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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 

06 >  Inname openbaar domein

Wie een stukje van het openbaar domein 
inneemt, moet hiervoor een toelating 
vragen. Wij helpen jou op weg met een 
praktische gids vol vragen en antwoorden. 

07 > Regionaal erfgoeddepot

Na jaren van meten, tekenen, schaven, 
bouwen en afwerken opent in de lente 
van 2018 het regionaal erfgoeddepot zijn 
deuren op de site Vier Linden in Heule. 

09 > Night Air

Wilde Westen nodigt ‘Artist in Residence 
2018’ Patricia Vanneste (Balthazar) 
uit om tijdens Festival van Vlaanderen 
Kortrijk ‘Night Air’ te cureren.

10 > Play

Van 23 juni tot en met 11 november ver-
diept het stadsparcours PLAY zich in het 
thema spelen en is de stad zes maanden 
lang de gedroomde speelruimte.

11 >  Vroeger en nu
De jaarlijkse Paasfoor palmt dit jaar de 
binnenstad in van 29 maart tot en met 
15 april. Wij nemen jullie mee terug in 
de tijd. 

21 > Inwoner aan het woord

Op dinsdag 17 april krijgt de economie in 
onze stad een nieuwe, jonge impuls met 
de opening van Hangar K. Onze redactie 
had een gesprek met CEO Piet Verhoeve. 

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 deze maand naar de redders van onze zwemba-
den. Hun job ziet er eerder routineus uit, maar dit is enkel schijn. 
Redders brengen gemiddeld 6 uren per dag door aan de rand 
van het zwembad. Tijdens deze periode moeten ze alert zijn 
en blijven! Ze staan in voor de veiligheid van zwemmers die de 
sport nog niet echt beheersen, maar ook voor de echte water-
ratten en de sport- en recreatieve zwemmers. Vooraf inschat-
ten waar zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen, is één van 
de vele vereisten van een goede redder. Daarom roept een red-
der soms te roekeloze of enthousiaste zwemmers tot de orde. 
Om het voor iedereen aangenaam toeven te maken, passen zij 
ook de reglementering voor verschillende doelgroepen toe, 
wat hen niet altijd in dank afgenomen wordt. Redders zorgen 
ook de technische veiligheid. Tot drie maal per dag checken 
zij via wateranalyse of het zwembadwater beantwoordt aan 
de strenge  Vlarem-normen. Schoonmaken van de zwemhal, 
inspringen om kassataken uit te voeren, stand-by staan om bij 
plotse afwezigheden er toch voor te zorgen dat het zwembad 
kan openen, je merkt dat deze job dus meer inhoudt dan rustig 
op een stoel het zwempubliek bekijken. Hoedje af!

De helden van Kortrijk 
Mensen aantrekken die anders nooit op restaurant  

gaan en tegelijk zorgen voor een degelijke basisopleiding 
voor keuken- en zaalpersoneel. Dat is het dubbele doel  
van VORK, het nieuwe volksrestaurant dat de deuren  
opent met een groot, volks feest op vrijdag 13 april. 

Vorig jaar vond Johan De Crae-
mer uit Rollegem dat zijn buur 
Willy De Rho uit de Aalbeek-
sestraat een attentie verdiende. 
Johan is hulpbehoevend en min-
der mobiel. Daarom apprecieert 
hij het des te meer dat hij van tijd 
tot tijd op Willy kon rekenen.

“Het was voor mij een grote verras-
sing toen Jozef Naessens mij vorig 
jaar de attentie kwam overhandi-
gen”, lacht Willy. “Ach, het was maar 
een kleine moeite om Johans tuin 
te onderhouden, een klein karwei-
tje uit te voeren, eens de waterlei-
ding te checken of boodschappen 
te doen. Sinds november verblijft 
Johan in een woonzorgcentrum en 
zien wij elkaar wat minder, maar ik 
probeer toch regelmatig nog eens 
op bezoek te gaan.” Kan jij ook re-
kenen op een bovenste beste buur, 
die af en toe vrijwillig bijspringt om 
je uit de nood te helpen? Dan is een 
kleine attentie zeker op zijn plaats. 
Binnenkort vind je in jouw buurt 
op verschillende plaatsen flyers om 
die goede ziel te nomineren en let-
terlijk in de bloemetjes te zetten. 
Vrijwilligers van Buren voor Buren 
gaan op 25 mei, ter gelegenheid 
van de Dag van de Buur, bij die per-
soon langs met een leuke attentie. 
Niet voor niets luidt het spreek-
woord: beter een goede buur dan 
een verre vriend!

 R www.kortrijk.be/nomineerjebestebuur

NOMINEER
JOUW BUUR! 

Feestelijke 
opening VORK

De keuken van VORK wordt een klassieke 
keuken, lekker en gezond, met verse pro-
ducten. En met aandacht voor het gebruik 
van voedseloverschotten. Iedere dag staat 
een ander thema centraal. Op maandag zijn 
dat bijvoorbeeld de echte ouderwetse klas-
siekers. Woensdag is familiedag, met extra 
aandacht voor gezinnen met kinderen. De 
eerste weken kan je genieten van het ope-
ningsmenu met witte vis. Vanaf mei is er 
behalve de dagschotel ook een kaart met 
seizoensgebonden suggesties. Bij VORK 
zijn er drie tarieven. Het gewone tarief voor 
soep en hoofdgerecht is 14 euro. Het sociaal 
tarief, voor mensen met een verhoogde te-
gemoetkoming, bedraagt 7 euro. Daarnaast 
is er een kansentarief van 2 euro. 

OPENING
Iedereen is welkom op de feestelijke ope-
ning op 13 april. Die begint vanaf 18 uur 
met een straatparade onder leiding van 
straatorkest Vooruit met de Kuit en de 
VORK-brigade. Ter plekke in de Doornik-
sestraat 60 geeft Wim Opbrouck rond 19 
uur een tafelrede. Je kan er proeven van 
al het lekkers dat in VORK opgediend zal 
worden.

 R Open vanaf maandag 16 april. Elke weekdag 
van 11.30 tot 14 uur. Donderdag en vrijdag 
ook van 18 tot 22.30 uur.

 R www.kortrijk.be/vork
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BUITENSPEELDAG

Er is geen beter moment om te ravotten en 
te sporten dan bij het begin van de lente. 
Alle kinderen zijn meer dan welkom op de 
11e editie van de Buitenspeeldag. Van 13 tot 
17 uur vinden er op verschillende plaatsen 
in Kortrijk avontuurlijke activiteiten plaats 
waaraan kleuters en kinderen gratis en zon-
der vooraf in te schrijven kunnen deelne-
men. Op 18 april is het speeldomein De Wa-
rande (Ringlaan 30a in Heule) het kloppend 
hart van de Buitenspeeldag. Maar ook in het 
park Blauwe Poort, Kinderboederij Van Clé 
in Marke en Kinderland Don Bosco en in ver-
schillende speelstraten kan het jonge volk 
zich uitleven. Op 21 en 22 april kan je boven-
dien genieten van een Buitenspeelweekend 
bij Tranzit voor de opening van Streetpark 
Luxaplast, op de Heulse buitenspeeldag op 
Site Tinekesbos door Chiro Tsjoef, Chiro Sti-
ne en Scouts Robrecht de Bethune en op de 
Open Chironamiddagen van Chiro Aalbeke 
en Chiro Tandem Rollegem. 

 R  www.buitenspeeldag.be/kortrijk 

FESTIVAL VAN VLAANDEREN

De negende editie van het festival heeft dit 
jaar ‘Air’ als thema. Organisator Wilde Wes-
ten zorgt voor een intense muziekbeleving 
en biedt de liefhebber een breed palet aan 
klassieke muziekoptredens met een edgy 
twist. Hoogtepunt van het festival is de 
avond ‘Night Air’ die gecureerd wordt door 
Patricia Vanneste van Balthazar. 
 

 R van 19 tot 28 april, night air op 21 april (zie p.9) 

 R info en tickets: www.wildewesten.be

1 MEI FESTIVAL

Het 1 mei festival is de jaarlijkse gratis mu-
zikale afspraak in het Begijnhofpark op 1 
mei. Maak je ook dit jaar op voor een ge-
zellige middag en een avond vol muzikale 
hoogtepunten. Lokale held Gèsman opent 
het festival waarna ondermeer Douglas Firs 
en The Godfathers het podium overnemen. 
Headliner Delvis staat garant voor soul en 
funk van de bovenste plank, terwijl de an-
dere grote naam Stikstof hoofdstedelijke 
hiphop brengt die je ongetwijfeld zal laten 
bewegen. De beentjes strekken gebeurt 
met topdeejay Faisal die het Begijnhofpark 
in vuur en vlam zal zetten. Verder is er voor 
de kinderen heel wat animatie en kunnen 
hongerigen en dorstigen zich uitgebreid 
laven aan de aanwezige standjes. 

 R dinsdag 1 mei in het Begijnhofpark (gratis) 

 R www.maydaymayday.be 

GROTE PRIJS MARCEL KINT

Deze 1.1 wielerwedstrijd die haar naam 
dankt aan voormalige wereldkampioen 
Marcel Kint strijkt voor de eerste maal in 
Kortrijk neer. Het startschot weerklinkt op 
20 mei op het Nelson Mandelaplein op Kor-
trijk Weide. Wie de wielerhelden in levende 
lijve wil ontmoeten is meer dan welkom, 
want heel wat grote namen tekenen pre-
sent. Na de start trekt het peloton zich op 
gang doorheen het hinterland.

 R zondag 20 mei, start: 
Nelson Mandelaplein, Kortrijk Weide

 R www.gpmarcelkint.eu

FOTOFINISH

In het kader van ‘Kortrijk, Europese sport-
stad 2018’ zet de sportdienst een groot-
schalige fototentoonstelling op het ge-
touw. Het Kortrijkse sportjaar in beeld is 
één van de onderdelen. Daarvoor is Team 
Sport op zoek naar jou. Ben je een verwoed 
amateurfotograaf? Sportliefhebber in hart 
en nieren? Heb je heel wat foto’s van Kor-
trijkse sportevents uit 2018 ( of ben je van 
plan er nog heel wat te nemen?) Stuur je 10 
beste foto’s tegen 31 augustus via wetrans-
fer naar Sylvain.Ferla@kortrijk.be . Een jury 
zal de foto’s selecteren die uiteindelijk op 
social media, in een fotoboek en in een ten-
toonstelling terecht komen.

 R Vanaf midden april vind je alle info op  
www.kortrijk.be/kortrijkspringt

OPENING
SKATEPARK LUXAPLAST 

Skaters komen in Kortrijk meer dan ooit aan 
hun trekken nu het vernieuwde skatepark 
aan de Overzetweg in Marke af is. De losse 
toestellen zijn verdwenen en vervangen 
door toestellen in beton. Daarnaast is een 
derde platteau voorzien om de geliefde 
spine op te plaatsen. De feestelijke opening 
op zaterdag 21 april begint om 13 uur met 
een graffitijam. Om 16 uur start de skate-
wedstrijd, om 17 uur staat een openingsre-
ceptie op het programma. 

