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8-9 > Kortrijk Spring(t)

Wielerwedstrijd Aspiranten Bellegem van 15 april

De helden van Kortrijk

Kortrijk wordt in mei overspoeld door
sportieve evenementen. Ga supporteren
of neem zelf deel!

De rubriek ‘Helden van Kortrijk’ zet mensen en organisaties in de kijker. Elke maand brengt het Stadsmagazine
een boeiend verhaal van engagement voor de medemens. De pluim gaat deze maand naar de seingevers.

10 > Henry van de Velde Awards

Je vindt deze enthousiaste vrijwilligers langs het parcours van
sport- en andere evenementen. Ze zorgen voor de veiligheid van
sporters, toeschouwers en andere weggebruikers. Seingevers
nemen deze taak op uit liefde voor de sport én met een flinke
portie verantwoordelijkheidszin. Ze zijn trouw op post tot de
laatste deelnemer het parcours verlaat. Bij mooi weer kan je hen
benijden want ze genieten vanop de eerste lijn van het spektakel. Maar ook als de regen met bakken uit de lucht valt, kunnen
organisaties op hen rekenen. Seingevers mogen geen verkeer regelen maar ze proberen op een hoffelijke manier weggebruikers
staande te houden tot de openbare weg opnieuw mag vrijgegeven worden. Het is niet altijd evident, weggebruikers negeren
vaak de tijdelijk geplaatste verkeersborden of hebben weinig
geduld. Maar mochten de seingevers er niet zijn, dan kunnen tal
van sportwedstrijden en evenementen gewoon niet plaatsvinden. Respect voor deze vrijwilligers en een welgemeende dankjewel, dat verdienen ze wanneer we hun pad kruisen!

Kortrijkse ontwerperstalenten en
designbedrijven ontvangen prestigieuze
prijzen.

11 > BEN HUUR
Renoveren is hip. BENOveren nog hipper.
De Poort BENOveerde een sociale huurwoning. Ontdek zelf hoe ze dat deden.

15 > Besparen op CO₂
Kortrijk probeert de CO₂ uitstoot in de
stad terug te drijven. Ook jij kan helpen.
En het is nog goed voor de portemonnee ook!

MAAK VOORAF
JE AFSPRAAK

Maak een afspraak

20-21 > Inwoner aan het woord
Twee Kortrijkzanen gaan op zoek naar
getuigenissen over WOII. Deze week
brengen ze ons het verhaal van Pol die
de bombardementen van 26 maart
1944 meemaakte.

OPENINGSTIJDEN ONTHAAL 1777 (LEIESTRAAT 21)

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

Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:

9-12.30 uur
16-19 uur
9-12.30 uur
9-16 uur
9- 12.30 uur

Duizend vragen, één adres 1777
MEER INFO: Leiestraat 21, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be • @8500kortrijk • www.facebook.com/stadkortrijk
Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
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Vrijdag:
Zaterdag:

Al snel ontgroeit Manten de kleren van zijn oudere broer. Ook die van
zijn vader. Tegen zijn tiende verjaardag, gaat zelfs de oude overall van
grootvader knellen. Als hij op een ochtend met zijn ogen half open
slaperig tegen de te lage deurlijst knalt, is dat voor vader het signaal
om iets te ondernemen. Samen met Manten bouwt hij de oude vlasschuur om tot slaapkamer. De jonge reus is niet van het veld weg te
slaan. ’s Nachts, als zijn ouders slapen, strekt hij zijn arm het raam uit.
Zo lang is die, dat hij zonder moeite het vlas kan strelen verderop. De
vlasbloemen kriebelen zijn handpalmen.
Manten houdt van de echtheid van het leven op het land. De tastbaarheid van de aarde, de geur van natte gewassen. De kabbeling van de
Leie waarboven vogels cirkelen. Hij hoort buiten te zijn. Zijn handen als
kolenschoppen zijn te grof voor de schoolbanken. Hij kijkt uit naar zijn
eerste oogst. Mantens broer heeft het huis verlaten, dus vader kan zijn
hulp goed gebruiken. Boven zijn bureau hangt een kalender waarop
hij dag na dag afkruist tot het zover is.

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

Maandag:

De Kortrijkse reuzen Manten &
Kalle, toegewijde bewakers van de
stadsgrenzen, zijn terug. Letterzetter
Jonas Bruyneel en coauteurs Sien
Demuynck en Thomas Jacques
herschreven hun verhaal en wij
serveren jullie alvast een voorproefje.
Oh ja, tijdens Sinksen hebben
Manten & Kalle trouwens een grote
verrassing in petto.

9-12.30 uur
9-12.30 uur

Betalingen gebeuren met bancontact.
Het stadhuis is gesloten op 10, 11, 12 en 21 mei.

Manten stapt het veld op. Ademt diep de geur van oogstklaar vlas in.
Met grote ogen kijken de andere boeren toe hoe de reusachtige gestalte met twee halen van zijn reuzenarmen het hele veld maait. De
mond van een pijprokende landbouwer valt open, de pijp dondert van
verbazing op de grond. Zonder verpinken maakt Manten vlaskapellen
met enkel zijn duim en wijsvinger. Het is de vlassers in de buurt niet
ontgaan. Hoe kan het ook anders, Mantens schouders torenen boven
de velden uit, en als hij even op adem komt, doet hij dat tegen de spits
van de Sint-Maartenskerk. Al snel vragen de Kortrijkzanen zijn hulp, en
kan hij een flinke zakcent verdienen. Manten wordt een fenomeen tot
ver buiten de stadsgrenzen: de reus van het Kortrijkse vlas.

© Lara Breine

Sinksen18 staat in het teken van de
verleiding. Van 18 tot 21 mei verleidt
Kortrijk jou met muziek, dans, theater en
heel veel sfeer.

Manten
& Kalle

Benieuwd naar het verdere verhaal van Manten?
Nieuwsgierig hoe hij die andere Kortrijkse reus Kalle tegen het lijf loopt? Brand je van verlangen naar hun avonturen samen? Lees vanaf nu elke week een reuzenverhaal
op www.kortrijk.be/reuzen.
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Sinksen

Kortrijk
Verleidt!
Vzw Feest in Kortrijk en zo’n 60 partners hebben
hun programma voor Sinksen18 klaar. De praktische
voorbereidingen zitten ondertussen helemaal op
kruissnelheid. De focus ligt op één van de mooiste en
meest symbolische plekken van onze binnenstad: de
verlaagde Leieboorden ter hoogte van de Broeltorens.

Met ‘Kortrijk Verleidt!’ als rode draad zorgt
Sinksen18 voor een intense beleving van
het water. Sinksen animeert de Leieboorden en laat hen deinen op het ritme van
stad en rivier. Zo verbinden we het hart
van de stad, het Buda-eiland en Overleie,
met de nieuwe Leieboorden die sinds
Sinksen15 met ‘De Grote Verleieding’ in
gebruik zijn. Met ‘Kortrijk Verleidt!’ viert
ook de romantiek hoogtij. Zo verleiden
we je om vier dagen lang met ons mee te
feesten. We pikken graag 10 hoogtepunten voor je uit.

Rommelmarkt
Geen Sinksen zonder rommelmarkt. We
gaan er prat op dat onze rommelmarkt met
1.325 standhouders, goed voor 6,7 km slenterplezier, de grootste van het land is. De
rommelmarkt slingert van de Veemarkt tot
de Grote Markt, van het winkelwandelgebied tot de Doorniksestraat richting Overleie, langs de Diksmuidekaai en de Ijzerkaai
naar het Sint-Amandsplein, en maakt zo de
verbinding met zowat alle feestlocaties. De
bibliotheek doet dubbels en materialen die
niet langer thuishoren in de collectie voor
een prikje van de hand op zondag 20 mei
(7 tot 17 uur). Je vindt hen voor de ingang
van de centrale bibliotheek in de Leiestraat.

RRZondag en maandag, van 8 tot 18 uur

boekenverkoop (Leiestraat) en antiek- en
brocantemarkt (Onze-Lieve-Vrouwestraat)
enkel op zondag
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WIN: We mogen 5 bonnen
ter waarde van €10 weggeven
voor de boekenverkoop van de bib.
Mail vóór 10 mei naar
stadsmagazine@kortrijk.be.

Sfeer aan verlaagde
Leieboorden
Sfeer, gezelligheid en ontmoeting, daar staan
de Leieboorden voor. Een plek om te verpozen of te genieten van allerlei animatie. We
serveren je badeendjes, straffe verhalen, serenades, een 'voetenbadterras', de doortocht
van een wielerkoers, een fairtrade picknick,
de regatta en tal van andere verrassende acts.

Openingsspektakel
aan Broeltorens
We beginnen op zaterdagavond met een
kleurrijke Sinksenparade die haar orgelpunt
kent ter hoogte van de Broelkaai met Avanti
Display (GB). Een pianorecital op het water
leidt een spektakel in vol muziek, vuur en
opspuitend water, tegen het majestueuze decor van de Broeltorens. We feesten verder de
nacht in met Kortrijks bekendste DJ Fred Hush.
Met dank ook aan de omliggende horeca.

RRZaterdag: Sinksenparade om 20 uur,

pianorecital om 20.45 uur, openingsspektakel
om 22 uur en dj-feest vanaf 23 uur

Cultuur en muziek
op Schouwburgplein
Het zal opnieuw stevig rocken op het
Schouwburgplein. Bockor Rock neemt je zowel op zaterdag, zondag als maandag mee
in een verhaal met de bekende ingrediënten: goede bands, hippe DJ’s en verfrissende
drank- en foodtrucks om dorst en honger te
stillen. Zo brengt onder meer Laura Tesoro,
met haar jonge en enthousiaste uitstraling,
eigen hits en een resem hedendaagse funky/
pop klassiekers die het Schouwburgplein ongetwijfeld aan het dansen zullen krijgen. Of
wat denk je van podiumbeest en topentertainer Coco Jr., die met onweerstaanbare verleidingstrucs en wisecracks ook jou zal weten
in te palmen. Op zaterdag 19 mei stelt het
team van de Schouwburg het culturele seizoen 2018-2019 voor. Wie aanwezig is, krijgt
een mooie verrassing. Schrijf je in via Uit in
Kortrijk of www.schouwburgkortrijk.be.

RRLaura Tesoro, Coco Jr. en Michael Schack op
zondag vanaf 20 uur

RR Slotconcert Yevgueni op maandag vanaf 19 uur
RRSeizoenswissel Schouwburg op zaterdag vanaf
15 uur

Dansen op Overleie
en Sint-Amandsplein
De dansliefhebbers onder ons kunnen op
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PRAKTISCH

zondag en maandag terecht op het SintAmandsplein. Op zondag staat alles in het
teken van de lindy-hop. De GBK Band, The
Superior Dance Band en The Hop ‘sh Bam
Connection spelen dan ten dans. Op maandag is het er, met chanson van Isabelle et Les
Jeans, maar vooral met het Belgisch tangoorkest Arrabal, verleiding troef. Een 100m²
grote dansvloer nodigt uit tot de meest
passionele der dansen. De Cherry Dots (zondag), Danscenter Dursin en Tango Kortrijk
(maandag) zorgen voor demo’s en initiaties.
Op beide dagen kan je op de vele terrasjes
terecht voor een apero of pousse-café.

