19.30u | Kasteel van Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule | www.
facebook.com/SpellenclubHeule
DANSFEEST | ZONTA CUBA NIGHT | Live superior 
dance band & DJ So-fiesta, t.v.v. Teleonthaal, De Korf en Kompas 
| 21u tot 09u | €  8 (jongeren)/ 15(volwassenen) | JC Tranzit, Nelson 
Mandelaplein 17 | 0475 68 51 24 | zontakortrijk.weareclub.net
TONEEL | HET WEEKEND | 20u, ook op za 17/3, zo 18/3 
om 15u, vrij 23 en za 24/3 om 20u | € 8 | 0473 71 13 89 | www.
isegrim.be
EXPO | MUSCLES – ATELIER TEKENKUNST 
ACADEMIE KORTRIJK | opening op vr 16/3 om 19u, 
expo tot do 29/03 | doorlopend open van 7.30 tot 23u | gra-
tis | SC Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 | 056 27 78 60 |  
www.facebook.com/academiekortrijk

ZATERDAG 17 MAART 

DIGIDOKTER | BESTANDEN OPSLAAN IN DE 
CLOUD | 10u | € 5 | Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 
26 06 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek 
BEURS | TWEEDEHANDS CARAVAN MOTOR-
HOME SALON | 10 tot 18u, ook op zo 18/3 van 10 tot 17u | € 5 
| Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | www.kortrijkxpo.com | zie p. 22
THEATER | FOEI, MINISTER! | 20u, ook op zo 18/3 van 
17 tot 19.30u | € 8 | Beekstraat 65, Parochiaal Centrum | 0478 45 
55 90 | www.toneelkring-harlekijn.be
MUZIEK | MOONEYE + FLO | 20u | € 11 (add)/8(vvk)/5 
(Kreun Card) | Concertzaal De Kreun (Wilde Westen), Conserva-
toriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
KLEDIJ | KLEDINGSWAP & COCKTAIL | Breng kle-
ren, schoenen, juwelen, .. die je niet meer nodig hebt binnen tussen 
26 februari en 10 maart in Oxfam-Wereldwinkel, Groeningelaan 12 
| 10 tot 18u | Pand .A, Conservatoriumplein 1 | Facebook zie Pand .A 

ZONDAG 18 MAART

VOLLEYBAL | VOLLEYTEAM KORTRIJK - 
KNACK ROESELARE B | 17u | SC Lange Munte, Bad 
Godesberglaan 22 | www.kortrijk.be/sport
MUZIEK | MUSAMIS IN PREMIÈRE | 11u | € 12 | 
Sint-Michielskerk, SInt-Michielsplein | www.musamis.be
BEURS | STOFFENSPEKTAKEL | 10 tot 17u | Kortrijk 
Xpo, Doorniksesteenweg 216 | www.kortrijkxpo.com
BEURS | KLEDING OUTLET BEURS | 11 tot 18u |  
€ 3 | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | www.kortrijkxpo.com
JAZZ | VLAZZ JAZZ JAM JAM SESSIES | 19u | 
Kaffee Damast, Noordstraat 28A | 056 98 00 86 | Facebook, zie 
Kaffee Damast
INSTAPRONDLEIDING | ONTDEK TEXTURE MET 
GIDS | 11 tot 12.30u | € 9/7/gratis | Texture, Noordstraat 28 
| 056 27 74 70 | www.texturekortrijk.be
OPENDEUR | DAG VAN DE ZORG | 10 tot 17u | De 
branding, Ringlaan 30, Heule | 056 36 40 30 | www.debranding-
waakvzw.be
MUZIEK | I MUVRINI MET 'LUMINELLI' | 17u |  
€ 31 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 
| www.schouwburgkortrijk.be
CONCERT | REIS ROND DE WERELD IN 80 MI-
NUTEN | 18u | € 10/gratis (-12 jr) | OC De Troubadour, Vlas-
waagplein, Bissegem | www.concertharmoniecrescendo.be
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BK SPORTKLIMMEN VOOR 
JEUGD IN KORTRIJK
Op zaterdag 24 maart zakken de beste Belgische 
jeugdsportklimmers naar Kortrijk (klimzaal Blue-
berry Hill) af voor het Belgisch kampioenschap.
Het belooft een spannende wedstrijd te worden van 
hoog niveau. Er nemen ook enkele jonge beloftevolle 
klimmers van de Kortrijkse klimclub, Blueberry Club, 
voor een eerste maal deel. Spektakel verzekerd en 
misschien krijg ook jij wel de smaak te pakken.

 R De toegang is gratis. De wedstrijd start 
om 10 uur met de selectie en de finale is 
voorzien om 16 uur.  
 