 R zaterdag 21 april vanaf 13 uur  
op het skatepark, Overzetweg Marke 

 R www.kortrijk.be/jctranzit/skatepark-luxaplast

Bloeiende paaslelies, opzwepende paasfoordeuntjes, de eerste terrasjes,… 
De lente hangt in de lucht! Reden te meer om je (sportieve) lenteoutfit aan 
te trekken en de buitenlucht op te snuiven. Dit kun je zeker doen met de 

volgende activiteiten.
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Wie een stukje van het openbaar domein inneemt, moet hiervoor een 
toelating vragen. Met openbaar domein bedoelen we (een gedeelte 

van) een rijweg, fietspad, voetpad, parkeerstrook of berm.

WIE MOET DE AANVRAAG
INDIENEN EN WANNEER

De persoon die de werken uitvoert (meest-
al de aannemer) doet de aanvraag
- minstens 3 werkdagen (*) voor de inname.
- minstens 10 werkdagen (*) voor de in-

name als er hinder is voor voetgangers, 
fietsers of autoverkeer. Hinder betekent 
dat de normale verkeerssituatie wijzigt 
(vb. smallere doorgang op voet- of fiets-
pad of op de rijweg).

(*) de dag van de aanvraag en uitvoering zijn 
niet inbegrepen in de vermelde werkdagen.

Bij een inname met verkeershinder moet 
je een signalisatieplan opmaken. Dat is een 
plan waarop staat welke signalisatie (vb. ver-
keersborden) zullen geplaatst worden. Op 
basis van de aanvraag levert de politie een 

signalisatiemachtiging af, een toelating die 
je nodig hebt om de signalisatie te plaatsen.

HOE VRAAG JE EEN INNAME 
OPENBAAR DOMEIN AAN?

- Via het online invulformulier op www.
kortrijk.be. Tik bij de zoekfunctie ‘inname 
openbaar domein in’ en vul alle velden in. 

- Beschik je niet over een computer? Heb 
je problemen bij het invullen van het 
aanvraagformulier? Kom langs tijdens 
de openingsuren én op afspraak in het 
stadhuis.

WAAR KOOP OF ONTLEEN 
JE VERKEERSSIGNALISATIE?

Parkeerverbodssignalisatie en toebehoren 
(rubberen voeten) haal je gratis af in de 
Uitleenwinkel Depot 102, op vertoon van 

de toelating die je ontvangen hebt van de 
stad. Andere signalisatieborden huur je of 
koop je aan bij een private signalisatiefirma. 

 R Uitleenwinkel Depot 102, Moorseelsestraat 
102 (ingang via Vlasbloemstraat)

HOEVEEL KOST EEN 
INNAME OPENBAAR DOMEIN?

De kostprijs voor een inname openbaar 
domein hangt af van de zone waar je 
ruimte wil innemen. Zo zijn er verschil-
lende tarieven voor al dan niet betalende 
parkeerplaatsen, blauwe zone, winkelwan-
delgebied, Kortrijk centrum of de deelge-
meenten. Je raadpleegt de tarieven via het 
online aanvraagformulier op de website.
Het innemen van openbaar domein zonder 
toelating wordt gesanctioneerd met een 
GAS-boete.

Praktische gids inname 
openbaar domein 

Na jaren van meten, tekenen, schaven, bouwen en afwerken  
opent in de lente van 2018 het regionaal erfgoeddepot zijn deuren 

op de site Vier Linden in Heule. 

Het erfgoeddepot, in zijn ruwe betonnen 
eenvoud, rijst uit de grond als een compact, 
duurzaam industrieel gebouw. Gewapend 
voor de toekomst en klaar om ons regio-
naal verleden in optimale omstandigheden 
te bewaren. Geen vergeetput, maar een 
toekomstgerichte hub. Het erfgoeddepot 
beschikt over een lees-, consultatie- en do-
cumentatieruimte, kantoren en een verga-
derzaal, ateliers en verpakkingsruimte. Het 
grote hart van het gebouw vormen even-
wel de ruimte voor tijdelijke opslag en de 
diverse lokalen voor permanente opslag. In 
totaal goed voor 3.600 m².

UITEENLOPENDE COLLECTIES
In de loop van 2018 vult men het erfgoed-
depot met de uiteenlopende collecties van 
de stedelijke musea en het stadsarchief 
Kortrijk. Ook de provinciale erfgoedbiblio-

theek Westflandrica vindt hier onderdak. 
Later verhuizen ook stukken uit Zuid-West-
Vlaanderen naar Heule. Het erfgoeddepot 
maakt zo een einde aan de versnipperde, 
kwaliteitsarme en soms problematische 
bewaring van erfgoed op zolders en in kel-
ders. Erfgoed-cohousing is de toekomst! 

HET ERFGOEDDEPOT IN CIJFERS

3.600 m² bewaarruimte met:
- 12,8 lopende km planken voor papier
- 288 m² voor textiel
- 1575 m² gaasrekken voor schilderijen
- 360 m² voor theaterdecors
- 1224 m² voor kleine en grote stukken
- 595 m² nood- en transitdepot
420 m² werkruimte
357 m² actieve publieksruimte
667 m² circulatie

 R Het Erfgoeddepot is een realisatie van  
Stad Kortrijk, provincie West-Vlaanderen,  
de Vlaamse overheid, de lokale besturen in 
Zuid-West-Vlaanderen en de erfgoedcel  
Erfgoed Zuidwest.

Op zondag 22 april mag je gaan 
curieuzeneuzen in het nog collec-
tieloze gebouw. Tussen 10 en 18 
uur simuleren allerlei projecties 
per kamer hoe het erfgoeddepot er 
intern zal uitzien na de verhuis van 
alle stukken. Op Erfgoeddag valt er 
trouwens heel wat te beleven in de 
regio Kortrijk. Ook in Texture, het 
Baggaertshof, de noordelijke Broel-
toren, het Rijksarchief, het Begijn-
hof en het klooster van de zusters 
van Sint-Niklaas staan talrijke leuke 
activiteiten gepland.

 R Check het volledig regionaal programma 
op www.erfgoedzuidwest.be 

Feestelijke 
opening op 
Erfgoeddag

Regionaal erfgoeddepot: 
Een duurzame erfgoedhub 

voor stad en streek

De bouwmaterialen die ik  
bestelde, zullen tijdelijk het  

voetpad voor mijn deur versperren.

Ik verhuis en wil  
parkeerruimte voorbehouden 

voor de verhuiswagen.

Wij verbouwen en willen  
een container voor onze  

woning plaatsen. ©
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NIGHT AIR OP 21 APRIL

Night Air bestaat uit twee delen waarvoor je 
apart of in combi kan inschrijven. Het eerste 
deel (20.30 tot 23.30 uur) brengt drie concer-
ten met muziek die inspiratie vindt in de na-
tuur, fluwelen pianopartijen en een mix van 
viool en elektronica. Een voorbode op de 
nachtelijke marathon waarbij Innerwoud en 
Yadayn van middernacht tot ’s morgens het 
publiek met een acht uur durende composi-
tie in slaap wiegt. Ontwaken doe je met een 
heerlijk ontbijt. Een project dat misschien 
wat doet denken aan SLEEP van Max Rich-
ter, maar waarbij de muzikanten een eigen, 
originele compositie brengen met de nodige 
vrijheid om te improviseren. Plaats van af-
spraak is Academie Kortrijk. Het gebouw aan 

de Houtmarkt staat niet alleen in voor de lo-
catie, maar zorgt ook voor de aankleding van 
het hele gebeuren. De studenten bezorgen 
de bezoekers een unieke beleving. Vanaf 
19.30 uur verwelkomen zij jou in een muzi-
kale installatie en een droomlandschap. 

MUSIC IN THE AIR 

Van 19 tot 28 april vindt de negende editie 
van Festival van Vlaanderen Kortrijk plaats. 
In 2017 gaf het festival het startschot van 
een vijfjarige reeks rond de vijf elementen: 
aarde, lucht, vuur, water en ‘quinta essen-
tia’. Met ‘Music in the Air’ is lucht het twee-
de en wellicht meest tot de verbeelding 
sprekende oerelement dat centraal staat 
op Festival Kortrijk. 

Air: de lichtheid in de speelse muziek van 
Antonio Vivaldi, maar ook de bron van onze 
stem in talrijke vocale concerten, of lucht als 
in de betoverende, nachtelijke sterrenhemel 
in Schönbergs romantische ‘Verklärte Nacht’ 
of Dave Douglas’ dromerige ‘Charms of the 
Night Sky’. En tenslotte lucht als symbool 
voor de wind: als zachte bries in liederen 
met Perzische poëzie of onstuimig wild in 
de storm van Beethovens zesde Symfonie 
‘Pastorale’. Kortom: Music in the Air!

 R Festival Kortrijk loopt van 19 tot 28 april. 
Night Air vindt plaats op 21 april vanaf 19.30 
uur in Academie Kortrijk, Houtmarkt. 

 R Info en tickets: www.festivalkortrijk.be  
of UiT in Kortrijk

Wilde Westen nodigt ‘Artist in Residence 2018’ Patricia Vanneste uit om 
tijdens Festival van Vlaanderen Kortrijk ‘Night Air’ te cureren. De Kortrijkse 

muzikante Patricia Vanneste ken je ongetwijfeld als violiste/toetseniste van de 
band Balthazar. Zij nodigt (inter)nationale artiesten als Garth Stevenson, Carlos 
Cipa, Le Chapelier Fou, Innerwoud en Yadayn uit voor een avond waar klassiek, 

hedendaags en pop samensmelten. 

Festival Kortrijk pakt 
uit met Night Air

Op maandag 23 april maken verschillende 
specialisten in Hangar K je wegwijs in de 
opstart van een eigen onderneming. Star-
ten met een eigen onderneming is een 
grote stap, waarbij je best wel wat onder-
steuning kan gebruiken. Het startersevent 
Onderneem in Kortrijk zet je alvast goed 
op weg. Op maandag 23 april vanaf 16 uur 
krijg je van diverse experts heel wat nut-
tige informatie. Hoe start je als zelfstandig 
ondernemer? Hoe maak je een sluitend on-

dernemings- en financieel plan? Wat komt 
er allemaal kijken bij de opstart van een ho-
recazaak? Op deze en zoveel andere vragen 
krijg je de juiste antwoorden. Bovendien 
verneem je er ook alles over wat de stad 
voor starters doet en kan je tijdens de in-
formatiemarkt vanaf 19.30 uur heel wat in-
teressante contacten leggen. De deelname 
is volledig gratis.

 R www.kortrijk.be/onderneeminkortrijk

Paradijs voor 
startende 

ondernemers 
Barst je van de goesting om professioneel op 

eigen benen te staan? Dan is het startersevent 
Onderneem in Kortrijk zeker iets voor jou. 

VEELBELOVEND
BEGIN
Pieter-Jan Mollie is een voorbeeld 
van een succesvolle starter: met 
zijn zaak Thinkedge werd hij ver-
kozen tot Starter van het Jaar tij-
dens de Tower Awards.

Pieter-Jan Mollie is zaakvoerder van 
Thinkedge, een twee jaar geleden 
opgericht communicatiebureau dat 
zich toelegt op branding, webdesign, 
online marketing en storytelling. Hij 
kaapte tijdens de Tower Awards (een 
organisatie van Kapcon waarbij ver-
schillende betekenisvolle Kortrijkse 
bedrijven in de bloemetjes worden 
gezet), onlangs de prijs van beste 
starter weg. “Wij geloven sterk in een 
goede wisselwerking tussen online 
en offline en proberen het verhaal 
van onze klanten telkens op een zo 
creatief mogelijke manier te vertel-
len. Overleggen met klanten doen 
wij altijd in een heel gemoedelijke 
sfeer. Onze klanten moeten zich écht 
thuis voelen.”