Verpozen op
Vandaleplein en
Overbekeplein
Wie zoekt naar een rustpunt te midden
het feestgedruis moet op het Vandaleplein
zijn. Op zondag zijn er onder de noemer
‘stemmig verleiden’ o.a. flashmobs op klassieke muziek, peuterzangmomenten en
Frans chanson met een 35-koppig koor. Op
maandag presenteert NEKKA het betere
Nederlandstalige lied met o.a. Mira, Sabine
Tiels & Marcel De Groot (Nl), Neander, en
The Vintage Club die met Erik Van Neygen,
Roel Van Bambost en Hans de Booij drie
decennia kleinkunstenaars samenbrengt
op het podium. NEKKA bewijst op het Vandaleplein andermaal dat mooie muziek
tijdloos is. Je herkent ongetwijfeld een pak
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nummers en je ontdekt ook vergeten pareltjes. Meezingen mag! Vlakbij, op het nieuw
aangelegde Overbekeplein dat op zaterdag geopend wordt, en op de Grote Kring,
vind je nog meer klassiek zoals een blaaskapelfestival op zondag. Op maandag kan
je stevig gaan rocken met Road Rock Café.

RRZondag- en maandagnamiddag

Speelplezier
in Begijnhofpark

KortRijk aan Culturen
op Houtmarkt

Drie dagen lang is het Begijnhofpark een
hangplek waar het gezellig toeven is voor
jong en minder jong, met onder andere een
speelzone in organisatie van Rotary Kortrijk
en Avanco. Laat niet na er met de kroost te
passeren. Weet dat de opbrengst naar een
goed doel gaat.

Pittige Afghaanse samosa, zoete Iraanse
gebakjes, krokante Congolese Kip Moambe
en kruidige Marokkaanse kippenspiesjes.
Je kan het allemaal proeven op de Houtmarkt op zondag en maandag. We nodigen
je uit op een culinaire wereldreis in organisatie van de vele gemeenschappen die
onze stad rijk is. Je treft er 16 eetstanden,
maar ook wereldmuziek, -dans en -sport
op en naast het podium. Warme sfeer gegarandeerd. De Academie maakt het nog
net iets warmer en laat jou op zondag rode
oortjes krijgen in hun Chaussée d’Amour.

Straattheater
op Grote Markt
We vonden een keur aan internationale gezelschappen bij wie de verleiding nooit veraf
is. Vooreerst is er Cie La Sbrindola (It) die het
jongleren combineert met het ritme van de
drum en vooral warm appelleert aan de toeschouwers. Of neem Cie Kartoffeln (Fr) die in
Ici-Plage van de voorgevel van het stadhuis
haar speelterrein maakt. Haar woordeloos
straattheater vertrekt vanuit het zomerse
strandleven. Hoe je je shirt uit- en je zwembroek aantrekt zijn vragen die op komische

wijze een antwoord krijgen. De Grote Markt
is verder ook nog de uitvalsbasis voor een
heleboel onverwachte interventies. Zo hebben de stadsreuzen Manten en Kalle nog
een grote verrassing in petto.

Partytime
in stadscentrum
Sinksen zou ook Sinksen niet zijn zonder de
vele feestjes en festivals op verschillende
plekken in de stad. Zo kan je naar TreeSome,
die van ’t Plein een urban jungle maakt. Lokale helden delen er hun skills en kennis van

de elektronische muziek met de hele stad.
Ook aan de Leie vinden feestvierders ongetwijfeld hun gading: de Skatebowl host op
zondag A Day of Streetculture en aan het
Guldensporencollege (Diksmuidekaai) vind
je Pirates of Dub. In de tunnel die de Doorniksestraat met de Doorniksewijk verbindt,
kan je terecht voor een feestje met DJ’s,
buitenbar en eetstands. The Concrete Club
is ontstaan uit het Tunnelfestival dat vorig
jaar zijn eerste gesmaakte editie kende. Ook
al voor de tweede keer organiseert Café 56
vier dagen lang Sand Tropez, een zomerse
Beachbar, ditmaal op het Conservatoriumplein. De 40 DJ’s krijgen je ongetwijfeld aan
het dansen. Vergeet ook niet te shaken op
het DAK van concertzaal De Kreun.

Maar...
Sinksen18 is nog véél meer. Tal van mobiele
animatie en pop-up-interventies zullen ook
dit jaar het centrum met Overleie verbinden.
De vele externe partners zorgen ervoor dat
Sinksen18 hét feestrendez-vous is van de
stad. Van het Casinoplein met Bazaar, en Typisch Tachtig in de basketbalkooi, over een
Cubaans feest in de Stationsstraat, Oberbayern en concerten in de Burgemeester Reynaertstraat, tot een party op de Vlasmarkt en
in het Begijnhofpark, met een eerste editie
van Peloeze georganiseerd door de Vagant.
Vergeet ook niet op de piano’s van Maene
zelf je muzikale kwaliteiten te tonen. Nu nog
duimen voor mooi weer…

Kom gratis met de bus of fiets

Duurzaamheid

Van zaterdag- tot maandagavond
blijft het centrum grotendeels parkeer- en autovrij. Je laat dus best de
auto thuis. De organisatoren plaatsen verschillende extra fietsparkeerplaatsen vlakbij de festiviteiten. De
bewaakte fietsenstalling onder het
stadhuis (ingang Papenstraat) is open
op zaterdag (20 tot 24 uur) en zondag/
maandag (10.30 tot 22.30 uur). Op
zondag en maandag zijn de bussen
in Kortrijk gratis. Zaterdag- en zondagnacht kan je tussen 23.30 en 2.30
uur aan de voorkant van het station
elk half uur een gratis shuttle nemen
naar de centra van de deelgemeenten
(uitgezonderd Kooigem). Deze extra
nachtbussen doen P+R Xpo en P+B
Wembley aan. Wie toch met de wagen
komt, parkeert dus best op deze gratis
parkings. Verder zijn ook P Veemarkt,
P Broeltorens, P Budabrug, P Haven, P
Kortrijk Weide en P Houtmarkt bereikbaar. Meer info op www.parko.be.

Sinksen zoekt elk jaar naar mogelijkheden om de impact op het (leef)
milieu te verminderen. Dit jaar gebruiken we herbruikbare bekers op het
Vandaleplein, de Houtmarkt, in het
Begijnhofpark en aan de Broelkaai.
We zetten in op betere afvalsortering,
duurzame mobiliteit en op online
communicatie om het drukwerk te beperken. Het noodzakelijke drukwerk is
100% milieuvriendelijk en we maken
gebruik van Fairtrade textiel. De stad
waakt erover dat men de geluidsnormen van 95 dB niet overschrijdt en
communiceert met de buren om de
overlast binnen de perken te houden.

Toegankelijkheid
De Stroom vzw zorgt ook dit jaar
voor een toegankelijk Sinksen. Zo
plaatsen we een ringleiding op het
Vandaleplein, een rolstoelpodium op
Bockor Rock, hebben we aandacht
voor toegankelijke toiletten en aanwezigheid van stewards (o.a. tijdens
het openingsspektakel). Op www.
sinksen.be vind je een overzicht van
alle maatregelen.

FIK-Jetong
De FIK-jetongs koop je aan de verkooppunten op het Schouwburgplein, Vandaleplein, Houtmarkt, aan
de verlaagde Leieboorden of in het
Begijnhofpark. Op deze en andere
punten kan je je drankjes ermee betalen. Heb je er over? Geen nood. Ook
op andere evenementen van vzw
Feest in Kortrijk, zoals de zomerconcerten, kan je hiermee betalen.

Maandagmarkt
Op maandag 21 mei verhuist de wekelijkse maandagmarkt naar de Veemarkt.

Kortrijk Loopt
Kortrijk Loopt is het sportieve luik van
Sinksen. Starten doen we naar goede
gewoonte op Sportcampus Lange
Munte, waar je via een prachtig parcours koers zet richting de historische
binnenstad. Om 11 uur beginnen de
lopers van de 11km en om 11.30 uur de
5km. De aankomst van de 5km op de
Grote Markt mag je verwachten vanaf
11.45 uur. De dames en heren die de
11km lopen vervolgen hun weg terug
richting Lange Munte. Er zijn gratis
pendelbussen voorzien die de lopers
terugbrengen naar de startlocatie.

RRwww.kortrijkloopt.be.

Volg de laatste
nieuwtjes!
Het volledige programma, uurregelingen en alle praktische details vind je
op www.sinksen.be. Op deze nieuwe
website kan je je eigen, persoonlijke
parcours uitstippelen en tijdens Sinksen perfect terugvinden waar wat
te beleven valt. Zo heb je alle up-todate info bij op je smartphone. Ben je
minder verknocht aan technologie?
Verkies je een babbel? Op zondag en
maandag ben je meer dan welkom op
het infopunt op de Grote Markt. Hou
ook de Facebookpagina van Sinksen
Kortrijk in de gaten of deel je belevenissen via #sinksen op Instagram.
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10 000 STAPPENCLASH
TOT 31 MEI

KORTRIJK SPRING(T)

Buitensportevents
overspoelen de
Europese sportstad
Het mooie weer komt eraan en meteen komt de stad in beweging. Dit jaar
kan Kortrijk uitpakken met een nooit gezien sportief programma, een
Europese sportstad waardig. Meer zelfs, je hebt de keuze: kijken naar sport in
haar mooiste vorm of … zelf deelnemen. Voor info en inschrijvingen kan je
terecht op de respectievelijke websites.

VERADA FOLLENS CLASSIC > 5 MEI
Sportief recreatief fietsevent in het ‘Pays des
Collines’ voor fietsers en moutainbikers met
wegritten van 55, 85 en 115 km en twee uitdagende omlopen van 40 tot 70 km.

RRwww.verada-follens-classic.be

KORTRIJK LOOPT VOOR
THINK PINK > 21 MEI
Jogging 5 en 11 km,
in steun van borstkankeronderzoek

RR www.sport.be/runningtour/kortrijkloopt/2018/nl
GROTE PRIJS MARCEL KINT
20 MEI
Wielerwedstrijd voor profs

RRwww.gpmarcelkint.eu
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BEACHRUGBY > 25-27 MEI
Internationaal tornooi

RRwww.curtrycke.be

SPORT@KORTRIJK > 26 MEI
Jongeren en ouderen proeven van
meer dan 50 sporttakken

RRwww.kortrijk.be/sportatkortrijk

BEACHVOLLEY 30 MEI > 3 JUNI
Manche Belgisch kampioenschap maar ook
tornooi voor de stad, bedrijven en recreanten

RRVolleyteam Kortrijk www.volleyteamkortrijk.be
BEACHHANDBAL > 9 - 10 JUNI
Tornooi voor jeugd en volwassenen

RRwww.apolloon.be

WIN

10 leze
r
‘Europe s maken kans
se
op
18 mei Sportstad’. In een drinkfle
s
teresse
naar st
De gelu adsmagazin ? Mail vóór
e@kort
kkigen
op de h worden perso rijk.be.
oogte g
o
ebrach nlijk
t.

Deze stappenclash is een sportieve
competitie tussen steden en gemeenten. Om deze wedstrijd te winnen moeten de bewoners zo veel
mogelijk stappen zetten per stad/
gemeente tijdens de maand mei.
Kortrijk gaat uiteraard volop voor de
overwinning. Hier kan jij bij helpen!
Iedereen die wil deelnemen, kan
zich registreren via 10000stappen.
gezondleven.be. Eens geregistreerd
moet je enkel nog jouw stappen aan
het einde van de dag online toevoegen. Ook andere sportieve prestaties
zoals lopen, fietsen en zwemmen
kan je omzetten in stappen. Help jij
Kortrijk mee aan de overwinning?

Sportfaces
in Kortrijks
straatbeeld
SPORTFACES is een uniek project van het
kunstenaarsduo Robbert&Frank/Frank&Robbert
waarbij sport en cultuur hand in hand gaan.
De emotionele geladenheid van sporters
staat volledig centraal.

RRwww.kortrijk.be/10000stappenclash
Een eerste reeks raamstickers toont gezichten van atleten op het toppunt van
een sportieve prestatie, en maakt van de
binnenstad een heuse sportarena. De gezichten van deze sporters zijn een snapshot van één explosief moment in de tijd
waarbij de sporters op het punt staan om
zichzelf of hun tegenstander te overtreffen. Op de gezichten valt heroïek, woede,
doorzetting, angst, spot en trots te lezen.
Sport brengt immers het uiterste in de
mens naar boven en laat daarbij niemand
onberoerd.