OPENING | VERLAAGDE LEIEBOORDEN | vanaf 
17.30u | www.kortrijk.be/verlaging-leieboorden

ZONDAG 25 MAART 

MUZIEK | MATTHEUSPASSIE VAN J.S. BACH  | 
t.v.v. CAW Kortrijk | 15 tot 18u | € 30/25/20 | Sint-Janskerk, Sint-
Jansplein | 0473 92 15 00 | www.kortrijksvocaalensemble.be
FEEST | ETEN EN DANSEN OP ZONDAG | 
11.30u: middagmaal, 14 tot 17u dansnamiddag | € 15 (drank 
niet inbegrepen) | De Scala, Pluimstraat 7
BASKETBAL | FANION ONE – KON. BC GISTEL 
OOSTENDE DUVA FRUIT B | 17u | S.C. Lange Mun-
te, Bad Godesberglaan 22 | www.kortrijksportcb.be

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

FIETSEN | 17e WATERMOLENTOCHT | 25 - 45 - 67 
km | start tussen 8 en 11u | € 4/3/2/gratis (-15 jr) | De Warande, 
Ringlaan 30a, Heule | 051 30 26 07 | www.mountainbike.be
FILM | ALMODÓVAR-SPECIAL | Mujeres al borde 
de un ataque de nervios (16.15u) en Matador (20.15u) |  
€ 9/7,50 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

MAANDAG 26 MAART 

GEZONDHEID | EHBO BIJ KINDEREN | 19u | € 36 | 
Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, Wandelweg 
11 | 03 44 40 597 | www.eventbrite.nl

DINSDAG 27 MAART 

OPDEKOFFIEMET |  'DE HERKENWIJSJES' MET 
MICHEL FOLLET EN GEERT MAECKEL-
BERG | 14.30u | € 10 | OC De Vonke, Lagaeplein 24 | 056 24 06 
20 | oc.devonke@kortrijk.be
THEATER | MUY COMPLICADO | 20.15u, ook op do 
29/3 | € 13/10 | Theater Antigone, Overleiestraat 47 | 056 24 08 
87 | www.antigone.be

WOENSDAG 28 MAART 

JAN FABRE MET BELGIUM 
RULES/BELGIAN RULES
Op woensdag 28 maart brengt Jan Fabre in de 
Schouwburg met ‘Belgium Rules/Belgian Rules’ 
zijn eigen ode aan België en de Belgische cultuur. 
België is volgens Fabre een land van surrealisten, 
plantrekkers en foefelaars. Belgen zijn niet trots, 
maar laven zich aan het leven en genieten gulzig.
Verwacht je, die avond, dus maar aan een 
uitzinnig feest met bier, carnaval, Magritte en 
Ensor! Raymond van het Groenewoud schrijft de 
lijfliederen en Johan de Boose tekent voor de tekst. 

 R Tickets UiT in Kortrijk – Schouwburgplein 
14 | 056 23 98 55 | € 28/26/20 
(luisterplaatsen) - €15 (-26) 

 R Info: www.schouwburgkortrijk.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 april: 2 maart, editie mei: 3 april.

LEZEN | LEESGROEP 'DE VLAKTE IN VLAM-
MEN' (JUAN RULFO) | 19.30u | € 15 | Boekenhuis 
Theoria, Casinoplein 10 | 056 26 06 00 

MUZIEK | FEEDER + SUPPORT | 20u | € 23 (add)/20 
(vvk zonder lidkaart)/17 | Concertzaal De Kreun (Wilde Westen), 
Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be

DONDERDAG 29 MAART

KERMIS | PAASFOOR | t.e.m. zo 15/4 | zie p. 3
LAATAVONDSHOPPEN | WITTE DONDERDAG | 
Deelnemende handelaars verrassen u graag met leuke etalages 
die in het teken staan van Pasen en zijn ook uitzonderlijk open tot 
20u | www.shopinkortrijk.be | zie ook p. 3
JAZZ | WITTE DONDERDAGCONCERT VAN 
DE SUPERIOR DANCEBAND | 19u | € 5/gratis  
(leden Jazzclub) | VC Mozaïek, Overleiestraat 15A | 056 40 06 05 |  
www.superiordanceband.be

VRIJDAG 30 MAART 

MUZIEK | SCHOOL IS COOL + SUPPORT | 20u | 
€ 19 (add)/16 (vvk zonder lidkaart)/13 | Concertzaal De Kreun 
(Wilde Westen) | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
VOLKSKEUKEN | RESTO RATATOUILLE | 18u | € 5 | 
de Scala, Pluimstraat 7 | 056 22 04 00 | www.uniederzorgelozen.be

ZATERDAG 31 MAART 

VOLLEYBAL | VOLLEYTEAM KORTRIJK -  
KRUIKENBURG TERNAT | 20u | SC, Bad Godesber-
glaan 22 | www.volleyteamkortrijk.be 
MUZIEK | ADAMO - PRÈS DE TOI | 20u | € 55 | 
Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | 
www.schouwburgkortrijk.be
BASKETBAL | FANION ONE – BASKET SIJSELE  A |  
S.C. Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 | www.kortrijksportcb.be

De activiteiten die in aanmerking 
komen voor de UiTpas vind je op:
www.uitinzuidwest.be
klik op 'agenda'

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

martvlieg #gebroeders-vanraemdonckpark #igkortrijk

timvuylsteke Shadows #spinrag #budascoop

anneliespriet 

eindelijk wat zon 

#geboortebosmarke

broes_sanders Feest! #floris #vijf #vriendjes #budascoop

tom.delmotte Skatende jeugd 

omarmt nieuw stadsdeel  

#kortrijkweide

Lauracentrella_food 

The delicious 

#kortrijk Kalletaart 

#localspeciality 

pralien_a Here comes 
the fun #identicaltwins #igkortrijk 

martvlieg Vanochtend werden we getrakteerd op roze #wolken #igkortrijk

sophieheyn Me and 

my best friend 

#marionnetten

evabelgium Evening#sintrochuslaan 

someelf Zeer benieuwd! 

#spinrag #igkortrijk
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Spinrag (© Kattoo) 