WINNAARS
Op de Tower Awards vielen ook 
Carine Coigné (Personality Award), 
Café 56 (beste handelszaak), Kopie 
Koffie (beste concept), Reinhilde 
Debruyne (Merkwaardige Award), 
Tinekesfeesten (Vereniging van het 
jaar) en D’oude Burcht (lekkerste ge-
recht) in de prijzen.

 R www.towerawards.be 
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De Kortrijkse Paasfoor is niet meer weg te 
denken uit het stadsbeeld. De jaarmarkt 
van de 15de eeuw is in de loop der eeuwen 
uitgegroeid tot drie weken volksvertier met 
een mix van absolute klassiekers en sensa-
tionele attracties. De achtbaan behoort on-
getwijfeld tot de spannende métiers. 

1952

Deze foto van Paul Castaing toont de op-
bouw van de Super 8 Aérien op de Graan-
markt. De familie Charles Busch-Quenon uit 
Gent baatte deze achtbaan uit. Je ziet ook 
de toren van het toenmalig postgebouw in 
Brabantse neogotiek. Deze toren bleef na 
de verwoestende bommen van juli 1944 
nog jaren staan op de hoek van de Door-
niksestraat en de Graanmarkt. 

2018

De Wild Mouse is een hedendaagse vari-
ante op de Super 8 Aérien. Eigenaar René 
Bufkens maakt deel uit van een grote ker-
misfamilie. Hij heeft niet alleen door zijn 
beroep een band met Kortrijk, maar ook 
door zijn studies. René deed zijn middel-
bare studies in Kortrijk. Hij bezit nog de 
waterbaan Tiki Surf, een soort watersplash 
waarmee hij op diverse foren in binnen- 
en buitenland uitpakt. Vader Marc Bufkens 
en grootmoeder Marguerite stonden ook 
met attracties op de Paasfoor. Zus Lililan 
Bufkens en echtgenoot Piet Verwijk (NL) 
garanderen het nodige kermisplezier met 
de Deca Dance.

Voor kunstliefhebbers. Voor nieuwsgie-
rigen. En voor de allerjongste speelvo-
gels. Het stadsfestival PLAY decoreert 
verschillende binnen- en buitenlocaties 
in Kortrijk met eigenwijze kunst die oud 
én jong aanspreekt. "Kortrijk kreeg er 
de voorbije jaren verschillende nieuwe 
plekken bij. Dat ’Nieuwe Kortrijk’ speelt 
deze zomer meteen een hoofdrol in dit 
stadsfestival rond hedendaagse kunst. 
Want net als die nieuwe plaatsen willen 
de interactieve kunstwerken van PLAY 
ontmoetingsplekken worden en tot de 
verbeelding spreken van zoveel moge-
lijk passanten", aldus het PLAY-project-
team.  

DAGUITSTAP VOOR GROEPEN 
Vanaf 23 juni kan iedereen het stadspar-
cours van PLAY volledig gratis afleggen. 
Wil je met je vereniging of vrienden-
groep een grondige uitleg door profes-
sionals? De PLAY-gidsen nemen je graag 
mee op pad. Je kan nu al een rondlei-
ding boeken via www.playkortrijk.be .
• PLAY highlights: Begeleide tour langs 

werken geselecteerd door de curatoren

• PLAY outdoor: Begeleide tour langs de 
buitenwerken van PLAY

• PLAY indoor: Begeleide tour langs de 
binnenwerken van PLAY 

OP MAAT VAN GEZINNEN
Speciaal voor jou en jouw gezin ontwik-
kelde PLAY een aantal interactieve par-
cours. Ga op avontuur langs de kunst-
werken en ontdek het plezier van spelen 
en kunst. Elk gezinsparcours heeft een 
eigen naam en varieert in lengte. Zo is de 
wandeling afgestemd op maat van jouw 
gezin. Aan de hand van enkele grappige 
vragen en spannende doe-opdrachten 
wordt de expo in een schattig kinder-
formaat gegoten. Alle wandelingen  
vind je terug in een praktische brochure 
met bijhorende voorwerpen die je no-
dig hebt tijdens je kunstspeurtocht. De  
leuke doe-kit zal te koop zijn bij Toeris-
me Kortrijk en bij infopunten van PLAY 
Kortrijk. 

 R www.playkortrijk.be of volg Play Kortrijk 
op facebook en Play Kortrijk 2018 op 
instagram

Vroeger en nu
PAASFOOR VAN 29 MAART 
TOT EN MET 15 APRIL
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.  

 R Info over parkeren vind je op www.parko.be

Van 23 juni tot en met 11 november verdiept het stadsparcours PLAY zich in 
het thema ‘spelen’ en is de stad zes maanden lang de gedroomde speelruimte.

PLAY, stadsparcours 
voor actuele kunst 

MAAK VAN JOUW STRAAT EEN SPEELTERREIN
Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode volledig voor-
behouden is voor spelende kinderen en de buurtbewoners. Ideaal dus voor wie 
wil hinkelen, badmintonnen, rolschaatsen of keuvelen met de buren. Jouw aan-
vraag om een speelstraat te organiseren tijdens de zomervakantie moet binnen 
zijn vóór 1 mei 2018. Op www.kortrijk.be/speelstraat vind je alle info over de 
voorwaarden en de formulieren voor een aanvraag. 

 R De Warande, 056 27 73 70 of warande@kortrijk.be. 
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Kortrijk Kort 

Mobiel
recyclageparkKortrijk werkt 

met Vlaamse 
ombudsman

De Vlaamse ombudsman Bart Weekers 
(49) is nu ook de ombudsman van de 
stad Kortrijk. Dat de Vlaamse ombuds-
man niet alleen in Vlaamse dossiers be-
middelt, maar daarbij ook nog de proble-
men van een centrumstad behartigt, is 
een heuse primeur voor Vlaanderen. Bart 
Weekers zal zijn ervaring bij het oplossen 
van Vlaamse dossiers ten volle benutten 
in Kortrijk. Bij conflicten tussen de stad 
en haar inwoners, proberen de mede-
werkers van het Meldpunt 1777 in eerste 
instantie voor een oplossing te zorgen. 
Pas als zij daar niet in slagen, schakelt de 
stad Bart Weekers in, die dan de dossiers 
persoonlijk ter harte zal nemen.

 R Heb je dus vragen of klachten, wend je  
dan eerst tot het Meldpunt 1777.

Budastraat  
telt fietsers  

De stad Kortrijk investeerde eind 2017 
in een vaste fietstelpaal én een mobiele 
fietsteller in de Budastraat. De mobiele 
fietsteller kan men op verschillende lo-
caties inzetten. De teller werkt op basis 
van telslangen die over de weg gespan-
nen zijn. Zij bieden de meest accurate 
telmethode aan voor fietsers. Sinds kort 
kan je de informatie die deze toestellen 
leveren, raadplegen op www.kortrijk.be/
kortrijkfietst. De stad gebruikt deze cij-
fers om haar fietsbeleid te onderbouwen, 
bijvoorbeeld om prioriteiten te bepalen 
voor fietsinvesteringen en onderhoud 
of om het fietsrouteplan te updaten. Na 
de paasvakantie plant de stad een groot-
schalige fietstelling op haar fietsnetwerk. 
Dit past in een recent gegunde studieop-
dracht voor de opmaak van een nieuw 
fietsrouteplan. De stad zal de telling 
jaarlijks herhalen. Deze telling moet on-
der andere evoluties in het fietsgebruik 
weergeven.

#bibvooriedereen

De bibliotheek van vandaag is ook mor-
gen nog van belang. De bib is een laag-
drempelige plek waar iedereen toegang 
heeft tot informatie en cultuur. Zij staat 
met beide voeten in de lokale gemeen-
schap en zorgt voor ontmoeting, ont-
spanning en ontdekking. Ook nu ge-
meenten en steden niet meer verplicht 
zijn om een bibliotheek in te richten, is 
het niettemin belangrijk dat de bib als 
een plek van ontmoeting en van ont-
spanning blijft bestaan. Daarom is er de 
actie #bibvooriedereen. De bib roept ie-
dereen die de bibliotheek een warm hart 
toedraagt om het bibcharter te onder-
tekenen. Dat kan tot 23 april. Zo geven 
de bib en haar leden een sterk signaal 
dat de bibliotheek belangrijk is én blijft. 
Meer dan 20 organisaties en meer dan 50 
ambassadeurs steunen de actie. Jij ook? 
Teken het charter op www.bibvoorieder-
een of kom even langs in je bib.

De stad Kortrijk brengt het recyclagepark dichter bij de burger. Een mobiel re-
cyclagepark voor kleine hoeveelheden (plastic) afval strijkt éénmaal per maand 
neer op 7 verschillende locaties. Dit nieuw initiatief is een proefproject. Je vindt 
het rondreizend recyclagepark van 23 tot 27 april, 4 tot 8 juni, 2 tot 6 juli, 27 tot 
31 augustus, 24 tot 28 september, 22 tot 26 oktober, 19 tot 23 november en 
van 17 tot 21 december op onderstaande locaties. De beslissing om het mobiel 
recyclagepark te combineren met de groenkar en het compostpaviljoen kwam 
er niet toevallig. De groenkar, het gratis inzamelpunt voor tuin- en snoeiafval, is 
een groot succes. Ruim 1.000 gezinnen maken er maandelijks gebruik van. Het 
compostpaviljoen is een goed alternatief voor de inzameling van het groen-
ten- en fruitafval. Het mobiel recyclagepark wil de stadsgenoten aanzetten tot 
het sorteren van allerhande plasticsoorten, CD’s, DVD’s,…. Dit soort afval komt 
te veel in de gewone vuilniszak terecht, wat duurder is voor de gebruiker en 
waardoor het niet meer gerecycleerd kan worden. Eind dit jaar evalueert de 
stad dit proefproject.

- maandag:  aan de groenkar in Tientjesstraat Bissegem
- dinsdag:   aan de groenkar aan  Kooigemplaats thv nr 13 Kooigem
                 aan het compostpaviljoen Astridpark (16 tot 17.30 uur)
                 aan het compostpaviljoen 3-Hofsteden (13.30 tot 15 uur)
- woensdag:  aan de groenkar in St Katharinastraat thv nr 57 Heule
- donderdag:  aan de groenkar aan het Olympiadeplein Marke
- vrijdag:  aan de groenkar in Nachtegaalstraat Aalbeke
                aan het compostpaviljoen Astridpark (13.30 tot 15 uur)
                aan het compostpaviljoen 3-Hofsteden (16 tot 17.30 uur)

Laat je  
stem horen!

Kortrijk werkt aan een nieuw fietsroute-
plan. Hierin kan de stem van de fietser 
niet ontbreken. Daarom wil de stad graag 
weten welke route naar de crèche, school 
of werk jij neemt, waarom je die route ge-
bruikt en welke kruispunten of straten je 
moeilijk of gevaarlijk vindt. 

 R Werk mee aan het nieuw fietsrouteplan via 
www.kortrijk.be/kortrijkfietst. 