DRAAG JIJ OOK
KORTRIJK IN
JE SPORTHART?
Je kan je een hip loop- en/of fietstruitje (25 - 35 euro) aanschaffen tijdens de openingstijden in:
- Sportdienst: Bad Godesberglaan 22
- Texture: Noordstraat 28
- Museum 1302: Begijnhofpark

Tegelijk met de eerste golf SPORTFACES
lanceren de kunstenaars in samenwerking
met Buda vzw, Bubox en Stad Kortrijk een
oproep aan alle Kortrijkzanen om zelf sportfoto's in te sturen. Een selectie van de ingezonden beelden wordt omgevormd tot
raamstickers en zal eind mei de bestaande
gezichten vergezellen. Het parcours richt
zich vooral op de route die het station, het

Schouwburgplein, de Grote Markt en het
Buda-eiland met elkaar verbindt.

OPROEP VOOR
SPORTFOTO’S!
Trek jij ook indrukwekkende smoelen tijdens het sporten? Ken je iemand in je
naaste omgeving die zijn of haar atletisch
kunnen graag vereeuwigd ziet of beoefen
je gewoon graag de edele kunst van sportfotografie? Stuur ons jouw sportfoto’s door!
Zorg dat jouw foto’s een duidelijk gezicht
tonen van een sporter in actie en upload de
portretten in de best mogelijke kwaliteit op
www.sportfaces.be en dit uiterlijk tegen 11
mei. Een week later verneem je of jouw foto
de tweede reeks SPORTFACES haalt.

RRwww.sportfaces.be
RRwww.instagram.com/sportfaces_kortrijk

LUX-FESTIVAL
PALMT ROLLEGEM IN
Op zaterdag 12 mei palmt LUX, het
gratis festival der zintuigen, Rollegemplaats in. De vele kinder- en
randanimatie, foodtrucks, visual effects, muziek en comedy zorgen voor
een niet te missen totaalconcept.

RRwww.luxfestival.be
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Gespot: winnaars met
een Kortrijkse touch!
De Henry van de Velde awards worden jaarlijks uitgereikt. Ze bekronen
aanstormende ontwerperstalenten, gevestigde waarden en designbedrijven. We
mogen als Kortrijkzaan best trots zijn, want tijdens de laatste uitreiking vielen
tal van projecten met een Kortrijkse touch in de prijzen! We lichten er enkele uit:

FAN WANG LAMP
PRIJS: YOUNG TALENT-AWARD
Sep Verboom (oud-student Howest Industrieel Productontwerpen) trok destijds voor
zijn eindwerk als student in Howest naar
Cebu waar hij met afval en lokale mensen
duurzame producten ontwikkelde. De Fanlamp uit zijn collectie Livable is de perfecte
balans tussen herbruikte ventilatorkappen
en de rijke geschiedenis van de weefindustrie in de Filipijnen. Sep is niet alleen een
maker en bedenker, maar hij inspireert ook
mensen en is een wereldverbeteraar.

DUBIO

© Aaron Lapeirre

PRIJS: EFFICIENCY AWARD
Roel Vandebeek bedacht een nieuwe toe-

passing voor een traditioneel product. Met
originele metsel- en lijnverbanden vormde
hij een traditionele baksteen om tot een innovatieve creatie. De dunne, lange Dubiobaksteen lijkt opgebouwd uit 3 stenen
maar vormt dus één geheel. Daarmee is het
product esthetisch, en kosten reducerend.
Een nieuw soort gevel is geboren.

VERILIN
PRIJS: COMPANY-AWARD
Het Kortrijks bedrijf Verilin combineert
al zestig jaar lang vakmanschap met een
sterke drang naar innovatie. Zijn luxueuze
linnencollecties voor tafel, bed en interieur worden gewaardeerd door menig sterrenchef, royal en kunstenaar. De afgelopen
drie jaar specialiseert het bedrijf zich in

maatwerk: op basis van het verhaal dat de
klant wil vertellen, wordt het materiaal, de
kwaliteit, kleur en afwerking gekozen.

TABLESKIN
PRIJS: DESIGN-CRAFT
Ontwerpster Lore Langendries zocht contact met de firma Verilin omdat zij een picknicktafelkleed wilde ontwerpen dat een
dierenhuid imiteerde. Verilin kon dankzij de
jacquardweefgetouwen het harenspel van
een reeënhuid omtoveren tot een poëtisch
tafellinnen waarin zacht-bruine haren op
een witte achtergrond liggen. De Tableskin
is een uniek stuk tafellinnen voor wie deze
zomer in stijl wil picknicken.

KABIEN
7,5 miljard mensen vandaag, 10
miljard of meer tegen 2050. Zoveel zielen lopen er rond op onze
aardkluit. Zoveel mensen hebben
een dak boven hun hoofd nodig.
Hoog tijd dus om na te denken
over diverse woonvormen. Ook
Kortrijk denkt mee.
De “FutureNow Kabien” is een modulaire woonunit van 38m², ontworpen door het Kortrijks bedrijf
Kabien, die je vanaf 15 mei kan
ontdekken op de hoek van de
Burgmeester Lambrechtlaan en de
Meensesteenweg.
Onze stad zal de woonunit gebruiken voor diverse activiteiten. Wat
denk je van een experimentje waarbij iemand enkele dagen Kabien
“proefwoont”? Of een jonge starter
die de mogelijkheden van Kabien
test als gedeelde woon/werkruimte?
Je bent van harte uitgenodigd op
het openingsevent op dinsdag 15
mei om 19 uur. Er staan ook andere
bezoekmomenten voor het grote
publiek op het programma. Hou zeker onze andere kanalen in de gaten.

RRwww.kortrijk.be/kabien
RRvrmedia.shapespark.com/kabien

BEN HUUR,

de Bijna Energie
Neutrale huurwoning
Op de Vlaamse Renovatiedag op 27 mei pakt
De Poort vzw uit met een opmerkelijk pilootproject.
Je zag de banner misschien al hangen aan de gevel
van de Meensesteenweg 37 waar de afgelopen
maanden een huurwoning geBENOveerd werd.
BEN HUUR EN BENOVEREN
BENOveren is beter renoveren met vooral hoge
ambities op het vlak van energieprestaties. In
Kortrijk toverde men als voorbeeld een gewone
rijwoning om tot een betaalbare, gebruiks- en
vooral energievriendelijke huurwoning. Dit initiatief van sociaal verhuurkantoor De Poort vzw
in samenwerking met Stad Kortrijk kreeg de
naam BEN HUUR. BEN staat daarbij voor Bijna
Energie Neutraal.
RENOVATIEBEGELEIDING
Wist je dat de stad haar eigen renovatiebegeleiders heeft? De voorbije jaren hielpen ze bij
meer dan 3000 renovaties van Kortrijkse woningen. Een 70-tal huizen van De Poort vzw
maakten daarvan deel uit. Voor de meeste
verhuurders/eigenaars is de volgende stap,
die van het BENOveren, nog onbekend terrein. Met haar pilootproject BEN HUUR wil
De Poort vzw het goede voorbeeld geven en
haar eigenaars triggeren om mee te BENOveren. Op de Vlaamse Renovatiedag kan je in de
Meensesteenweg bij de renovatiebegeleiders
terecht met vragen over jouw renovatieplannen en over de premies die de stad hiervoor
aanbiedt. Ze zijn uiteraard ook bereikbaar via
de website van Stad Kortrijk of in het stadhuis
in de Leiestraat.

RRwww.kortrijk.be/kortrijk-renoveert
RRbenhuur.blogspot.be
RRwww.mijnbenovatie.be
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Kortrijk Kort
Focus op… fiets
Kippen ruimen
jouw tuin op
Laat de Kortrijkse
feestvlag wapperen
Stadsgenoten of bezoekers aan Kortrijk
hebben vermoedelijk al de nieuwe feesten welkomstvlag van de stad Kortrijk in
het straatbeeld opgemerkt. David Raes,
een jonge Kortrijkse graficus, ontwierp
deze rood-witte vlag voor de ontwerpwedstrijd van een werkgroep van verschillende Kortrijkse serviceclubs en het
stadsbestuur. Zijn creatie kon de jury
bekoren. De officiële inhuldiging van de
vlag vond plaats op 2 juli 2017 en wappert sindsdien aan talrijke vlaggenmasten langs de invalswegen naar Kortrijk en
op verschillende stadspleinen. De vlag
staat symbool voor de verbondenheid
en de trots van de Kortrijkzanen en heet
de bezoekers aan onze stad hartelijk welkom. Wie fan is van de vlag, kan die tegen
een democratische prijs kopen: een ideale manier om opendeurdagen, eetfestijnen en andere evenementen een extra
feestelijk cachet te geven. Op de site vind
je alle concrete info over de vlag: formaat,
hoe je die kan ophangen…. Door jouw
aankoop zorg je niet alleen voor feestelijke toets, maar je steunt er ook een goed
doel mee. De winst gaat immers integraal
naar Kortrijkse goede doelen.

RRJe kan de vlag kopen via

www.kortrijkhijstdevlaggen.be en in de
musea Texture aan de Noordstraat 28 of
Kortrijk 1302 in het Begijnhof
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Een composthoop of -bak verteert je
tuin- en keukenafval niet altijd even snel.
Gelukkig zijn kippen net verlekkerd op
dat deel van jouw organisch afval dat
niet of nauwelijks te composteren is. Tot
en met 31 mei pakt Imog uit met een kippenactie. Bij de deelnemende handelaars
kan je voor een prikje een kip kopen. De
richtprijs is € 8,5/stuk. Alle kippen zijn 18
tot 20 weken oud en beginnen te leggen
rond 20 tot 25 weken. Je hebt bovendien
de garantie dat jouw kippen voldoen aan
alle strenge voorschriften zoals gecontroleerde voeders, de verplichte salmonella-vaccinatie...

Kom Op Tegen
Kanker werft
vrijwilligers
Van 14 tot en met 16 september vindt
het plantjesweekend van 'Kom Op Tegen
Kanker' plaats. Het coördinatiecentrum
zoekt voor deze plantjesverkoop nog enthousiaste vrijwilligers om samen met het
bestaande team te zorgen voor een uitstekende Kortrijkse bijdrage aan de nationale
actie. Zelfs al kan je je maar een paar uurtjes vrijmaken, je bent meer dan welkom!
Coördinatiecentrum Plantjesactie Kortrijk Mozaïek, Overleiestraat 15a - 056 37
16 15 – kotk.kortrijk@skynet.be
Je kan op zondag 13 mei al een actieve
bijdrage leveren aan Kom op Tegen Kanker. Om 10.30 uur kan je deelnemen aan
'De 1000 km voor Kom op Tegen Kanker'
in het Forestiersstadion in Harelbeke.

RRwww.harelbeke.be/1000km

Regenboogvlag
wappert tijdens
IDAHOT
Bijna iedereen kent wel iemand die holebi of transgender is. Toch vormen deze
personen een minderheid die extra stimulansen kan gebruiken. De stad kan op
heel wat terreinen een belangrijk verschil
maken. Kortrijk zet hierop in met een
op maat gemaakt regenboogbeleid. 17
mei is de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT) met
als thema 'Solidariteit & Allianties'. Naar
aanleiding van deze dag laat Kortrijk de
regenboogvlag wapperen.
De stad Kortrijk werkt voor haar regenboogbeleid samen met verschillende
partners. Zo is er 'Rebus', het overkoepelend West-Vlaams regenbooghuis
en provinciaal expertisecentrum. De
Kortrijkse vereniging 'Gender.aXept' is
er voor iedereen die vragen heeft over
genderidentiteit. Je kan er terecht voor
gezellige praatavonden, maar ook voor
een persoonlijk gesprek. 'Liever Gelijk'
is een holebivereniging voor alle leeftijden uit het Kortrijkse en omgeving. Samenkomen staat er centraal met talrijke
maandelijkse activiteiten. Tenslotte is
er 'Go-out!', een nieuwe vereniging die
openstaat voor holebi- en transpersonen
van 25 tot 40 jaar.

RRwww.kortrijk.be/holebi-en-transgendernuttige-links

Met de lente verschijnen ze opnieuw in
het straatbeeld: fietsers die genieten van
gezonde buitenlucht en wat beweging.
Hoewel Vlamingen lang niet zo fanatiek
zijn als Nederlanders, is de interesse voor
de fiets de afgelopen jaren gegroeid. Wij
kijken massaal naar 'de koers' of investeren in een elektrische fiets om de afstand
woon-werk te overbruggen.
De Kortrijkse bib bundelt in de brochure
'Focus op… fiets' verschillende activiteiten met als centraal thema de fiets. Zo
kan je op 9 mei de lezing 'Dwars door
Amerika met de fiets' van Wouter Deboot
bijwonen of ga je naar de voorstelling
'Pépé is wereldkampioen' door Racing
Letterbeek aan de verlaagde Leieboorden op Sinksenzondag 20 mei.
Wie aan zijn fiets wil sleutelen kan op 8
mei en 5 juni terecht in de fietskeuken. En
op 17 juni is er de fietstocht Vlas à velo.

RRvolledige brochure gratis in de bib of via

Neem deel aan
lustrumeditie
Levensloop
Op 22 en 23 september vindt langs de
Leieboorden de vijfde editie van Levensloop plaats. De organisatoren wilden van
de lustrumeditie iets bijzonders maken
en kozen daarom voor een nieuwe datum en locatie. Het doel blijft hetzelfde:
samen tegen kanker!
Ook het succes van Levensloop Kortrijk
ligt aan de basis van de vernieuwingen.
In 2017 slaagde Levensloop er in 186.859
euro te verzamelen dankzij 73 teams en
100 vechters die nog eens 5.617 deelnemers bij elkaar brachten. Met de jubileumuitgave is Levensloop Kortrijk klaar
om een versnelling hoger te schakelen.

www.kortrijk.be/bibliotheek/focusop

Zowel de plaats waar het Levensloopdorp met het hoofdpodium zijn tenten
kan opslaan, als het wandel- en loopparcours zijn nieuw:
• In het centrum van de stad: goed bereikbaar te voet, met de fiets, openbaar
vervoer of de wagen
• Langs de LOOP van de Leie: tussen
twee bruggen, de Collegebrug en de
Budabrug
• Met de fietsersbrug als sierlijke en symbolische verbinding tussen beide oevers
De datum werd verplaatst naar 22 en 23
september 2018. Op die manier blijft Levensloop Kortrijk uit de buurt van andere
grote evenementen in de regio.
Volg Levensloop Kortrijk op de sociale
media met #Levensloop8500

RRwww.levensloop.be/relays/kortrijk-2018
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SIMPLIFY LIFE,

We worden er bijna dagelijks mee
geconfronteerd: onze ecologische voetafdruk
moet kleiner, we moeten energiezuiniger
wonen, renoveren, recycleren. Maar hoe
begin je daar aan?

Op zaterdag 2 juni organiseert Stad Kortrijk
samen met de Provincie West-Vlaanderen
een beurs over slim en duurzaam leven.
Deze dag van inspiratie toont je de mogelijkheden om niet alleen beter voor de
aarde te zorgen, maar ook voor jezelf.
Je kan workshops volgen die je tips & tricks
geven over hoe je op een eenvoudige en
creatieve manier duurzamer kan leven. Zo
leer je er zelf milieuvriendelijke poetsproducten maken, of zelf herstellingen uitvoeren aan je fiets.
Talrijke standjes tonen de voordelen van
deel- en ruileconomie, van upcycling, of
van cohousing. Je komt er ook te weten

welke premies de stad geeft. Tussendoor
kan je bovendien genieten van lekkere, gezonde hapjes aan de foodtrucks.
Tine Hens, auteur van ‘Het klein verzet’,
brengt verhalen van gewone burgers en
hun kracht om duurzame en ecologische
oplossingen te vinden voor vraagstukken
over energie, voedselproductie, mobiliteit...
De inspiratiebeurs vindt plaats in en rond
de nieuwe fuifzaal Depart op het Nelson
Mandelaplein. De toegang tot het evenement is gratis.

RRwww.kortrijk.be/inspiratiedag
RRFoto's met dank aan Repair Café Kortrijk. Meer
info: www.facebook.com/repaircafekortrijk

Bezoek werf van
nieuw zwembad
Kortrijk Weide
Op 6 mei is het Open Wervendag.
In Kortrijk kan je tussen 10 en 17
uur twee projecten bekijken: de
renovatie van het oude historische gebouw en de kapel van het
Guldensporencollege (Plein), en
de werf van het nieuwe stadszwembad.
Op de site van Kortrijk Weide komt
een topzwemcomplex. Het omvat
een Olympisch zwembad met 8
banen en een tribune, waardoor
het geschikt is voor internationale
wedstrijden. Er is natuurlijk ook
plaats voor ontspanning met een
warme lagune, kinderattracties, de
langste wildwaterbaan van België
(150m!), een zomerbad met ligweide, en een all weather buitenbad
dat het hele jaar door open zal zijn.
De architectuur van het gebouw
biedt een interessante wisselwerking
met de rest van Kortrijk Weide. Vanuit
iedere ruimte zal het achterliggende
stadspark zichtbaar zijn. Het zwembad wordt gegarandeerd een trekpleister die je tijdens Open Wervendag alvast even kan doen dromen.

RRwww.openwervendag.be
RRwww.kortrijk.be/kortrijkweide/
nieuw-zwembad
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slim en duurzaam leven

Besparen op CO₂?
Besparen in je portemonnee.
CO₂ staat centraal in het klimaatverhaal. CO₂ wordt uitgestoten bij het verbruik
van fossiele brandstoffen en is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering.
De jaarlijkse uitstoot in Kortrijk (442 446 ton of 6 ton CO₂ per inwoner) daalde
de voorbije jaren gestaag, maar er is nog heel wat verbetering mogelijk.

MOBILITEIT
Verkeer is verantwoordelijk voor 41% van
de CO₂-uitstoot in onze stad. Door de auto
minder te gebruiken, boeken wij dus heel
wat winst. Ruil je jouw auto voor de fiets
alleen al om op zondag pistolets te halen
bij de bakker, dan haal je per jaar zo’n 35 kg
CO₂ uit de lucht. Ruil je nu je wagen voor
een (elektrische) fiets, dan geeft de stad jou
een financieel duwtje in de rug. De aanschaf van een elektrische bromfiets of wagen kan rekenen op een Vlaamse premie.

HUISHOUDEN
Gezinnen verbruiken gemiddeld 3500 kWh
elektriciteit en 1500m³ aardgas. Goed voor
bijna 5 ton CO₂. Minder verbruiken helpt. Wie
bijvoorbeeld investeert in een nieuwe koelkast met een A+++ label, bespaart jaarlijks

100 kWh. Dat komt neer op een winst van
28.5 kg CO₂ of 25€ in vergelijking met een A+
koelkast. De groenste kWh is en blijft natuurlijk
deze die je niet verbruikt, maar overstappen
op groene energie loont ook. Elk jaar kan je
deelnemen aan de groepsaankoop voor groene stroom. Daarmee bespaar je aanzienlijk in

je portemonnee én de CO2 uitstoot van jouw
elektriciteitsverbruik daalt in één klap tot 0.

RRwww.kortrijk.be/kortrijkfietst/fietspremie
RRwww.energiesparen.be/zev
RRwww.samengaanwegroener.be

KLIMAATTIP: HERSTELLEN, RUILEN EN
DELEN VAN SPULLEN ZIT IN DE LIFT
In de Instrumentheek huur je allerlei
werkinstrumenten die je éénmalig nodig
hebt. Van een eenvoudige boor tot een
betonmolen. Van verfbrander over soldeerbout tot grasmaaier, je vindt er alles.
De Instrumentheek heeft ruim honderd
verschillende werktuigen in bruikleen.
Het lidgeld bedraagt 20 euro per jaar. Heb

je zelf werktuigen liggen die je niet veel
gebruikt, dan kan je die schenken aan de
Instrumentheek. De Instrumentheek vind
je in de Deelfabriek in de Damastweversstraat 1. Open op dinsdag van 17 tot 20
uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur.

RRwww.kortrijk.be/deelfabriek
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Academie
presenteert
Acamoda 2018
Tweejaarlijks stelt het atelier Mode en
Theaterkostuums van de Academie Kortrijk onder de noemer 'ACAMODA' de collecties van de studenten voor.
De kroonzaal in TEXTURE zorgt voor een
unieke sfeer waarbij je de collecties van
heel nabij kan bewonderen. De modestudenten tonen hun visie op de hedendaagse mode door de heersende trends
in vraag te stellen. Ze laten zich inspireren door de rijke Europese kostuumgeschiedenis. Ze geven etnische elementen
een eigentijdse vorm. Een niet te missen
verleiding voor elke modefanaat.

RRPlaats van afspraak: TEXTURE

op zaterdag 26 mei om 19 en 21 uur.

RRInfo en tickets (VVK: 12 euro – ADD: 15

euro): 056 27 78 60 of academie@kortrijk.be

RRwww.facebook.com/academiekortrijk
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Ding mee naar
de Groeningeprijs

Keuvel mee aan
de praattafel

De Budafabriek en Kopie Koffie zijn de
winnaars van de Groeningeprijs waarmee het Kortrijkse Guldensporencomité
op 10 juli 2016 en 2017 hulde bracht aan
'een nieuwe zaak' in de stad. Het Nederlands, de originaliteit en inventiviteit in
de naamgeving zijn de bepalende eigenschappen waarmee zaakvoerders
een gooi kunnen doen naar de Groeningeprijs. De prijs zelf is een naar de
Guldensporenslag lonkend kunstwerk
van de hand van Arne Vanneste. Tijdens
de Guldensporenviering op 10 juli vindt
de officiële uitreiking van de Groeningeprijs plaats door minister-president Geert
Bourgeois op de Groeningekouter.
Misschien ben jij wel de gelukkige. Blinkt
je nieuwe (sinds juni 2017) Kortrijkse handelszaak of bedrijf uit door een mooie en
gepaste Nederlandstalige naam die verband houdt met de activiteit die er plaatsvindt of met de geschiedenis van het pand
en/of omgeving? Dan maak je kans op de
prijs. Stel jezelf kandidaat door te mailen
naar guldensporencomite@gmail.com of
met een brief aan voorzitter Karel Pottie,
Filips van de Elzaslaan 81, 8500 Kortrijk.

Elke week oefenen nieuwkomers in Kortrijk Nederlands in een conversatiegroep.
Ze willen daarmee hun spreekangst
overwinnen, meer Nederlands spreken
en leuke mensen leren kennen.

Ook omwonenden, (winkelende) passanten… bij wie een leuke benaming in het
oog springt, kunnen het initiatief nemen
om een kandidaat voor te dragen. De
kandidaturen moeten het comité uiterlijk
vóór 1 juni bereiken en naast de spitsvondige Nederlandstalige benaming
ook adres, datum van opening, en korte
omschrijving van de activiteit bevatten.
De jury selecteert eind juni drie genomineerden die een uitnodiging krijgen voor
de Guldensporenviering op 10 juli. Daar
kan de uiteindelijke winnaar de begeerde Groeningeprijs in ontvangst nemen.