Kiesrecht voor 
niet-Belgen

Op zondag 14 oktober 2018 vinden de 
gemeente- en provincieraadsverkiezin-
gen plaats. Je kan deze datum alvast pin-
nen in je agenda. Concrete informatie 
(hoe, wat, waar) lees je in het stadsmaga-
zine september. Eén groep Kortrijkzanen 
willen we nu al informeren, namelijk de 
niet-Belgen. Als deze groep wil stemmen 
op 14 oktober, moeten ze hun kiesrecht 
in de gemeente activeren vóór 1 augus-
tus 2018. Hoe vraag je als niet-Belg kies-
recht aan? Via www.kortrijk.be/verkiezin-
gen18 download je het formulier voor 
EU- of niet-EU-onderdanen. Je vult het in, 
ondertekent het en stuurt het terug naar 
stad Kortrijk, Grote Markt 54 in Kortrijk. 
Of, je komt langs in het stadhuis (zonder 
afspraak) en vult aan het onthaal de aan-
vraag voor kiesrecht in. 

 R www.kortrijk.be/ikstemook
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➜  Vraag online poetshulp aan 
via www.poetshulp.be of 
bel naar T. 056 26 88 65

Kom je graag thuis 
in een proper huis?

We investeren in goede arbeids voorwaarden, in opleiding en 
ondersteuning van je poetshulp. Zo garanderen wij jou een 
verantwoordelijke, stipte en betrouwbare hulp! 

Wij zorgen snel voor een betrouwbare, 
goed opgeleide poetshulp met dienstencheques!

AD STADSMAGZINE KORTRIJK.indd   1 13/03/18   14:02
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Ann-Pascale Mommerency

KAPCON bvba

T. 0496 80 10 00
info@kapcon.be
www.kapcon.be

•  private & corporate events
•  congressen  /  beurzen
•  persconferenties  /  teambuildings
•  professionele groepsreizen
•  side-programma’s beurzen, hotels

ADV_KAPCON_stadskrant_190x81.indd   1 13/03/18   10:43

+32 498 32 28 39  /  sophie@olgaontwerpt.be  /  www.olgaontwerpt.be

een logo, een huisstijl, een brochure, 
een visual of een concept.

Vertellen, verbeelden en vertalen:
dat is OLGA ONTWERPT

ADV_OLGA_190x81.indd   1 16/06/16   16:40

5,1-9,8 L/100 KM • 145-233 g/KM Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

Bestel nu reeds de nieuwe A-Klasse bij Ghistelinck te Kortrijk. Vanaf 10 mei in de showroom. 
Ghistelinck, Ringlaan 3A, 8501 Kortrijk/Heule. www.ghistelinck.com

De nieuwe A-Klasse. Just Like you.

SinksenInschrijvingen
rommelmarkt 
Tijdens het pinksterweekend is de Kortrijkse binnenstad 
jaarlijks het decor voor Sinksen. Uiteraard mag Vlaande-
rens grootste rommelmarkt daar niet in ontbreken. In-
schrijven voor de rommelmarkt kan vanaf maandag 16 
april 2018 om 19 uur.

Traditiegetrouw palmt een massa standhouders de 
straten in op zondag 20 en maandag 21 mei. Voor een 
stand van 5 meter breed betaal je 12 euro. Tijdens je in-
schrijving kan je jouw favoriete straat en plaats kiezen. 
Dankzij een nieuw online ticketsysteem kom je eerst in 
een wachtrij te staan waarna je jouw plaats kan kiezen. 
Je kan plaatsen enkel online reserveren en dit pas vanaf 
maandag 16 april. 

PRAKTISCH 

Zorg dat je op maandag 16 april om 19 uur klaar zit voor 
je computer met een stabiele internetverbinding. Hou er 
rekening mee dat vorige jaren tijdens de eerste 7 minuten 
na het openen van de inschrijvingen meer dan de helft van 
de plaatsen verkocht waren. Om iedereen dezelfde kans 
te geven kan je vooraf niet reserveren. Het ticketsysteem 
werd volledig vernieuwd waardoor je dit jaar mogelijk 
eerst in een wachtrij komt te staan om nadien je favoriete 
straat en plaats te kiezen. Je zal na de wachtrij meteen de 
beschikbare plaatsen per straat te zien krijgen.

 R Tel mee af op www.sinksen.be en reserveer daar je stand.
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Kortrijk Kort 

Jouw tuin
ecologisch inrichten?

Food Waste 
Challenge 

Ben jij tussen 16 en 23 jaar en wil je actie 
ondernemen tegen voedselverspilling? 
Leer op een actieve manier jouw idee 
ontwikkelen tot een concreet actieplan 
en welomschreven onderneming. Neem 
deel aan de Food Waste Challenge die 
FoodWIN en de stad Kortrijk, in het kader 
van het SPEK-project, op vrijdag 13 april 
van 9 tot 17 uur organiseren. Tijdens deze 
Food Waste Challenge verzamelen jullie 
in teams voedseloverschotten die jullie 
verwerken tot een hippe lunch. Krijgen 
jullie die aan de man en ontwikkelen jul-
lie een fantastisch businessidee? Na de 
middag zetten jullie de ideeën om in een 
concreet businessplan. Zo maken jullie 
kennis met de ondernemingswereld. Bo-
vendien strijden jullie mee tegen voed-
selverspilling en dit in een ontspannen 
sfeer. Deze actiedag vindt plaats in lokaal 
7 van de Warande, Ringlaan 30a in Heule.

 R Inschrijvingen en info: www.ideezoektstart.be

Groep Kortrijk 
zoekt ICT-
manager

Kortrijk heeft de ambitie om de meest 
slimme en digitale stad van het land te 
worden. Daarom gaan we op zoek naar 
een ICT-manager die de stadsorganisatie 
en haar inwoners kan begeleiden in dit 
proces. Interesse? 

 R Je leest meer op www.kortrijk.be/vacatures. 
Solliciteren kan tot en met 29 april 2018. 

Omgaan met 
verschillende 
generaties, hoe 
doe je dat?

Aan een dialoogtafel ga je in gesprek met 
stadsgenoten over een thema dat je aan-
belangt. Een dialoog is geen debat of dis-
cussie, het komt er niet op aan om gelijk 
te krijgen of om anderen te overtuigen. 
Je verhaal brengen en luisteren naar wat 
elk te vertellen heeft, daarover gaat het. 
We leven in een diverse stad, met elkaar 
praten is het cement dat zorgt voor een 
echte samenleving.  Op 26 april gaan we 
met elkaar in dialoog over het leven met 
verschillende generaties. Hoe ervaar jij 
concreet het samenleven met ouderen 
en jongeren? Hoe doe je dat in je familie? 
Wat heb je aan elkaar, hoe belangrijk is 
dit en hoe moeilijk soms? Dialoogbege-
leiders helpen het gesprek op gang te 
brengen en zorgen ervoor dat iedereen 
aan bod komt en zich op zijn gemak voelt. 
Deze dialoogtafel vindt plaats op 26 april 
van 10 tot 12 uur in het Wijkcentrum De 
Zonnewijzer, Langemeersstraat 6.

 R Schrijf je in via De Zonnewijzer,  
bel Vormingplus op 056 26 06 00 of  
meld je aan via 1777 in het stadhuis. 

Dan is een eco-tuinteam iets voor jou! 
Dit is een groep mensen die op gere-
gelde tijdstippen samenkomt. Onder 
deskundige begeleiding leer je de 
principes van de ecologische siertuin. 
Deze principes zet je daarna om in de 
praktijk van jouw eigen tuin. Zodra er 
voldoende kandidaten zijn, wordt het 
team in onderling overleg opgestart. 
Misschien wil jij wel deel uitmaken 
van het team. 

AANBOD
• Gratis en deskundige begeleiding 

bij het opstarten van je ecologische 
siertuin.

• Een interessant leerproces samen 
met andere deelnemers uit je buurt.

• Deskundige lesgevers van de pro-
vincie West-Vlaanderen.

• De mogelijkheid om informatie en 
plantgoed uit te wisselen met an-
dere deelnemers.

Beschik je over een stukje (stads)tuin 
en ben je bereid om daar een ecolo-
gische siertuin van te maken? Ben je 
bereid om deel te nemen aan een 5-tal 
samenkomsten met de andere deel-
nemers? 

 R Schrijf je snel in via een mail naar 
liesbeth.vanderschaeve@kortrijk.be.

TUINIEREN
ZONDER PESTICIDEN 

Ongewenste dieren of planten in de 
tuin bestrijden? Je terras of oprit schoon 
houden? Daarvoor mag je geen produc-
ten gebruiken die glyfosaat bevatten. 
Hoe zit het in jouw tuin? Slaag je erin om 
je terras onkruidvrij te houden zonder 
pesticiden? Krijg je je moestuin onder 
controle? Voor al je vragen rond pestici-
denvrij onkruidbeheer kan je terecht bij 
Imog. Wil je nog meer tips, neem een kijk-
je op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.  
Tip: Ga op 21 april naar het recyclage-
park in je buurt, deponeer je pesticiden 
bij het KGA (Klein Gevaarlijk Afval) en 
krijg een gratis voegborstel cadeau! 

INFOAVONDEN
Imog organiseert infoavonden over 
pesticidenvrij tuinieren. Je krijgt er 
heel wat handige tips van een Vlaco-
lesgever: Hoe hou ik mijn oprit of ter-
ras onkruidvrij zonder te spuiten? Hoe 
kan ik ongewenste insecten de baas 
zonder de natuur te schaden? De info-
avonden vinden plaats op 16 april om 
20 uur in het Dakcafé van het stadhuis. 
Inschrijven is gratis, maar reservatie is 
vereist via mail naar communicatie@
imog.be. Vermeld duidelijk je naam 
en het aantal personen.

 R www.imog.be of 056 71 61 17

Meteen op de 
hoogte bij een 
noodsituatie

Wil je graag een sms krijgen bij een nood-
situatie in jouw buurt? 

 R Registreer je snel op www.be-alert.be

Gevelgroen vangt 
schadelijk fijn stof

Fijn stof dat in de lucht aanwezig is, wordt 
afgezet op bladeren van de planten. In 
de stad is gevelgroen dus heel belangrijk 
om dat fijn stof vast te houden. Voorzie 
je je voorgevel ook van zo’n geveltuintje? 
Klimplanten zijn hiervoor heel geschikt. 
Als je bijvoorbeeld kiest voor winterjas-
mijn, dan geniet je heel vroeg in het sei-
zoen van een mooie gele bloei. De online 
Velt-plantenzoeker helpt je om geschikte 
planten te vinden voor jouw tegeltuin: 
www.velt.nu/plantenzoeker. 

 R Maak steeds melding van jouw plannen via 
1777 of bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be 
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MARKE EN ZUIDEN 

TERUGBLIK INFOMARKTEN
De voorbije infomarkten in Bellegem (3 maart) en Marke (24 februari) 
lokten opnieuw heel wat geïnteresseerden. 
In Marke werd de grote zaal van het OC omgetoverd in een mini-expo 
met tien infostanden die de projecten voor de ‘Toekomst van Marke’ 
visualiseerden. De Markenaren konden in gesprek gaan met de ex-
perts en op een laagdrempelige manier info verkrijgen. In de cafetaria 
lag de focus op de grootste projecten met een professionele toelich-
ting. Daarnaast waren de lokale handelaars aanwezig met een variatie 
aan Markse producten. De Wereldwerkgroep van Marke zorgde voor 
de uitbating van de bar. Dank ook aan het beheerscomité OC Marke, 
Marke 2010-2030, wijkteam Cirkant en de Culturele werkgroep. 
In Bellegem deed de kerk voor de gelegenheid dienst als exporuimte. 
Bezoekers konden in gesprek gaan met de projectleiders van de diverse 
projecten of konden in de winterkapel luisteren naar een uitgebreide 
uiteenzetting van een aantal projecten. De aanwezige partners waren 
Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse 
Waterweg, Koramic Real Estate, Bockor en Chiro Aalbeke. 