Alles over parkeren
auto en fiets op
m.parko.be
Benieuwd hoeveel parkeerplaatsen er
nog vrij zijn in de parkings? Wil je weten
waar je het dichtst bij je woning een voorbehouden bewonersplaats kan vinden of
een vrije Shop&Go bij je favoriete handelaar? Je verplaatst je met de fiets en je wil
je band opblazen? Je wil een doorgangsvergunning of regularisatie aanvragen?
Voor dit alles kan je terecht op de mobiele website van parko: m.parko.be.
Deze gebruiksvriendelijke en toegankelijke site geeft je in één oogopslag alle
info over de parkeermogelijkheden in de
stad, de fietsservice in de stad…
Als je een doorgangsvergunning nodig
hebt of je wil een regularisatie aanvragen,
dan kan je je registreren via m.parko.be.
Eenmaal geregistreerd, kan je onmiddellijk
kiezen voor een nieuwe aanvraag van de
gewenste vergunning. Je vult de gevraagde gegevens in en klikt op 'aanvragen'. Na
3 werkdagen ontvang je de vergunning of
regularisatie, of de nodige feedback mocht
Parko de aanvraag weigeren.

De organisatoren zoeken voor deze
praattafels enthousiaste, open en warme
vrijwilligers. Ze geven geen les, maar begeleiden en entertainen het gesprek. Ze
zorgen ervoor dat mensen met elkaar praten in een leuke sfeer. Stad Kortrijk staat in
voor de opleiding en het materiaal.

RRWil jij nieuwkomers begeleiden en zo ook je

eigen wereld verrijken? Meer informatie krijg
je via een gesprekje met Cathérine Dupont:
catherine.dupont@kortrijk.be.

© David Samyn

Kortrijk Kort
Meer markt
op maandag

In juni kan je tot 14 uur je boodschappen
doen op de maandagmarkt. Door deze
regeling kan iedereen profiteren van het
gevarieerde aanbod van de maandagmarkt: de trouwe marktgangers, langslapers, toeristen, werknemers die een middagpauze nemen, en diegenen die over
de middag in het centrum blijven.
Indien de bezoekers deze formule smaken, zullen de marktkramers ook in juli,
augustus en september tot 14 uur hun
waren aan de man/vrouw brengen.

Tijdelijke
fietsbrug maakt
Guldenspoorpad
opnieuw bruikbaar
In oktober 2017 brak men de fietsbrug
boven de Zandstraat af waardoor het
Guldenspoorpad onderbroken was en
fietsers tijdelijk omgeleid werden via de
Minister Tacklaan en rotonde Panorama.
Dankzij de tijdelijke fietsbrug die de aannemer halfweg april plaatste, is het Guldenspoorpad opnieuw bruikbaar.

Stem voor
Kortrijk als
Fietsstad van
Vlaanderen
De Vlaamse overheid organiseert een verkiezing van de steden en gemeenten die
het sterkste lokale fietsbeleid kunnen voorleggen. Kortrijk is genomineerd voor de
hoofdprijs in de categorie van de centrumsteden én de deelaward 'Fietsparkeren'.
De stad Kortrijk ambieert de titel 'fietsstad'
en heeft daarvoor al heel wat gerealiseerd
op het vlak van vlotter en veiliger fietsverkeer. Voorlopig staat Gent aan de leiding
van deze wedstrijd, maar wij Kortrijkzanen
zullen ons uiteraard niet laten kennen. Wil
jij dat Kortrijk de fietsstad van Vlaanderen
wordt? Surf naar www.fietsgemeente.be
en breng jouw stem uit. Je kan nog stemmen tot 21 mei en er zijn wekelijks prijzen
te winnen tot 1500€.
Tijdens het Fietscongres op 5 juni weten
jullie of Kortrijk de felbegeerde titel behaald heeft.

RRInfo: m.parko.be
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F CUS OP...
AALBEKE – BELLEGEM – BISSEGEM – HEULE – KOOIGEM – KORTRIJK - MARKE - ROLLEGEM

ROLLEGEM/BELLEGEM

KORTRIJK-WEST

NIEUW BUFFERBEKKEN
MIDDEN IN HET EI

KORTRIJK-WEST

NIEUWE TOEKOMST VOOR
OUDE ZIEKENHUISSITE

In de verkeerswisselaar Kortrijk-Zuid, beter bekend als 'het Ei', ligt
een gebied bestaande uit woningen, enkele niet-woongebouwen en
open ruimte. De stad wil de bestemming van dat gebied wijzigen om
de aanleg van een bufferbekken mogelijk te maken. Het bufferbekken
is nodig om water op te slaan bij hevige regenval en beperkt het risico op overstromingen in het centrum van Kortrijk. Daarnaast wordt
door de bestemmingswijziging het bouwen van bijkomende woningen beperkt, worden een aantal woningen zone-eigen gemaakt, en
krijgen enkele “niet-woonfuncties” een geschikte bestemming. De
gemeenteraad stelde op 16 april het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
Grote Wallebeek met de daarbij horende planMER-screening voorlopig vast. Daarover loopt een openbaar onderzoek van 7 mei tot 5 juli
2018. Op 31 mei organiseren we een infomoment. Iedereen is welkom
om 19.30 uur in school Bemok, Walle 141. Opmerkingen, bezwaren of
suggesties verstuur je uiterlijk op 5 juli met een aangetekende brief
naar de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Stad
Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk. Je kan je opmerkingen, bezwaren of suggesties ook tegen ontvangstbewijs afgeven aan de infobalie
van het stadhuis tijdens de gekende openingsuren.

RRMeer info op kortrijk.be/grotewallebeek of bij de dienst Planning en Openbaar
Domein: nicolas.provoost@kortrijk.be of 056 27 83 00.

AZ Groeninge verliet in 2017 de campus in de Loofstraat. De site krijgt een
nieuwe bestemming. In 2016 maakte de stad Kortrijk een masterplan op in
overleg met Leiedal, Jordi Farrando en AZ Groeninge. Dat plan werd verfijnd op
basis van inspraakmomenten in de buurt en de uitkomst van de stadsdebatten
van Kortrijk 2025. Om de nieuwe ontwikkeling in het gebied te sturen en om
gerichte vormen van bouwen en functies mogelijk te maken, maakt de stad
een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. Er is nu een eerste versie van dat plan
klaar. Je kan tijdens de inspraakperiode de startnota en procesnota inkijken
op het stadhuis. De inspraakperiode loopt van 23 april tot en met 21 juni 2018.
We lichten de plannen ook graag toe op 28 mei 2018 vanaf 19 uur tijdens een
infoavond in de inkomhal van de AGO-gebouwen, Wolvenstraat 23, Kortrijk.
Wil je iets doorgeven waarmee rekening moet gehouden worden in de nieuwe
bestemming voor het gebied? Dat kan mondeling of schriftelijk tijdens het infomoment, per e-mail aan ruimte@kortrijk.be met als onderwerp ‘RUP Loofstraat’,
met een brief die je afgeeft tegen ontvangstbewijs aan de infobalie van het
stadhuis, of met een aangetekende brief aan het college van burgemeester en
schepenen, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk. De uiterste datum is 21 juni 2018.

RRMeer info op kortrijk.be/loofstraat of bij de dienst Planning en Openbaar Domein:

SAMEN BOUWEN
AAN HET LANDSCHAP
Kleine landschapselementen (KLE's) zoals knotbomen, hoogstammige fruitbomen, hagen en
poelen zijn typisch voor onze regio. Zij maken
ons landschap gelaagd en gevarieerd en zijn onmisbaar voor de natuur. Helaas verdwijnen deze
groene parels stelselmatig uit ons landschap.
Een zonde! Help jij mee het tij te keren? Woon
je "op den buiten" en wil je die weide of akker,
dat braakliggend stuk of die tuin aankleden met
kleine landschapselementen? Neem dan zeker
contact op met de landschapsconsulent van
Stadslandschap Leie en Schelde, want de kans
is groot dat je voor je plannen kan rekenen op
steun van de provincie en de stad Kortrijk.
RAAD…
> Kan mijn oude knotboom nog gered worden?
> Is mijn grond geschikt om er een poel te graven?
> Welke haag past aan de rand van mijn perceel?
Met voornoemde en alle andere vragen over
kleine landschapselementen kan je terecht bij
de landschapsconsulent. Hij geeft vrijblijvend
advies en nuttige planttips aan iedereen die zijn
stuk grond een meer natuurlijke toets wil geven.
… EN DAAD
Beslis je om bepaalde werken te laten uitvoeren?
Naargelang de locatie van je grond en je ambitie
kan je rekenen op ondersteuning van de stad
en provincie bij opmaak van je landschapsplan,
de levering van plantgoed, of zelfs de volledige
realisatie van het plan. Er bestaat een aanbod
voor zowel particulieren als landbouwers. Maar
ook bedrijven en natuurverenigingen kunnen in
aanmerking komen. En zelfs voor het onderhoud
van de aanplantingen zijn er heel wat mogelijkheden.

RRContactpersoon: Mathias Boudry,

landschapsconsulent Stadslandschap Leie en Schelde
mathias.boudry@west-vlaanderen.be |056/23 49 86
www.kortrijk.be/kleinelandschapselementen

RR

LANGE MUNTE

VERNIEUWING VAN
BUURT LANGE MUNTE
Ook voor de wijk Lange Munte maakt de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan op. Het gaat hier meerbepaald over het gebied afgebakend door de
Roggelaan, de Morinnestraat, de Baaistraat en de Bad Godesberglaan.
Het plan wil de buurt klaarstomen voor de toekomst. Zo wordt de sociale
woonwijk vernieuwd, en het commercieel centrum opgewaardeerd om
meer kansen te bieden aan handel en OC Lange Munte. Er komt ook een
functionele fietsroute die de wijk verbindt met de rest van de stad. Het
plan zorgt er bovendien voor dat het park achter het OC een groene zone
blijft, en vernieuwt de verouderde bouwvoorschriften in de buurt.
De inspraakperiode voor het RUP Lange Munte-Beeklaan loopt tot en met
28 juni 2018. Op 17 mei om 18.00 uur is iedereen welkom in het OC Lange
Munte, Beeklaan 81, 8500 Kortrijk, voor een infosessie. Daar krijg je alles
te horen over de plannen en kan je je ideeën en opmerkingen meegeven.
Tijdens de inspraakperiode kan je de documenten ook inkijken in het
stadhuis. Reacties op de startnota zijn welkom, uiterlijk tegen 28 juni.
Dat kan mondeling of schriftelijk tijdens het infomoment, per e-mail aan
ruimte@kortrijk.be met als onderwerp ‘RUP Lange Munte-Beeklaan’, met
een brief die je afgeeft tegen ontvangstbewijs aan de infobalie van het
stadhuis, of met een aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk.

RRMeer info op kortrijk.be/langemunte-beeklaan.
HEULE

OPENING
HEULEPLAATS
Het stadsbestuur en de adviesgroep willen samen met jou het einde van de werken op Heuleplaats vieren. We verwelkomen jou graag op zaterdag 5 mei vanaf
19.30 uur op het vernieuwde plein voor
een optreden van Seventh & Orange. Na
het officieel openingsmoment om 20.30
uur bieden we een gratis drankje aan bij
de lokale horecazaken. The Fools zorgen
voor ambiance. We eindigen de avond
met plaatjes van DJ DIM.

ruimte@kortrijk.be of 056 27 83 00.
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INWONER(S)
aan het woord

“Vanaf die
dag sliepen
we in de
kelder.”

Volgend jaar is het exact 75 jaar geleden dat onze stad
getroffen werd door zware oorlogsbombardementen.
Feiten die we nooit mogen vergeten. En dus gaan twee
Kortrijkzanen op zoek naar getuigenissen.
Om ze voor altijd te bewaren.

26 maart 1944. Rond 21 uur droppen 109
Britse vliegtuigen meer dan 2000 bommen
op Kortrijk. Bedoeling is om de Duitse stellingen te treffen. Die zogenaamde Friendly
Fires hebben o.m. het rangeerstation Kortrijk Weide als doelwit. Dat lukt aardig, alleen
komen er in nauwelijks een half uur tijd ook
meer dan 250 Kortrijkzanen om het leven.

Pol Descamps (83 jaar)

“Eigenlijk was de terreur voor de Kortrijkzanen al een jaar eerder begonnen”, zo getuigt
Pol Descamps die de bombardementen als
jonge snaak van 9 jaar oud meemaakte.
“In juli en september 1943 waren er namelijk ook al bombardementen op Kortrijk
geweest. Vanaf dat ogenblik heb ik als kind
nooit meer gerust geslapen.”

WITTE LIJNEN AAN DE HEMEL
Pol T. Descamps werd geboren aan de Gentsesteenweg in Kortrijk, maar verhuisde als
baby naar het Koning Albertpark. Hij raakte
als kind al snel geïntrigeerd door alles wat
met techniek te maken had. Zo kende hij
alle types oorlogsvliegtuigen.

20 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

© Kattoo

“Ik herinner me nog dat ik als kind immens
veel grote witte lijnen aan de hemel zag in
Kortrijk. Ze waren getrokken door Spitfires
die op grote hoogte boven de stad cirkelden. Fascinerend vond ik het, ik probeerde
ze allemaal te herkennen. Tot mijn vader
mij vertelde dat het een voorbode was voor
bombardementen. Weinig mensen weten
immers dat de geallieerden duizenden
luchtfoto’s van de stad namen om nadien
erg doeltreffend te kunnen bombarderen.”
Een van die historische bombardementen
op de stad, gebeurde dus op 26 maart 1944.
“We hadden jammer genoeg de week
voordien al een voorproefje gehad. Op 18

maart belandde een brandbom op nauwelijks enkele meters van mijn bed. Een Britse
Lancaster die in de problemen was geraakt,
had zijn munitie gelost boven onze buurt.
Een zware luchtmijn was ingeslagen vlakbij het Sint-Maartensziekenhuis; tientallen
brandbommen troffen het Albertpark. De
volgende dag passeerden mijn broer en ik
op weg naar school voorbij de indrukwekkende krater in het voetpad.”

kenhuis Theoria) en communicatieman
Tom Delmotte het initiatief om die getuigenissen zoveel mogelijk te verzamelen.
Ken je iemand die het van nabij meemaakte? Heb je nog foto- of beeldmateriaal?
Vind je ook dat dit niet verloren mag gaan?
Mail naar kortrijkvergeetniet@gmail.com of
spring binnen bij boekenhuis Theoria aan
het Casinoplein.

Een week later was het nog veel erger. Eerst
werden lichtpotten gedropt boven de stad,
bedoeld om Kortrijk te verlichten. Wat later
die 26ste maart werden honderden huizen
vernietigd.
“Vanuit de kelder zag ik samen met mijn
ouders, broers en zussen de lichtflitsen boven de stad. Ze zorgden voor een vreemde
roestige schijn over Kortrijk. De eerste bommen sloegen in op de Rekollettenstraat,
nauwelijks een halve kilometer van waar
we woonden. We sliepen vanaf die nacht
voor een drietal maanden in de kelder van
ons huis, op een geïmproviseerd bed, bovenop de fruitrekken…”
“Dit mogen we nooit vergeten. Respect
voor geschiedenis is ontzettend belangrijk.
Het leert je veel steviger in de wereld te
staan”, onderstreept Pol.

GETUIGENISSEN
VERZAMELEN OM NOOIT
MEER TE VERGETEN.
Zoals Pol T. Descamps moeten er nog heel
veel gelijkaardige getuigenissen uit WOII
zijn. Getuigenissen die niet verloren mogen
gaan.
Dus namen Pascal Vandenhende (van boe-

OPROEP
WETENSWAARDIGHEDEN WOI
Heb jij interessante anekdotes die
zich afspelen in Kortrijk tijdens de
Eerste Wereldoorlog? Of zelfs foto's
om die verhalen kracht bij te zetten?
De meest interessante maken kans om
deel uit te maken van de oorlogswandeling die de stad organiseert.
Mail naar communicatie@kortrijk.be,
bel naar 056 27 87 88, of kom in de
voormiddag langs bij de dienst communicatie, Grote Markt 54.
Uiterste datum: 10 mei.
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AGENDA VAN 1 MEI T.E.M. 2 JUNI 2018
FILM | ONTSPANNEN MET EEN FILM? | In mei
staan volgende films op het programma: Isle of Dogs, Wien
is 't Hof van Commerce, The Death of Stalin, Cobain, Maria by
Callas, Under the Tree, Don't Worry He won't Get Far on Foot,
Der Hauptmann, Everybody knows, en veel meer! | € 9/7,50
(-26/65+)/6.50(kinderfilms) | Het volledige programma op
www.budakortrijk.be

Driven –
verhalen van
objecten

EEN TWEEDE LEVEN
Nicole woont op de tiende verdieping. Ze
heeft een prachtig uitzicht op het Van Raem22 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

donckpark, en op de luidruchtige werf beneden. Maar Nicole heeft het liever niet over de
verbouwingen. Er is al te veel over gezegd
en geschreven, te veel negativiteit. En Nicole
wil niet meer negatief zijn. Ze omarmt het leven. Ze is een vechter, een 'plantrekker'.
In een vorig leven had Nicole haar eigen
kapsalon. Ze hield van het sociale aspect
van haar werk. Tot ze in 1995 een hersenaneurysma kreeg. Na drie weken coma ontwaakte Nicole en was haar leven voorgoed
veranderd. Van een vriendin die op bezoek
kwam, kreeg ze een mini-strandstoeltje.
Omdat Nicole zoveel van de zee houdt. Het
strandstoeltje hield haar recht tijdens de lange revalidatie en krijgt daarom een terechte

MARKT | MARKT AN DE LEIE | 12 tot 18u | € 15/stand
| Fanny’s, Diksmuidekaai 2 | www.zomervanoverleie.be
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 |
Begijnhofpark | www.maydaymayday.be

TOT EN MET ZATERDAG 5 MEI
EXPO | DOMINIQUE DEWULF | ma van 10 tot 18.30u,
di van 13 tot 18.30u, wo van 10 tot 18.30u, do van 10 tot 18.30u,
vr van 10 tot 17, za van 10 tot 16u | Centrale Bibliotheek Kortrijk,
Leiestraat 30 | 0474 83 51 34 | dominiquedewulf.webnode.be

EXPO | DRIVEN: VERHALEN VAN OBJECTEN |
elke dag open, ook op zon- en feestdagen | gratis | Kortrijk 1302,
Begijnhofpark z/n | www.schouwburgkortrijk.be | Zie p. 22

plaats in haar persoonlijke stukje van de tentoonstelling. Tegenwoordig zet Nicole zich
vooral in als vrijwilliger in haar buurt. Helpen
koken in het buurthuis, een dagje naar de
zoo met personen die dat zelf niet kunnen,
boodschappen doen met haar mama, een
luisterend oor zijn voor andere mensen en
hun verhalen. Het sociale contact blijft een
belangrijke rol spelen. Maar bovenal is Nicole dankbaar. Dankbaar dat ze er nog is,
dankbaar voor haar tweede leven.

RROntdek meer over de objecten en verhalen van

Nicole en vele anderen in museum 1302 in het
Begijnhofpark vanaf 28 april tem 21 mei. De
tentoonstelling is gratis en is elke dag open, ook
op zon- en feestdagen.

films. Krachtige bijdragen uit landen zoals Argentinië, Chili, Mexico, Puerto Rico en samenwerkingen
over de grenzen heen, terwijl Spanje borg blijft staan
voor fraaie films.
Ook voor de klassieker (El Clásico) graven de organisatoren in de rijke Spaanse filmcultuur (Cria Cuervos
van Carlos Saura). Ook een aantal prijswinnaars staan
op het programma, zoals ‘Una Mujer Fantástica’ die
de Oscar voor Beste Buitenlandse film won.

RRcineMÁS van woensdag 2/5
t.e.m. dinsdag 8/5

RRBudascoop Kapucijnenstraat 10, Kortrijk
RRInfo & reserveren: www.budakortrijk.be

TOT EN MET MAANDAG 21 MEI

LOPEN | TINEKESRUN 2018 | start vanaf 14.30u | Kids
Run Rookie/Kids Run Pro/Rookie Run/Pro Run | Heulepaats |
www.tinekesrun.be

WOENSDAG 2 MEI

Een tentoonstelling over wonen, verbouwen, een dame die
een tweede leven begint, verhalen, objecten en mensen.

EXPO DRIVEN
We zijn een land dat graag bouwt, verbouwt, ombouwt. We leven met een baksteen in de maag en toch staan we er vaak
niet bij stil hoe belangrijk de plek is waar we
wonen. Het is een onderdeel van ons zijn,
van onze identiteit. Het is de plek waar we
dromen, verhalen delen en ook kwetsbaar
durven zijn. Verandering en verbouwen
staat duidelijk centraal op de site van de
“Drie Hofsteden” in Kortrijk. Maar wie zijn
die mensen achter de gevels, wat zijn hun
verhalen en belangrijke levensobjecten?

DINSDAG 1 MEI

STIMULANS 18
Tot en met 21 mei kan je in de Paardenstallen, Korte
Kapucijnenstraat, de geselecteerde werken van Stimulans 18 bekijken. Dit is een tweejaarlijkse wedstrijd voor
jong beeldend talent met roots in West-Vlaanderen.
Ontdek jong aanstormend talent en laat je verrassen en
overrompelen door uiteenlopende disciplines van de
beeldende kunsten. Van schilderen, beeldhouwen, grafiek,monumentalekunstenoverglaskunst,keramiek,fotografie, textiel tot audiovisuele kunst medium & video.

RRToegang gratis.
RRMeer info op www.stimulanskortrijk.be
RRUitzonderlijk open op Sinksenmaandag
21 mei, tussen 14 en 18 uur.