 R Volg het nieuws op www.kortrijk.be/marke of www.kortrijk.be/bellegem (zuiden)

KORTRIJK 

NIEUWE BESTEMMING
BLAUWE HOEVE
De stad maakt een ruimtelijk uitvoerings-
plan (RUP) op voor de Blauwe Hoeve en een 
beperkt deel van het park de Blauwe Poort om 
de bestemming van het gebied te wijzigen. De 
huidige bestemming van de zone is bepaald 
door het gewestplan dat van 1970 dateert. In 
het gewestplan werd de site van de Blauwe 
Hoeve samen met het naastliggende gebied 
bestemd als parkgebied. De horecazaak is 
momenteel zonevreemd binnen het park-
gebied. De wijziging van bestemming moet 
mogelijkheden bieden voor 'laagdynamische 
stedelijke functies' zoals een restaurant, café, 
kleinschalige toeristische logies, socioculturele 
en recreatieve voorzieningen,… In de zone 
kan beperkt bijkomende bebouwing komen. 
Het RUP legt ook vast dat de hoeve en het 
poortgebouw moeten bewaard blijven en dat 
de gracht behouden blijft en kan hersteld of 
ontwikkeld worden. De gemeenteraad heeft 
op 19 februari het ruimtelijk uitvoeringsplan 
Blauwe Hoeve voorlopig vastgesteld. De stad 
organiseert hierover een openbaar onderzoek. 
Tot 2 mei kan iedereen reageren op de plan-
nen. Opmerkingen, bezwaren of suggesties 
verstuur je uiterlijk op de laatste dag van het 
openbaar onderzoek met een aangetekende 
brief naar de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening (Gecoro), Stad Kortrijk, 
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk. Daarnaast is het 
mogelijk om opmerkingen, bezwaren of sug-
gesties tegen ontvangstbewijs af te geven op 
het stadhuis (tijdens de openingstijden).

 R Planning en Openbaar Domein,  
brecht.nuyttens@kortrijk.be of 056 27 83 00.

KORTRIJK 

WIJK-WERKEN
Het vroegere PWA-stelsel is sinds 1 januari 2018 om-
gevormd tot Wijk-werken. Dit systeem zorgt voor de 
lokale activering van werkzoekenden in Kortrijk om 
op die manier hun kansen op een job te verhogen. 
De VDAB of het OCMW leiden de wijkwerker toe 
naar de organisator van het Wijk-werken in Kortrijk: 
W13. De Wijkwerk-coaches van W13 begeleiden de 
wijkwerkers in hun traject naar werk. Men zet de 
wijk-werker in bij de gebruikers van het Wijk-werken 
in activiteiten die aanvullend zijn op het reguliere 
circuit. Welke activiteiten mogelijk zijn, vind je op 
www.vdab.be/wijk-werken. Wil je zelf een beroep 
doen op de diensten van wijk-werken? Registreer 
jouw aanvraag via www.vdab.be/wijk-werken. Je 
betaalt €7.45 per cheque. 

 R Stephanie.Pollet@welzijn13.be of Wouter.Dumolein@
welzijn13.be,  056 24 16 25 of ga op maandagvoormiddag 
langs in de Werkwinkel, Lekkerbeetstraat 5-7 .

HEULE

PREETJES MOLEN
DRAAIT OP VOLLE TOEREN
Sinds dit jaar kan je elke derde zondag van de maand, van april tot en 
met september, een instaprondleiding in museum Texture combineren 
met een bezoek aan Preetjes Molen. Dit is echt een unieke belevenis, 
want Preetjes Molen in de Hoge Dreef te Heule is de enige nog draaiende 
vlaszwingelmolen in Europa. De kick-off van deze combi vindt plaats op 
zondag 15 april! Om 11 uur kan je aansluiten bij een rondleiding met gids 

in Texture. In de namiddag, tussen 14 en 17.30 uur, 
kan je op eigen initiatief een kijkje gaan nemen 
in Preetjes Molen. Je ziet dan molenaars Henri 
Kerckhof  en Koen Aelvoet aan het werk. Kan je er 
niet bij zijn? Geen nood, april is dé molenmaand 
bij uitstek! Ook zondag 22 april (Erfgoeddag) 
en zondag 29 april (Vlaamse molendag) kan je 
een demonstratie meepikken in Preetjes Molen, 
telkens tussen 14 en 17.30 uur. 

 R www.texturekortrijk.be

KORTRIJK 

TEXTIVAL IN ZICHT
Op zondag 22 april is de Kortrijkse Sint-Janswijk opnieuw de thuishaven 
voor het gezellige én gratis TEXtival. Voor deze zesde editie vormt de 
Vetex voor de gelegenheid het paradijseiland TEXtival. Spring mee op 
de feestboot en laat je verrassen door de warme waterval van kolkende 
concerten, een spetterend speeldorp en een klaterend kunstenparcours. 
Ondertussen schenkt de waard van de havenkroeg elk gewenst drankje 
en zorgt de kombuis voor verse burgers en pasta! Bovendien ligt ver-
derop Kaap de Goede Koop waar honderden koopvaarders hun tweede-
handse goederen trachten te slijten op de grootste rommelmarkt ter zee 
en omstreken. Deze boot wil je toch niet missen? Bekijk het vaarschema 
op www.textival.be of volg Textival op Facebook.

 R zondag 22 april van 10.30 tot 23 uur, Pieter De Conincklaan 23 in Kortrijk (gratis)  
De opbrengst gaat naar Buurtschool V-TEX, Buurtwerk Kortrijk en vzw De Vaart

F    CUS OP...
AALBEKE – BELLEGEM – BISSEGEM – HEULE – KOOIGEM – KORTRIJK - MARKE - ROLLEGEM

De robuuste middeleeuwse Broeltorens vormen het toeristische hart van 
onze stad. Vanaf de Leiebrug zijn zij al honderdduizenden keren gefotogra-
feerd. Dankzij een grondige restauratie en de aanleg van lagere kaaimuren 
komen zij nu beter in beeld dan ooit tevoren. Maar waarom staan ze pre-
cies daar? Waarom zijn het er twee? Welk verleden hebben de twin towers 
en zijn zij wel zo stoer en sterk als zij eruit zien? Samen met historica Greet 
Verschatse stelde Team Communicatie en Protocol een nieuwe brochure sa-
men die jou meeneemt in het verleden van de Broeltorens. 

Elk Kortrijks gezin kan met deze bon één gratis exemplaar afhalen tijdens 
de openingstijden van het onthaal 1777 in het stadhuis, Leiestraat 21 in Kortrijk. 

Haal je gratis brochure af! 



20 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 21

A P R I L  2 0 1 8A P R I L  2 0 1 8

In een gerenoveerde NMBS-loods op Kor-
trijk Weide zijn er vanaf 17 april 181 werk-
plekken beschikbaar voor enerzijds starters 
en jonge bedrijven met groeiambitie en an-
derzijds gevestigde waarden in het onder-
nemerslandschap met heel wat ervaring. 
“Door jong talent in contact te brengen 
met gevestigde bedrijven kunnen wij inno-
vatie bevorderen”, zegt Piet Verhoeve, sinds 
15 januari CEO van Hangar K. 

Piet Verhoeve is een geboren Oostendenaar, 
die in 1992 verhuisde naar Heule en inmid-
dels in Menen woont. Zijn echtgenote, Veer-
le Vanmarcke, geeft les in het Guldenspo-
rencollege. Sinds hij in Leuven afstudeerde, 
is Piet dagdagelijks bezig met het creëren 
en stimuleren van productieve samenwer-
kingsverbanden. Zo was hij dertien jaar lang 
technologisch verantwoordelijke (CTO) bij 
Televic in Izegem. Nadien bevorderde hij bij 
de onderzoeksinstelling iMinds (het huidige 
imec) partnerships tussen de academische 
wereld en ondernemingen.

MEER DAN EEN
BEDRIJVENCENTRUM
“Het project Hangar K is mij op het lijf ge-
schreven, omdat het zoveel méér is dan 
een bedrijvencentrum”, legt hij uit. “Het is 
de bedoeling om prachtige samenwerkin-
gen te creëren tussen starters, bestaande 
bedrijven met groeiambitie, grotere onder-
nemingen en kennisinstellingen. Tot onze 
vzw behoren onder meer vier private part-
ners (Cronos, Barco, Unilin en Start it @KBC) 
en vier onderwijsinstellingen (KU Leuven 
en Campus Kulak Kortrijk, UGent, VIVES en 
Howest). Ook zij zullen één of verschillende 
werkplekken in Hangar K innemen.” 

Het gebouw is ingericht om zoveel moge-
lijk ontmoeting tussen de verschillende 
bedrijven mogelijk te maken in een indus-

triële sfeer, met veel aandacht voor een 
goede akoestiek. De totale investering van 
het project bedraagt 4 miljoen euro, waar-
van het grootste deel naar de renovatie van 
het pand ging. “Het is de bedoeling dat de 
bedrijven elkaar leren kennen tijdens infor-
mele momenten, evenementen, workshops 
en seminaries die Hangar K zal organiseren. 
De starters kunnen veel leren van de ken-
nis die de andere ondernemingen hebben. 
De grotere bedrijven zijn dan weer geboeid 
door de frisse ideeën en de dynamische 
manier van werken die kenmerkend is voor 
starters en kleine bedrijven. Het is dus inte-
ressant voor iedereen.”

THEORIE EN PRAKTIJK
De belangrijkste taak van het Hangar K-
team is om alle ondernemers die er een 
werkplek hebben, met elkaar in contact te 
brengen, of hen te introduceren bij andere 
bedrijven uit de wijde regio Kortrijk. “Daar-
naast hebben is er ook een goede samen-
werking met de dienst Economie bij stad 
Kortrijk. Het is een groot voordeel dat wij 
starters kunnen verrijken met zowel theo-
retische kennis (via de onderwijsinstellin-
gen) als met praktische info en ervaring (via 
de stadsdiensten en de gevestigde onder-
nemingen die er aanwezig zijn).” 

Hangar K is 2.100 m² groot. Zowat 1/3 van 
die ruimtes is voorbehouden voor de pri-
vate partners. Er is ook 200 m² voorzien aan 
flexibele werkplekken voor ondernemers 
die er af en toe (bijvoorbeeld één dag per 
week) aan de slag willen om hun netwerk 
te verbreden. Er zijn verschillende gemeen-
schappelijke ruimtes, vier kitchenettes en 
tal van vergaderruimtes die door iedereen 
gehuurd kunnen worden. In de inkomhal 
komen zelfs tijdelijke horecazaken, waar 
ook studenten en mensen uit de omgeving 
terecht zullen kunnen. 