NATUUR | ZOEKEN NAAR PADDENSTOELEN
IN BELLEGEMBOS | 13.30 tot 16.30u | Ingang van het
domein (Beerbosstraat), Doornikserijksweg 215, Bellegem |
www.natuurpunt.be
MUZIEK | NELS CLINE FOUR | 20u | € 21 (add)/18 (vvk
zonder lidkaart)/15 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37
06 44 | www.wildewesten.be
STRIPTEKENEN | TOONMOMENT OP EXPO DOMINIQUE DEWULF DOOR DE TEKENAAR
ZELF | 13 tot 16u, ook op za 5/5 | Centrale Bibliotheek Kortrijk,
Leiestraat 30 | 0474 83 51 34 | https://stripverhaal-de-kortrijkse-moorden.webnode.be

LUSTRUMEDITIE CINEMAS
Wat vijf jaar geleden begon als een voorzichtige
liefdesverklaring, is ondertussen uitgegroeid tot een
standvastig huwelijk: voor de vijfde keer op rij organiseren kunstencentrum BUDA (Kortrijk) en Sphinx
(Gent) de week van de Spaanstalige film.
cineMÁS 2018 oogt bijzonder veelzijdig en brengt
opnieuw een showcase van nieuwe - zowel mainstream als onafhankelijke - artistieke Spaanstalige

DONDERDAG 3 MEI
COMPUTER | DIGITAFEL | 14u | gratis | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/
bibliotheek/digitafel
MUZIEK | PROTOMARTYR | 20u | € 16 (add)/13 (vvk
zonder lidkaart)/10 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37
06 44 | wildewesten.be
DIGIWADDE | ACCOUNTS? SWIPEN? DE DIGITALE TAAL! IK VERSTA ER NIETS VAN. | 13u |
gratis | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00
| www.kortrijk.be/allemaaldigitaal
NATUUR | NATUURFOTOBABBEL WERKGROEP NATUURFOTOGRAFIE | 19.30u |
Natuur.koepel vzw, Warande 9, Heule | www.natuurpunt.be

VRIJDAG 4 MEI
MUZIEK | CANDLEBAGS | 20.30u | gratis | A.A.P. / Bolwerk, Spinnerijstraat 105 | info@bolwerk.be
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ZATERDAG 5 MEI
CONCERT | WAR & PEACE | Totaalspektakel met muziek,
toneel en zang | 19u, ook op zo 6/5 om 17u | € 12,5/7,50 (-12)
| Concertstudio Kortrijk, Conservatoriumplein 2 | 056 23 98 55 |
www.harmoniebellegem.be
MUZIEK | ROSA CRUX + MORTIIS + SUPPORT
ACT | 19 tot 23u | € 26 | Concertzaal De Kreun (Wilde Westen),
Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
MARKT | EULE MART | 10 tot 15u | Site De Meestere
(Munster), Stijn Streuvelslaan 45, Heule | Zie facebook Eule Mart
OPENING | OPENING HEULEPLAATS | gratis vaten bier | 19 tot 20.30u: Seventy & Orange / 20.30u: Opening
door het stadsbestuur / 21 tot 23u: The Fools / 23u: DJ Dim |
www.kortrijk.be
STRIPTEKENEN | TOONMOMENT OP EXPO DOMINIQUE DEWULF | door de tekenaar zelf | 13 tot 16u |
Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 0474 83 51 34 |
https://stripverhaal-de-kortrijkse-moorden.webnode.be
FIETSEN | VERADA-FOLLENS CLASSIC |
Weg(55km): € 6; Weg(85km): € 8; Weg (115km): € 8; Weg
(150km): € 9; MTB (40km): € 4; MTB (70km): € 6 | SC Lange
Munte, Bad Godesberglaan 22 | www.verada-follens-classic.be
VOETBAL | KV KORTRIJK – ZULTE WAREGEM |
18u | Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 111b | 056 96 01
90 | www.kvk.be
VOETBALTORNOOI | 3DE MEMORIAL GINO DERVEAUX | KSV Kortrijk, Minister De Taeyelaan 12 | www.ksvkortrijk.be
BEZOEK | 175 JAAR SPOREN VAN KORTRIJK
NAAR RIJSEL, DAAR ZIT MUZIEK IN | € 10 |
13.30 tot 18u | Station, Stationsplein 1 | inschrijven via kortrijk@
vtbkultuur.be

ZONDAG 6 MEI
WANDELING | GROEN IN DE STAD | 14.30u | € 4 p/p |
Start aan Toerisme Kortrijk, Begijnhofpark | 056 27 78 40 | www.
toerismekortrijk.be
BOOTTOCHT | BOOTTOCHT MET GIDS | 10.30u
achter de Broeltorens, langs het Guido Gezellepad | € 20, 2u varen, drankje inbegrepen | info@gidsenplus.be
MUZIEK | SINT GEORGE QUINTET MET 'BRITISH LEGENDS' | 11u | € 11/8 (-26) | Concertstudio
Kortrijk, Conservatoriumplein 2 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
UITSTAP | DAGUITSTAP NAAR HARCHIES
EN BOIS DE STAMBRUGES | 6 tot 17u |
Syntra West parking, Doorniksesteenweg 220, Kortrijk |
www.natuurpuntkortrijk.be
MARKT | ROMMELMARKT | 7 tot 17u | € 1/m | OC Lange
Munte, Beeklaan 81 | 0476 42 22 55 | daniel.callens@telenet.be
DRINKEN | RONDJE ROODBRUIN IN BROUWERIJ OMER VANDER GHINSTE | 10 tot 18u |
Brouwerij Omer Vander Ghinste, Kwabrugstraat 5, Bellegem |
056 24 99 95 | www.toerisme-leiestreek.be
OPENDEUR | OPEN WERVENDAG | Bezoek de werf
van het nieuw zwembad (Kortrijk Weide) en de renovatie van
het oude historische gebouw en de kapel van het Guldensporencollege (Plein) | 10 tot 17u | www.openwervendag.be | Zie p. 14
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EXPO | JONATHAN VAN DOORNUM | Polishing
my fake patina @ DASH | Opening op zo 6/5 tussen 14u en 18u,
expo tot zo 27/5 vrij, zo, ma van 14 tot 18u en op afspraak | gratis |
Academie Kortrijk, Houtmarkt 5 | 056 27 78 60 | www.facebook.
com/DASHKortrijk
FEEST | PUB IN A PARK | Brunchen en genieten van live
muziek | 11 tot 22u | gratis inkom | Plein Kortrijk | Zie facebook
Pub in a park

EVENT | DAG VAN EU 'EUROPA IN JOUW
BUURT' | 11 tot 12.30u: EU-talkshow, 13.15 tot 17u: EUfietstocht (max. 80 deelnemers) | gratis | Vives Hogeschool,
Doorniksesteenweg 145 | inschrijven via europedirect@westvlaanderen.be | www.west-vlaanderen.be
WANDELING | DE BLAUWE VOGEL (MUZIKAAL) | 15 tot 19u | € 7/gratis (-12) | OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3, Bissegem | 0476 41 89 10 | www.bissegem.be
MUZIEK | THE LITTLE SINGERS OF PARIS | 18u |
Sint Michielskerk, Sint-Michielsplein | 0478 31 66 79

MAANDAG 7 MEI
WANDELING | ARMOEDEWANDELING: ACHTER ELKE GEVEL EEN VERHAAL | 13.30u | € 5 |
A'kzie, Veemarkt 56-58 | 056 26 06 00 | akzie@live.be

DINSDAG 8 MEI
THEATER | HOF VAN EEDE & ARSENAAL / LAZARUS & KOPERGIETERY MET 'SALON SECRET' | 20.15u | € 16/8 (-26) | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
HERSTELLEN | DE FIETSKEUKEN | 19 tot 22u | gratis
toegang, je betaalt de spullen die je nodig hebt | Deelfabriek
(Venning), Damastweverstraat 1 | www.kortrijk.be/deelfabriek

WOENSDAG 9 MEI

GENIETEN OP DE 8STE
KORTRIJKSE TUINMARKT
Op zondag 6 mei vormt het park van kasteel Blommeghem in Marke opnieuw het decor voor de 8ste Kortrijkse Tuinmarkt. De cel Economie, Tuinhier Marke en
talrijke handelaars slaan hiervoor de handen in elkaar.
Het schitterend kasteel met zijn unieke tuin is dan
voor één dag de thuisbasis van tientallen kwekers,
tuinaannemers, tuincentra en handelaars.
De Tuinmarkt zorgt voor nieuwe, frisse ideeën. Ervaar
de wereld van ecologisch – en verticaal tuinieren.
Geniet van een heerlijke BBQ in de tuin of op een
nieuw aangelegd tuinterras. ‘Tuinhuizen en vijvers’
zijn out en maken plaats voor poolhouses, patio’s, hot
tubs en jacuzzi’s.
De handelaars laten je ondermeer kennis maken met
nieuwe variëteiten van dahlia’s, rozen en een ruim
aanbod aan zomerbloeiers. De moestuinierder treft
er een uitgebreid assortiment groenteplantjes en
kruiden aan. Ook voor tuininrichting en -decoratie
kan je er terecht. Het historische, groene kader en
de sfeervolle markt maken van deze Kortrijkse Tuinmarkt een absolute zondagse aanrader.

RRzondag 6 mei van 10 tot 17 uur.
RRPark van kasteel Blommeghem (Van

Belleghemdreef 6 te 8510 Kortrijk-Marke)

RR Gratis toegang.

EXPO | KIJKMOMENT - GHISLAIN VERMOTE |
tot vr 13/7 | OC Marke, Hellestraat 6, Marke
SPELEN | AVONTUURLIJKE WOENSDAGEN:
EXTREME DEEL 2 & QUAD | 14u | € 10 | Brumierstraat
6, Aalbeke | 0474 68 67 13 | www.avanco-adventure.com
LEZING | DWARS DOOR AMERIKA MET DE
FIETS | Wouter Deboot | 19u | Centrale Bibliotheek Kortrijk,
Leiestraat 30 | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be

DONDERDAG 10 MEI
EXPO | THE ARKLOGE GALLERY | 10 tot 18u, ook
op vrij 11, 12, 13, 19, 20, 21, 26 en 27/5 telkens van 10 tot 18u |
De Patria, Grote Markt 19

VRIJDAG 11 MEI
MUZIEK | THE SHEILA DIVINE | 20u | € 23 (add)/20
(vvk zonder lidkaart)/17 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 |
056 37 06 44 | www.wildewesten.be

VOETBAL | KV KORTRIJK – ROYAL EXCEL
MOUSCRON | 20.30u | Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 111b | 056 96 01 90 | www.kvk.be
FESTIVAL | HAP FESTIVAL | 16 tot 22u, ook op za 12 en
zo 13/5 | Begijnhofpark | jelte@hapfestival.be

WORKSHOP | #WWRT1418-SLOTEVENT:
GRATIS WORKSHOPNAMIDDAG | 14 tot 18u |
Budatoren, Korte Kapucijnstraat zn | 057 44 42 50 | vzwdeloods.be

DONDERDAG 17 MEI

ZATERDAG 12 MEI
FESTIVAL | LUX FESTIVAL | 14 tot 02u | gratis | Rollegemplaats, Rollegemkerkstraat 1 | www.luxfestival.be | Zie p. 8-9
FIETSEN | WIELERWEDSTRIJD VOOR NIEUWELINGEN | 15u | Café de Melkerij, Lauwsestraat 99, Aalbeke
HANDBAL| APOLLOON – DB GENT | 20.30u | SC
Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 | www.apolloon.be

ZATERDAG 19 MEI
GESCHIEDENIS | EEN DAG 'OVER DE SCHREVE'
IN FRANS VLAANDEREN | 10u | Afspraak op Aalbeke plaats | www.davidsfonds.be
FIETSEN | 4DE EREPRIJS FIETSENHANDEL
SPITTER BVBA | 15u | Café Casino, Kooigemplaats 4,
Kooigem | www.wielerclubkooigem.be
KERMIS | SINKSENKERMIS | tem ma 21/5 | Marke
START SEIZOEN | SEIZOENSWISSEL | 15u | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | inschrijven via UiT in Kortrijk
of via www.schouwburgkortrijk.be
FESTIVAL | SINKSEN | ook op zo 20 en ma 21/5 | Programma op www.sinksen.be | Zie p. 4-5-6-7
OPENING | OPENING OVERBEKEPLEIN | 14u

ZONDAG 13 MEI
WANDELING | VOGELZANG | 5.30 tot 7.30u | Stadsgroen Marionetten afspraak aan Hof te Coucx, Cannaertstraat |
www.natuurpunt.be
EVENEMENT | DE 1000 KM VOOR KOM OP TEGEN KANKER | Mensen uit Kortrijk zijn ook welkom! |
10.30u | Forestiersstadion | www.harelbeke.be/1000km

MAANDAG 14 MEI
GEZONDHEID | BLOEDINZAMELING | 17 tot 20u | OC
Marke, Hellestraat 6, Marke | www.rodekruis.be
FILMSPECIAL | THE DUDE DAY: 20 JAAR THE
BIG LEBOWSKI | 20.15u | € 9/7,50 (-26/+65)/1,80
(kansentarief) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01
| www.budakortrijk.be