Hangar K moet het mogelijk maken om 
jong talent uit de regio in Kortrijk te hou-
den. “Van zodra een onderneming dan een 
bepaalde omvang heeft bereikt, kunnen 
wij hen verder helpen om zich ergens de-
finiteif te vestigen op een andere locatie in 
de stad.”, besluit Piet Verhoeve.

 R www.hangark.be

“Door jong talent in contact te 
brengen met gevestigde bedrijven 
kunnen wij innovatie bevorderen”, 

zegt Piet Verhoeve.

“Wij geven 
starters alle 

kansen”
Piet Verhoeve is CEO van Hangar K

Op dinsdag 17 april krijgt de economie in onze stad een 
nieuwe, jonge impuls met de opening van Hangar K. 

INWONER(S)
aan het woord
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AGENDA VAN 27 MAART T.E.M. 4 MEI 2018

FILM | ONTSPANNEN MET EEN FILM? | Bekijk 
het dagelijkse filmprogramma van Budascoop online  | € 9/7,50 
(-26/65+)/6,50 (kinderfilms) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be 

VAN 27 APRIL T.E.M. 21 MEI

TENTOONSTELLING | DRIVEN: VERHALEN VAN  
OBJECTEN | Museum 1302, Begijnhofpark | Artis | 056 23 98 54 

DINSDAG 27 MAART 

MUZIEK | OP DE KOFFIE MET MICHEL FOLLET 
EN GEERT MAECKELBERG | 'de herKENwijsjes' | 
14.30u | € 10 (koffie en taart inbegrepen) |  OC De Vonke, Lagae-
plein 24 | 056 24 06 20 | oc.devonke@kortrijk.be
THEATER | MUY COMPLICADO | 20.15u, ook op do 29/3 
| € 13/10 | Theater Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be
SAMENLEVING | 9XSZ: BART BUYSSE | KU Leuven 
Kulak campus Kortrijk | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be
BOEKVOORSTELING | LYSBOA | Filip Canfyn | 20u | Boe-
kenhuis Theorie, Casinoplein 10 | www.bitbook.be

WOENSDAG 28 MAART 

DANS/THEATER | JAN FABRE MET 'BELGIUM 
RULES / BELGIAN RULES' | 20.15u (inl. 19.30u) | 
Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | € 28/26/20/15 
(-26) | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | CHAD LAWSON MET 'BACH INTER-
PRETED | piano variations on Bach chorales' | 20.15u | € 12 | 
Auditorium Muziekcentrum Track*; Conservatoriumplein 1
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)17 | Concertzaal De Kreun (Wilde Westen), Con-
servatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
SPELEN | AVONTUURLIJKE WOENSDAGEN: 
VLOTTEN & THE BLOB | 14u | € 10 | Avanco, Brumierstraat 
6, Aalbeke | 0474 68 67 13 | www.avanco-adventure.com
MUZIEK | DAG VAN HET SLAGWERK |  € 5/ gratis 
(lln. Conservatorium) | Conservatorium Kortrijk, Conservatori-
umplein 3 | 056 27 78 80 | www.legatokortrijk.be

DONDERDAG 29 MAART

KERMIS | OPENING PAASFOOR | t.e.m. zo 15/4 | 
Centrum Kortrijk | www.kortrijk.be/paasfoor

JAZZ | WITTE DONDERDAGCONCERT VAN 
DE SUPERIOR DANCEBAND | € 5/ gratis (leden 
Jazzclub) | VC Mozaïek, Overleiestraat 15A | 056 40 06 05 |  
www.superiordanceband.be
WEDSTRIJD | ETALAGEWEDSTRIJD | t.e.m. ma 2/4 |  
stem op je favoriete Paasetalage en maak kans op een gevuld 
paasei | bij de deelnemende handelaars, te herkennen aan stic-
ker | www.shopinkortrijk.be
WIELRENNEN | 64STE WITTE DONDERDAG-
PRIJS | 15u | Wielerclub KSV Bellegem
LOPEN | BUDDYRUN 2018 | teams van 3 lopen samen 
9 km | 17u: openings eventsite, 18.30u: start run | Beneluxpark

VRIJDAG 30 MAART 

MUZIEK | SCHOOL IS COOL + SUPPORT | 20.30u 
| € 19 (add)/16 (vvk)/13 | Concertzaal De Kreun (Wilde Westen), 
Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be

ZATERDAG 31 MAART 

VOLLEY | VOLLEYTEAM KORTRIJK – KRUI-
KENBURG TERNAT | SC Lange Munte, Bad Godesber-
glaan 22 | 056 27 80 00 | www.kortrijk.be/sport
BASKETBAL |  FANION ONE – BASKET SIJSELE A |  
20.30u | SC Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 | www. 
kortrijksportcb.be
MUZIEK | ADAMO - PRÈS DE TOI | 20.15u | € 65/55 |  
Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | 
www.schouwburgkortrijk.be

MAANDAG 2 APRIL

MIS | HERDENKINGSMIS KORTRIJKSE 
BEGIJNEN | 16u | gratis | i.k.v. Kortrijkse Begijnendag| 
Sint-Matteuskapel Begijnhof Kortrijk | www.facebook.com,  
zie Kortrijks Begijnhof 
CONCERT | PAASMAANDAGCONCERT MET 
ZURA ZAJ | € 12/gratis (leden en Vrienden & Bewoners 
Begijnhof Kortrijk) | i.k.v. Kortrijkse Begijnendag |  Belevings-
centrum Begijnhof, Begijnhofstraat 2 | www.facebook.com,  
zie Kortrijks Begijnhof
KINDEREN | PAASRAAP BIJ AVANCO! | 10 tot 13u 
| gratis | Avanco Adventure & Events, Brumierstraat 6, Aalbeke | 
0474 68 67 13 | www.avanco-adventure.com

DINSDAG 3 APRIL 

EXPO | DIGITALE STORYTELLING | een specta-
culaire reeks interactieve diorama’s | gratis | Centrale Biblio-

theek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/ 
bibliotheek/expo
MUZIEK | EARTHLESS + COMET CONTROL | 
De Kreun, Conservatoriumplein 1 | € 18 (add)/15 (vvk zonder 
lidkaart)/12 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
VOETBALFANS | KVK KOMT NAAR DE PAAS-
FOOR | 14.30u | centrum Kortrijk | www.kortrijk.be/paasfoor
SPELEN | PRETMOBIEL | elke weekdag t.e.m. vrij 6/4 | 
tussen 14 en 17u | gratis | inschrijven niet nodig | Astridpark, 
Graaf de Smet de Naeyerlaan | 056 27 73 07 | www.kortrijk.be

WOENSDAG 4 APRIL 

BOOTCAMP | ONDERNEMEN & TRANSITIE | 
t.e.m. vrij 6/4 | Muziekcentrum Track*, Conservatoriumplein 1 & 
A.A.P, Spinnerijstraat 105 | www.ondernemen-transitie.be

DONDERDAG 5 APRIL 

BOEKEN | BOEKENFESTIJN | gratis toegang | Kortrijk 
Xpo | 03 820 72 58 | www.boekenfestijn.com
CREATIEF | WORKSHOP MODE: FLOCK JE T-
SHIRT (8+) | Texture, Noordstraat 28 | € 5 | 056 27 73 40 |  
www.texturekortrijk.be
COMPUTER | DIGITAFEL | 14 tot 16u, ook op do 19/4 en do 
3/5 | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 |  
www.kortrijk.be/bibliotheek/digitafel
MUZIEK | DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG | 
19.30u | € 26(add)/23 (vvk zonder lidkaart)/20 | De Kreun,  
Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
DIGIWADDE | IS EEN TABLET WEL IETS VOOR 
MIJ? PROBEER HET UIT! | 13u | gratis | Centrale Biblio-
theek Kortrijk| 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/allemaaldigitaal

VRIJDAG 6 APRIL 

FIETSEN | INFOSESSIE ELEKTRISCH FIETSEN 
| gratis, incl. gebruik elektrische Fiets | Fietsencentrum Mobiel, 
Min. Tacklaan 57 | 056 24 99 16 | www.mobiel.be

ZATERDAG 7 APRIL 

MARKT | EULE MART | vanaf 10u | Site De Meestere 
(Munster), Stijn Streuvelslaan 45, Heule | Zie facebook Eule Mart
MARKT | PAASAVONDMARKT | 18.30 tot 22u | 
www.kortrijk.be/paasfoor
WIELRENNEN | 2DE GP TOMBROEK-INTER-
CLUB JUNIOREN 1.14 NAT. | 14u | De Tramstatie, 
Tombroekstraat 225, Rollegem

GR8-ICS is voor de Benelux uniek in zijn soort. 
Ongeveer 750 wagens staan opgesteld in 
alle hallen van Kortrijk Xpo. Er zijn drie cate-
gorieën: oldtimers, tuningcars en dreamcars. 
Daarnaast stelen stuntteams de show, is er 
de Red Bull Hummer H1 waar een geweldige 
geluidsinstallatie bijhoort. Babes van allerlei 
pluimage lopen over de catwalk. Auto’s en 
pitspoezen zijn nu eenmaal onafscheidelijk. 

LAMBORGHINI EN BUGATTI
Enkele paradepaardjes tekenen zeker pre-
sent. Wat dacht je van een Lamborghini 
countach uit de jaren ’80. Of de unieke Bu-
gatti Veyron, één van de duurste auto’s op 
de markt. Voor een slordige miljoen euro is 
die van jou. Maar voor die prijs heb je meer 
dan 1000 pk onder de kap en haal je vlotjes 
400 km/u. Maar er is ook straf werk met bij-
voorbeeld een hot rod-creatie die in Enge-

land is gemaakt en die de autofanaten voor 
het eerst in Kortrijk kunnen bewonderen. 

AUTO'S SPOTTEN
Heel veel moois dus, maar de echte liefheb-
ber wil natuurlijk de coolste bakken zien 
rijden, de geur van verbrand rubber ruiken 
en schreeuwende turbo’s horen. 80% van de 
wagens rijdt Kortrijk Xpo zelfstandig binnen. 
Dat betekent dat vrijdag en zondagavond 
hoogdagen zijn voor car spotters. Want al 
deze unieke pareltjes moeten aankomen 
en vertrekken via de Ring van Kortrijk. Spek-
takel verzekerd. “Iedere editie maken wij er 
een nieuwe show van.” zegt Bissegemnaar 
Dries Dumoulin. Hij is het gezicht van GR8 
ICS en autofanaat in hart en nieren. “Zestien 
jaar lang heb ik autobeurzen bezocht. Hier-
van neem ik het beste van overal. Essen, Mo-
naco,… zij kijken met open ogen naar onze 

organisatie, wij worden zelfs gekopieerd. 
Dat is een leuke opsteker.” 

 R Zaterdag 14 april (van 10 tot 18 uur) en 
zondag 15 april (van 10 tot 17 uur). 

 R Info en tickets: www.gr8-ics.com 
(kinderen t/m 11 jaar gratis) 

Autoliefhebbers wrijven zich opnieuw in de handen. Tijdens het weekend van 
14 en 15 april bolt GR8 ICS – voluit Great International Car show – binnen 

in Kortrijk Xpo. De geur van ronkende motoren en bekoorlijke carrosserieën 
zullen menig mannen- maar ook vrouwenharten sneller doen slaan.

Blitse bolides 
stelen de show

WINWij mogen 10 lezers 

gelukkig maken met een gratis 

kaart voor deze autobeurs. 

Mail vóór 6 april naar 

stadsmagazine@kortrijk.be
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ZONDAG 8 APRIL

KINDERFILM | RITA EN KROKODIL (3+) + RO-
SIE & MOUSSA (8+) | In aanwezigheid van cast en crew 
na de film | 14.30u | € 6,50 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

MAANDAG 9 APRIL

KERMIS | PRIKKELARME DAG | 17 tot 20u |  
www.kortrijk.be/paasfoor
SPELEN | PRETMOBIEL | elke weekdag t.e.m. vrij 13/4 | 
gratis, inschrijven niet nodig | Gebroeders Van Raemdonckpark, 
Lode de Boningelaan | 056 27 73 07 | www.kortrijk.be

DINSDAG 10 APRIL 

GEZONDHEID | BLOEDINZAMELING | 18 tot 20.30u | 
OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3, Bissegem | www.rodekruis.be 
LEZING | ANTIBIOTICA, ENKEL ALS HET 
MOET | gratis | 14.30u | VC Mozaïek, Overleiestraat 15A | 02 
614 82 20 | upv@vub.ac.be

WOENSDAG 11 APRIL 

HUMOR | JAN JAAP VAN DER WAL MET 
SCHOON | € 17 | 20u | Schouwburg Kortrijk, Schouwburg-
plein 14 | 056 23 98 55 | www.livecomedy.be
CREATIEF | WORKSHOP 'SL-EI-M' MAKEN | 
gratis | 14 tot 16u | vanaf 5 jaar | Centrale Bibliotheek Kortrijk, 
Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

DONDERDAG 12 APRIL

‘FLOCK JE T-SHIRT’ - 12+
Je bent tussen 12 en 16 jaar? En je vindt je effen T-
shirts maar saai en onpersoonlijk? Of misschien heb 
je altijd al een T-shirt willen hebben zoals je grote 
idool, maar dan met een eigen touch? Dan is deze 
workshop mode geknipt voor jou! Flocken is een een-
voudige en leuke manier om je T-shirt te personalise-
ren. Een unieke kans om je eigen stijl te creëren! Een 
ideale workshop om samen met je BFF te doen! 

 R 12 april 2018 | 14 tot 17 uur | € 5 | 
maximum 10 deelnemers 

 R Texture, Noordstraat 28

 R Breng je behalve een T-shirt ook een snack 
en een drankje mee?

 R Reserveren via jeugdcentrum@kortrijk.be  
of 056 27 73 40

OP STAP | THUIS IN KORTRIJK | 14 tot 16u, ook op 
woe 2/5 | vertrek Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 
0474 12 87 46 | www.kortrijk.be/bibliotheek/thuisinkortrijk
SPELEN | BUITENSPEELDAG | gratis | 13 tot 17u | De 
Warande, Ringlaan 30a | Zie facebook, De Warande

DONDERDAG 19 APRIL

OPENINGSCONCERT  
FESTIVAL VAN VLAANDEREN
Op donderdag 19 april verzorgen de Franse violiste 
Amandine Beyer en haar jong ensemble Gli Incog-
niti om 20.15 uur in de Kortrijkse schouwburg het 
openingsconcert van het Festival van Vlaanderen 
Kortrijk. Muzikale gast is de Italiaanse violist Giuliano 
Carmignola. Dit is een exclusief concert voor België.
Amandine Beyer en het ensemble Gli Incogniti groei-
den in geen tijd uit tot een Europese referentie voor 
barokmuziek. In Vivaldi’s “Concerti per Due Violini” 
krijgen zij het gezelschap van één van de grote Vival-
di-specialisten van het moment: de Italiaanse violist 
Giuliano Carmignola (Deutsche Grammophon).

Een dubbelconcerto is een zeldzaam genre. Hoe 
plaats je twee hoofdrolspelers tot ieders tevreden-
heid samen op één podium? Antionio Vivalidi had een 
uitstekende oplossing voor voornoemd probleem. Hij 
bedacht schitterende partijen voor solerende ego’s 
waarbij beiden evenwaardig konden uitblinken. 
Na zeventig minuten van muzikale vitaliteit blijf je als 
luisteraar heerlijk voldaan achter.

 R Om 19.30 uur is er een gratis inleiding 
door Bruno Forment.

 R Info over het Festival van Vlaanderen 
Kortrijk en reservatie:  
www.wildewesten.be/festivals

CAFE CHANTANT | GÈSMAN | OC De Vonke, Lagaeplein 24, 
Heule | 056 24 06 20 | www.heule.be
EVENT | GROOT SPORTEVENT | Interviews met be-
kende sportfiguren |19.30u | € 12 | OC Lange Munte, Beeklaan 
81 | 056 23 98 55

VRIJDAG 13 APRIL 

TONEEL | BAL VAN DE POMPIERS | 20u, ook op za 
14, vrij 20 en za 21/4 | € 9 | OC De Wervel, Processiestraat 6,  
Bellegem | 056 21 44 62 | www.degebrokenspiegel.be
MUZIEK | THE PALE KOKONUTS - SURFROCK 
| gratis | A.A.P. / Bolwerk, Spinnerijstraat 105 |  | info@bolwerk.be 
OPENING | OPENING VOLKSRESTAURANT | 
18u | VORK, Doorniksestraat 60 | www.kortrijk.be

ZATERDAG 14 APRIL 

EXPO | STIMULANS 18 | 14 tot 18u (van donderdag 
t.e.m. zondag), tot 21/05 | gratis | BUBOX, Paardenstallen, Korte 
Kapucijnenstraat z/n | www.stimulanskortrijk.be 
EXPO | GR8 INTERNATIONAL CAR SHOW | 
Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | € 11/6/gratis (< 12 jr) 
| www.kortrijkxpo.com (zie pagina 22)
BEURS | DE COMMERCE | 11 tot 20u, ook op zo 15/4 
van 11 tot 18u | gratis | Eule Mart, Site De Meestere (Munster), 
Stijn Streuvelslaan 45 | www.decommerce.biz
HANDBAL | APOLLOON – SASJA | 20.30u | SC Lange 
Munte, Bad Godesberglaan 22 | secretariaat@apolloon.be
BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK – 
GENT OOST EAGLES | Sporthal Hiepso, Renaat de 
Rudderlaan | www.kbtk.be 
WIELRENNEN | WIELERWEDSTRIJD HEULE | 
13.30u: 60+ en dames, 15u: 45-60 jaar/16.30u: -45 jarigen | 
Café 't Streuvelke, Gullegemsestraat 2, Heule | 0471 23 49 35 | 
www.kortrijk.be/sport
OLDTIMERTREFFEN | DOORTOCHT TRIMARD-
CLASSIC | ook op zo 15/4 | www.trimard-classic.be

ZONDAG 15 APRIL 

JAZZ | VLAZZ JAZZ JAM SESSIES | Kaffee Da-
mast, Noordstraat 28A | 056 98 00 86 | www.facebook.com,  
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
DEMONSTRATIE | PREETJES MOLEN | ook op zo 
22 en zo 29/4 van 14 tot 17.30u | gratis | Hoge Dreef, Heule |  
www.texturekortrijk.be | zie p 18-19 

MUZIEK | FESTIVAL VAN VLAANDEREN KOR-
TRIJK 2018 | t.e.m. za 28/4 | Het volledige programma kan 
je vinden op de website | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be/
festivals (zie pagina 9)
HUMOR | PIEPSCHUIM MET ' ZO DOEN WE 
DAT HIER' | 20.15u | € 12 | Concertstudio Kortrijk, Conser-
vatoriumplein 2 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
POP-UP | DE TECHPEDITIE - KORTRIJK | ook op 
vrij 20 en za 21/4 | tussen 11 en 19u | Hangar K, Nelson Mande-
laplein 2A | www.techpeditie.be
DIGIWADDE | WAAR HEEFT MIJN COMPUTER 
DAT NU WEER OPGESLAGEN? | Centrale Biblio-
theek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/
allemaaldigitaal
FILM | CLASSICS RESTORED: TAIPEI STORY | 
20.15u | €9/7,50 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
OPENLUCHTFILM | NIGHT SKY CINEMA (ISM 
KULAK): GET OUT | 21u | gratis | Campus KULeuven, 
KULAK, Etienne Sabbelaan 53 | www.budakortrijk.be

VRIJDAG 20 APRIL 

MUZIEK | HET BANJO-ORKEST LIVE! | 20u | € 10 
(add)/8 | OC Marke, Hellestraat 6 | dusselierwouter@gmail.com 
MUZIEK | BARELY AUTUMN | 20.30u | gratis | A.A.P. / 
Bolwerk, Spinnerijstraat 105 | info@bolwerk.be 

ZATERDAG 21 APRIL 

SPELEN | BUITENSPEELDAG | 13 -17u | Verschillende 
locaties | www.buitenspeeldag.be/kortrijk | Zie p. 4-5
HUMOR | VAN KWOAD NAAR ERGER | 20.15u |  
€ 17 | OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3, Bissegem | 056 37 13 
19 | www.prethuis.be
VOORLEZEN |  VOORLEESUURTJE IN DE BIB (4+) | 
thema naar de kapper | 10.30u | gratis | Centrale Bibliotheek, 
Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/
voorleesuurtjes
MARKT | BLOEMENMARKT | tussen 14 en 20u | BuSo 
De Kouter, ingang Baaistraat (grijze poort)
MUZIEK | NIGHT AIR | curated by Patricia Vanneste | Aca-
demie Kortrijk, Houtmarkt 5 | € 25 (incl. ontbijt)/15 | 056 37 06 
44 | www.wildewesten.be/festivals | Zie p. 9
MUZIEK | BIG BRAVE CAFÉCONCERT | € 13 
(add)/10 (vvk)/7 (Wild Card, -18 vvk) | De Kreun, Conservato-
riumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be 
HANDBAL| APOLLOON – IZEGEM | 20.30u | SC 
Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 | secretariaat@apolloon.be 
DIGIDOKTER | GRATIS EN DEGELIJKE TOEPAS-
SINGEN |10u | € 5 | Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 
26 06 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/digidokter 
OPENING | OPENING STREETPARK LUXAPLAST | 
vanaf 13u | Overzetweg, Marke | www.kortrijk.be | Zie p. 4-5

ZONDAG 22 APRIL 

BEZOEK | ERFGOEDDAG IN TEKEN VAN KIEZEN |  
tussen 10 en 18u | verschillende locaties | www.erfgoedzuid-
west.be | zie p 7 

EXPO | 23E MODELBOUWTENTOONSTEL-
LING | met Kid's Corner | 9.30 tot 17.30u | gratis inkom | OC 
De Troubadour, Bissegem, Vlaswaagplein 3 | 0475 71 01 18 | 
www.ipmsmoorsele.be
WANDELING | VERKEN MARKE | gratis | OC Marke | 
Hellestraat 6, Marke | www.uitinvlaanderen.be
AVONTUUR | JE WILDSTE DAG IN AVANCO 
ADVENTURE | 10u | € 45 (add)/36 (gezinsticket voor 
max. 5)/ 15 (add))/ 12 (> 12 jr en kinderen < 12 jr)/10 (< 
12 jr) | locaties zie website | www.toerisme-leiestreek.be/nl/
jewildstedag
WIELRENNEN | WIELERWEDSTRIJD BELLE-
GEM | 13.30u: Sebastiaanskoers voor Aspiranten |  www.
ksvbellegem.be
KINDERFILM | RIKKIE DE OOIEVAAR (5+) + 
ROSIE & MOUSSA (8+) | in aanwezigheid van cast en 
crew na de film | 14.30u | € 6,50 | Budascoop, Kapucijnenstraat 
10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

MAANDAG 16 APRIL

INFOAVOND | PESTICIDENVRIJ TUINIEREN | 
gratis, reserveren verplicht via communicatie@imog.be | 20u | 
Stadhuis Kortrijk, toegang via Papenstraat, dakcafé 4de verdie-
ping | 056 71 61 17 | www.imog.be

DINSDAG 17 APRIL

OEPS IN THEATER ANTIGONE
Na het succes van vorig seizoen herneemt Theater 
Antigone de voorstelling “Oeps”. Regisseurs Raven 
Ruëll en Jos Verbist maakten het stuk voor GoneWest, 
de culturele herdenking van de Eerste Wereldoorlog 
door de Provincie West-Vlaanderen. 
Oeps zoekt in het verleden antwoorden voor de con-
flicten vandaag. Wie heeft er baat bij oorlog? Wie 
wint er en wie verliest? En welk beeld krijgen wij van 
die oorlogen?In “Oeps” tonen 9 acteurs de absurditeit 
van de werkelijkheid en stellen vast dat die Groote 
Oorlog eigenlijk nooit is opgehouden.