DINSDAG 15 MEI
VOORDRACHT | HOE EUROPA ONS LEVEN BEÏNVLOEDT DOOR PROF. HENDRIK VOS | 15u |
€ 5/gratis | OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3, Bissegem | 0473
93 53 82 | www.neosvzw.be
FILM | FILM FEST GENT ON TOUR: STARS
DON'T DIE IN LIVERPOOL | 20.15u | € 9/7,50
(-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |
www.budakortrijk.be
EXPERIMENT | KABIEN | Woonunit te gebruiken voor diverse
activiteiten vanaf 15/5 | Op de hoek van de Burg. Lambrechtlaan en
de Meensesteenweg | www.kortrijk.be/kabien | zie pag. 11

WOENSDAG 16 MEI
GEZONDHEID | BLOEDINZAMELING | 18 tot 20.30u |
Parochiaal centrum, Beekstraat 65 | www.rodekruis.be
WORKSHOP | MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN | 13.30u | NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29 |
www.natuurpunt.be
SPELEN | AVONTUURLIJKE WOENSDAGEN:
AVONTUUR & CIRCUS | 14u | € 10 | Brumierstraat 6
8511 Aalbeke, Brumierstraat 6, Aalbeke | 0474 68 67 13 | www.
avanco-adventure.com/
THEATER | #WWRT1418: DE GROOTEN OORLOG TUSSEN DE PATATTEN | 20u | € 5 | Budascoop,
Kapucijnenstraat 10 | 057 44 42 50 | vzwdeloods.be

HET UITROEPTEKEN
MAAKT EEN PUNT
De een kruipt op zijn stoel, de ander springt op tafel
en nog een ander schreeuwt het van de daken. Iemand
steekt zijn vinger op, een ander fluistert vanuit een
hoekje. De een kan het niet zeggen, de ander ratelt
maar door. Nog iemand anders kan maar vijf woorden
zeggen en met die vijf moet hij het doen. De nieuwe
sociaal-artistieke voorstelling van Theater Antigone
‘Het uitroepteken maakt een punt’ is een oproep tot
mondigheid. Bijna 35 spelers uit het Kortrijkse brengen
een stuk over het woord durven nemen en spreken.

RROp 17, 18, 19, 25, 26 en 31 mei en 1 en 2
juni om 20.15 uur, op 27 mei om 15 uur.

RRTheater Antigone, Overleiestraat 47
RRToegang: €5
RRTickets op www.antigone.be
of 056 24 08 87

COMPUTER | DIGITAFEL | 14u | gratis | Centrale Bibliotheek
Kortrijk | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/digitafel
DIGIWADDE | THUISLOKET | 13u | gratis | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.
be/allemaaldigitaal
EXPO | TECHNOBOOST | workshops voor jong en oud:
9 tot 12u en 13 tot 16u / jobmarkt: 9 tot 12u | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | www.technoboost.be
ZINGEN | ALLEZ CHANTEZ! OUTDOOR | 20 tot
22u | gratis | het Plein | www.uniederzorgelozen.be

VRIJDAG 18 MEI
EXPO | KONINKLIJKE SINT LUCAS GILDE
KORTRIJK ONTMOET LE CERCLE ROYAL
DE MOUSCRON | 14u, za 19, zo 20 en ma 21/5 om 14u,
di 22/5 om 18u | Sint-Annazaal Begijnhof Kortrijk, begijnhof z/n

ZONDAG 20 MEI
SINKSEN | ROMMELMARKT | 8 tot 18u, ook op ma
21/5 | € 12 voor 5 meter | www.sinksen.be | Zie p. 4-5-6-7
SINKSEN | VERTELTHEATER: PÉPÉ IS WERELDKAMPIOEN | 11.30 tot 12.15u, 13.30 tot 14.15u
| verlaagde Leieboorden, Broelkaai | www.sinksen.be
SINKSEN | SPROOKJESMOBIEL | 14u, ook op ma
21/5 van 14 tot 17u | Casinoplein | www.sinksen.be
BOOTTOCHT | BOOTTOCHT MET GIDS | 10.30u
achter de Broeltorens, langs het Guido Gezellepad | € 20, 2u varen, drankje inbegrepen | info@gidsenplus.be
JAZZ | VLAZZ JAZZ JAM SESSIES | 19u | Kaffee
Damast, Noordstraat 28A | www.facebook.com/
INSTAPRONDLEIDING | ONTDEK TEXTURE MET
GIDS | 11u | € 9/7 (+65)/gratis (-12) | TEXTURE - Museum
over Leie en Vlas, Noordstraat 28 | 056 27 74 70 | www.texturekortrijk.be
FIETSEN | GROTE PRIJS MARCEL KINT | Wielerwedstrijd voor profs | www.gpmarcelkint.eu

MAANDAG 21 MEI
OPENING | FOCUS MUZIEKATELIER | 11 tot 18u |
gratis glas cava en bezoek aan het open atelier | Hoveniersstraat
34A | 056 21 29 08 | www.focusmuziekatelier.be
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WOENSDAG 23 MEI
SPELEN | AVONTUURLIJKE WOENSDAGEN:
EXTREME FINALE & CIRCUSSHOW OEFENEN | 14u | € 10 | Brumierstraat 6, Aalbeke | 0474 68 67 13 |
www.avanco-adventure.com/

DONDERDAG 24 MEI
MUZIEK | EEN TEMPERAMENTVOL PIANOTRIO | 20u | € 20 (add)/18 (vvk)/5 (-24) | Concertstudio Kortrijk, Conservatoriumplein 2 | 056 21 79 66 | www.euterpevzw.be

MEI 2018

KOORMUZIEK | POËZIE EN POLYFONIE | 20.15u |
€ 20 (add)/18 | Sint Elooiskerk, Overleiestraat | 0473 92 19 28
| www.altravoce.be
HORRORFILM | FORGOTTEN SCARES (20.15u),
THE NIGHT OF THE LIVING DEAD (22u) |
An In-depth Look at Flemish Horror Cinema | € 9/7,50 (-26/+65) |
Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |
www.budakortrijk.be

ZONDAG 27 MEI

VRIJDAG 25 MEI
HUMOR | IN DE GOOD'NE FERSJETTE | 20u, za
26/5 om 20u, zo 27/5 om 14.45 tot 17.15u, di 29/5, vr 1 en za
2/6 om 20 | € 14/5 (< 16 jr) | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.kortrijkserevue.be
MUZIEK | BARELY AUTUMN | 20.30u | gratis | A.A.P./
Bolwerk, Spinnerijstraat 105 | info@bolwerk.be
PICKNICK | PICKNICK OP DE HOEVE | tot 3/6 | Elke
dag van 10 tot 18u | De Grenshoeve, Beerbosstraat 1, Bellegem |
www.hoevepicknick.be
RUGBY | BEACHRUGBY | t.e.m. 27/05 | www.curtrycke.be

ZATERDAG 26 MEI
SPORT | SPORT@KORTRIJK | 13.30 tot 17.30u | gratis |
centrum Kortrijk | www.kortrijk.be/sport@kortrijk

CINECIAOKES – ZOMERSTOPFEESTJE CINEMAATJES
Op 27 mei bouwt Kunstencentrum Buda een feestje
met al zijn cineMAATjes voor de laatste avontuurlijke
filmzondag van dit voorjaar! cineMAATjes komen
natuurlijk terug in september, maar zeggen nu graag
enthousiast ‘Ciao’ met een feestje na de films ‘Mijn
naam is Courgette’(9+) en ‘Molly Monster’(5+).

RRDeuren open: 13.30 uur
RRStart films: 14.30 uur
RRBegin: na de films
RRTarief: € 6,5/ 1,3 (sociaal tarief)
RRVoor alle kinderfilms: www.budakortrijk.
be/nl/film/cinemaatjes

VOORLEESUURTJE | THEMA FEEST | 10.30u | Centrale
Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | gratis | www.kortrijk.be/
bibliotheek/voorleesuurtjes
DIGIDOKTER | JE WIFI-NETWERK OPTIMALISEREN | 10u | € 5 | Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 26
06 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek
OPLEIDING | OPLEIDING REANIMEREN HARTVEILIG | 9u | Rode Kruis-Kortrijk, A. Van Dycklaan
14a | www.rodekruis.be
MARKT | GEEFMARKT | 14 tot 18u | Wijkcentrum Zevenkamer, Peperstraat 141, Heule | www.kvlvheule.be

MUZIEK | 'LES HARICOTS ROUGES' KOMEN
NAAR KORTRIJK ! | 19u | Mozaiëk, Overleiestraat 15 |
www.superiordanceband.be
BEZOEK | VLAAMSE RENOVATIEDAG | Bezoek de
kijkwoning BEN Huur van vzw De Poort, Meensesteenweg 37 |
13 tot 18u | www.devlaamserenovatiedag.be | Zie p.11
PLECHTIGHEID | HERDENKING LEIESLAG | 10.40u |
Koning Albertpark
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VOLLEYBAL | BEACHVOLLEY | t.e.m. zo 3/6 |
www.volleyteamkortrijk.be

DONDERDAG 31 MEI
DANS | A LOVE SUPREME | met Rosas/Anne Teresa De
Keersmaeker & Salva Sanchis | 20.15u | € 22/12 (-26) | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.
schouwburgkortrijk.be
COMPUTER | DIGITAFEL | 14u | gratis | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/
bibliotheek/digitafel
THEMA | DE GESCHIEDENIS VAN HET VOEDSEL | 20u | € 10 | OC Lange Munte / St. Pauluskerk, Beeklaan
81 | 056 26 06 00
DIGIWADDE | DIGITALE MOBILITEIT | Parko betalen via sms, vrije shop-en-go-plaats zoeken, Mobit deelfietsen, NMBS, De Lijn | 13u | gratis | Centrale Bibliotheek Kortrijk,
Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/allemaaldigitaal
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VRIJDAG 1 JUNI
FIETSEN | INFOSESSIE ELEKTRISCH FIETSEN |
13.30u | Fietsencentrum Mobiel, Min. Tacklaan 57 | 056 24 99
16 | www.mobiel.be
MUZIEK | SUPERCHUNK + SUPPORT | 17u | €18
(add)/15 (vvk zonder lidkaart)/12 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
MUZIEK | PILOD | Rock/Shoegaze/Indie | 20.30u | A.A.P./
Bolwerk, Spinnerijstraat 105 | info@bolwerk.be
OPENING | ZOMERBAR NUBA-R | t.e.m. zo 2/9,
tijdens de week tot 23u, in weekend tot middernacht | site Oude
Blekerij langs de Kortrijkse Leieboorden | www.facebook.com/
nubarkortrijk
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ZATERDAG 2 JUNI
INSPIRATIEDAG | SLIM EN DUURZAAM LEVEN |
Keynote spreker: Tine Hens | 10 tot 17u | gratis | Depart, Nelson
Mandelaplein 18 | www.kortrijk.be/inspiratiedag | zie pag. 14
VOORLEZEN | TWEETALIG VOORLEZEN TAMILNEDERLANDS | 14u | gratis | Centrale Bibliotheek
Kortrijk, Leiestraat 30 | www.kortrijk.be/bibliotheek/taaldraad
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MAANDAG 28 MEI
FIETSEN | INFOSESSIE ELEKTRISCH FIETSEN
| 13.30u | Fietsencentrum Mobiel, Min. Tacklaan 57 | 056 24 99
16 | www.mobiel.be
MUZIEK | SUMAC + SUPPORT TBC | 20u | € 15
(add)/12/9 (Wild Card) | Concertzaal De Kreun (Wilde Westen),
Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.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 vrijetijdskalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten
tijdig in! Deadline invoer: editie juni: 4 mei, editie juli/augustus: 4 juni.
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WOENSDAG 30 MEI

De activiteiten die in aanmerking
komen voor de UiTpas vind je op:

www.uitinzuidwest.be
klik op 'agenda'

steefcoene Easter
fair in Kortrijk,
Belgium
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