 R 17, 18 april om 20.15u

 R Tickets: 056 24 08 87 | www.antigone.be

 R Toegang: 13 euro (10 euro kortingstarief)

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

GEZONDHEID | BLOEDINZAMELING | OC De Vonke, 
Lagaeplein 24 | www.rodekruis.be 
CURSUS | NATUURVERKENNER, KIJK OP NA-
TUUR (KORTRIJK) | € 60 | Hoeve te Coucx, Marionetten 
2 | 050 82 57 26 | www.natuurpunt.be
THEATER | KVS MET 'PARA' | 20.15u, ook op woe 18/4 
| € 18/8 (-26) | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 
23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
FILM | FILMFEST GENT ON TOUR: LEAN ON 
PETE | €9/7,50 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10, 
8500 Kortrijk | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
OPENING | OPENING HANGAR K | 19u | Nelson 
Mandelaplein 2-16 | www.kortrijk.be (zie pagina 20-21)

ETENTJE GECOMBINEERD MET 
JONG COMEDY-TALENT
Comedytrack* on Tour is de reizende comedyclub van 
Schouwburg Kortrijk. Twee twee jonge comedytalen-
ten krijgen daarbij een podium om hun werk uit te 
testen. Ditmaal strijkt Schouwburg Kortrijk neer in 
Hotelschool Rhizo. De studenten van de hotelschool 
demonstreren hun kunnen en schotelen je een lekker 
gerecht voor.
Nadien geniet je van de komische interventies van 
Jeroen Leenders (Juryprijs Leids Cabaret Festival) 
& Soe Nsuki (toerde al mee met Philippe Geu-
bels). Wil je enkel de comedy meepikken en het 
etentje aan jou laten voorbij gaan? Dat kan ook! 

 R Met maaltijd | 17 april 2018 | 19 uur   
€ 30 (incl. maaltijd) 

 R Zonder Maaltijd |17 april 2018 
20u15 | € 10

 R Alle info www.schouwburgkortrijk.be

WOENSDAG 18 APRIL 

WORKSHOP | MICROSCOPIE VAN PADDEN-
STOELEN | 13.30u | NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29 | 
www.natuurpunt.be
GAMEN | FIFA 18 CONTEST (PLAYSTATION 4) 
| 15 tot 18u | € 15 | JC Tranzit, Nelson Mandelaplein 17 |  
www.facebook.com, zie Fifa 18 Contest

© Kurt Van Der Elst © François Sechet
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OPENING | OPENING ERFGOEDDEPOT | 10 tot 
17u | Vier Linden, Heule | www.kortrijk.be (zie pagina 7)
PENHUIS | JONGE GASTEN MET DAVID  
PEFKO, FREDERIK WILLEM DAEM | gastheer 
Dirk Leyman | € 7 | Boekenhuis Theori,a, Casinoplein 10 | www.
schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | RATAS DEL VIEJO MUNDO | 11u | € 11/8 
| Sint-Matteuskapel Begijnhof Kortrijk | 056 37 06 44 | www.
wildewesten.be
EDUCATIE | EN DE 7E DAG IS ER HET WOORD: 
PABLO CASALS, EEN (KEI)KOP VAN EEN 
MUZIKANT | 11u | gratis | VC Mozaïek, Overleiestraat 15A | 
0486 31 28 97 | hv.kortrijk@skynet.be 
FESTIVAL | TEXTIVAL 0.6 | met o.a. speeldorp, rommel-
markt | gratis | 10.30 tot 23u | V-tex, Pieter De Conincklaan 23 | 
0494 88 71 45 | www.textival.be (zie pagina 18-19)
ZWEMMEN | BOAS GAMES | Zwemwedstrijd voor alle 
zwemmers met een beperking | 13u | Zwembad Mimosa, Mi-
mosalaan | www.boasvzw.be
OLDTIMERTREFFEN | DOORTOCHT IJZEREN 
ROUTE | www.mgcarclub.be

VRIJDAG 27 APRIL 

CIRCUS | D'IRQUE & FIEN MET 'SOL BÉMOL 
(6+)' | 19u | € 8 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

OPLEIDING | REANIMEREN – HARTVEILIG | 19u | 
gratis | Rode Kruis-Kortrijk, A. Van Dycklaan 14a | 1777 
MUZIEK | FACES ON TV + SUPPORT | 20u | € 19 
(add)/16/13 (Wild Card) | Concertzaal De Kreun (Wilde Westen), 
Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be

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

MUZIEK | DANTES | 20.30u | gratis | A.A.P. /Bolwerk, Spin-
nerijstraat 105 | info@bolwerk.be
OPTREDENS | LOKALE HELDEN | talenten geven het 
beste van zichzelf | 16u, ook op za 28/4 tot 1u | gratis | Hipho-
pacademie De Stroate, Zwevegemsestraat 13 | www.destroate.be

ZATERDAG 28 APRIL 

EXPO | DRIVEN - VERHALEN VAN OBJECTEN 
| Kortrijk 1302, Begijnhofpark | www.schouwburgkortrijk.be
CONCERT | LENTECONCERT | 20.15u | € 10 |  Sint Anto-
niuskerk, Rollegem | www.harmonierollegem.be
HUMOR | SURVIVAL OF THE FATTEST - JERON 
DEWULF | € 13 | 20.15u | OC Rollegem, Tombroekstraat 2, 
Rollegem | € 13 | 056 27 77 60 | www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | BRUSSELS PHILHARMONIC | 20.15u | 
rang1: € 27/24/8, rang2: € 25/22/8, rang3: €8 | Schouwburg 
Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.fesitival-
kortrijk.be
INVENTARISATIE | PLANTENINVENTARISATIE | 
van het Oude Leiereservaat Kuurne/Kortrijk/Harelbeke deel 1 | 
standbeeld Den Hert, kruispunt Gentsesteenweg en R8 | 56 20 
51 77 | www.natuurpunt.be
FILM | PINA (3D) | 18u | € 9/7,50 (-26/65+) | Budascoop, 
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
MUZIEK | FUN-K-TOWN | 21u | € 12/10/7 (vvk Wild 
Card) | Concertzaal De Kreun (Wilde Westen) | Conservatorium-
plein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
MUZIEK | DAG VAN DE STEM - CONSERVA-
TORIUM KORTRIJK |  € 5 | Conservatorium Kortrijk, 
Conservatoriumplein 3 | 056 27 78 80 | www.legatokortrijk.be
HANDBAL| APOLLOON – BEYNE | 20.30u | SC Lange 
Munte, Bad Godesberglaan 22 | secretariaat@apolloon.be 

ZONDAG 29 APRIL

JAZZ | NEW ORLEANS-JAZZ OP OVERLEIE ! 
| VC Mozaïek, Overleiestraat 15A | € 5/ gratis (leden Jazzclub) | 
056 40 06 05 | www.superiordanceband.be
KINDERFILM | RITA EN KROKODIL (3+) + MA-
GIE IN DE BERGEN (10+) | 14.30u | € 6,50 | Buda-
scoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

MAANDAG 30 APRIL 

EXPO | DOMINIQUE DEWULF | Striptekeningen | 
t.e.m za 5/5 | gratis | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 
0474 83 51 34 | dominiquedewulf.webnode.be

DINSDAG 1 MEI

MARKT | MARKT AN DE LEIE | 12 tot 18u | € 15/stand 
| Fanny's, Diksmuidekaai 2 | www.zomervanoverleie.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 mei: 3 april, editie juni: 4 mei.

FESTIVAL | 1 MEI FESTIVAL | 14.30u: Gèsman, 16u: 
Douglas Firs, 17.30u: The Godfathers, 19u: Delv!s, 20.30u: Stikstof, 
afsluit: DJ Faisal. Er is ook een kinder- en eetdorp | gratis | Begijn-
hofpark | www.maydaymayday.be (zie pagina 4-5)

WOENSDAG 2 MEI 

WORKSHOP | ZOEKEN NAAR PADDENSTOE-
LEN IN BELLEGEMBOS | 13.30u | Ingang van het 
domein (Beerbosstraat), Doornikserijksweg 215, Bellegem | 
www.natuurpunt.be
JAZZ | NELS CLINE FOUR | € 20u | 21 (add)/18 (vvk 
zonder lidkaart)/15 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 
06 44 | www.wildewesten.be

DONDERDAG 3 MEI 

MUZIEK | PROTOMARTYR | 20u | € 16/13/10 | De Kreun, 
Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 |  www.wildewesten.be
DIGIWADDE | ACCOUNTS? SWIPEN? DE DIGI-
TALE TAAL! IK VERSTA ER NIETS VAN | Cen-
trale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.
kortrijk.be/allemaaldigitaal

VRIJDAG 4 MEI

MUZEK | CANDLEBAGS | 20.30u | gratis | A.A.P. / Bol-
werk, Spinnerijstraat 105 | info@bolwerk.be
WANDELING | BIERWANDELING | 11u en 15u | ook op 
zo 5/5 | € 39/persoon, maximum 20 personen per wandeling | 
Start: Stationsplein 6 |  www.beerwalk.be

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

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

sport_vanrsl 8800verbroederde deze morgen met decollega’s van 8500 

djmrnoice A #concert

in our living room! For the 

#MementoWoordfestival 

dupreetje #zondag-

namiddagwandeling 

#werken

de_grenshoeveSpring is coming-out #igkortrijk

kj_vercruysse Great video 

installation by #billviola

 at St. Martin’s Church. 

Haydee105

#memento 

mathijsdeclercqInterview documentaire 
Popcenter  #cinepalace

fredericstragierZalige zondag. #igkortrijk#regenbogen

anverstraeten kleine 

stad met grote allures 

#kortrijkweide 

dhellemmathiasWanderlust #marionetten 

ursie.claus Urban sport 

people @urban sports park 

Kortrijk Weide



28 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

A P R I L  2 0 1 8

Wandelvoetbal (© Kattoo) 


