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Week van
de mobiliteit

5-7 > Autovrije Zondag
Ook dit jaar moet Koning Auto weer een
dag lang wijken. Haal je fiets van stal
of kom te voet naar het centrum voor
autovrije activiteiten en sfeer.

8 > Levensloop
Een nieuwe locatie en een nieuwe datum voor dit sportevenement voor het
goede doel. Schrijf je nog vlug in of kom
de deelnemers aanmoedigen.

11 > Duurzame gemeente
Dag in dag uit zetten mensen zich in
om onze planeet beter te maken. Zo ook
in Kortrijk. Die lokale helden verdienen
erkenning.

14 > Rijwoningenwandeling
Het historisch centrum, de Noord-Zuid
as en de Westelijke Campus zijn dit jaar
het decor voor de rijwoningenwandelingen.

18 > 50 jaar discotheek
De muziekafdeling van de bibliotheek
blaast 50 kaarsjes uit en laat dat niet
ongemerkt voorbijgaan.

19 > Vrijwilligers nachtopvang

De helden van Kortrijk
De rubriek ‘Helden van Kortrijk’ zet mensen en organisaties
in de kijker die een pluim verdienen. Elke maand brengt het
Stadsmagazine een verhaal van engagement voor de medemens. De pluim gaat deze maand naar de gemachtigd
opzichters. Het wordt weer even wennen aan de verkeersdrukte deze maand. Of jouw ukkepuk nu te voet, met de
fiets of met de wagen naar school gebracht wordt… het is
altijd een geruststelling als dit veilig kan. Ook al ben je zelf
alert en volg je de verkeersregels, toch blijft de oversteek
aan de schoolpoort een heikel punt. Daarom zijn gemachtigd opzichters van onschatbare waarde. Ze staan elke ochtend paraat, gaan de dialoog aan met voorbijgangers en
loodsen de kids rustig tot aan de overkant van de straat.
Helaas is niet elke weggebruiker even attent. Maar net omdat de opzichters volharden in hun engagement, steken wij
graag een symbolische pluim op hun hoed.

RRWil jij je dit schooljaar ook engageren als gemachtigd opzichter?

Neem contact op met de school in je buurt en stel je kandidaat. Je kan
rekenen op een korte opleiding in samenwerking met Politiezone Vlas.

MAAK VOORAF
JE AFSPRAAK
Dit kan via www.kortrijk.be
of bel gratis 1777.

OPENINGSTIJDEN ONTHAAL 1777 (LEIESTRAAT 21)
Maandag:

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

Dinsdag:
Woensdag:

9-12.30 uur
16-19 uur
9-12.30 uur
9-16 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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Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

FESTIVAL VAN DE
DUURZAME MOBILITEIT
Van 16 tot 22 september beweegt er heel
wat in Vlaanderen. De Week van de Mobiliteit is hét festival van de duurzame mobiliteit. Op het programma staan talrijke acties
voor een heel divers publiek. Denk maar aan
de Cycle Chic, de Autodeelsalons, de Delende Buurten, Car Free Day... Ook Kortrijk
neemt deel aan de Week van de Mobiliteit,
met als klap op de vuurpijl Autovrije Zondag.

Maak een afspraak

Ook in Kortrijk wonen mensen die geen
vast dak boven hun hoofd hebben. Voor
hen is de nachtopvang levensbelangrijk.
Help jij dit initiatief in stand houden?

Elk jaar zet de Week van de Mobiliteit
Vlaanderen ‘goed op weg’. Talrijke acties
en initiatieven doen ons stil staan bij
ons verplaatsingsgedrag en laten ons
proeven van de alternatieven. Want
wie de overstap maakt, ontdekt zelf de
voordelen van het stappen, trappen,
autodelen of openbaar vervoer.

© Lectrr

In deze editie:

9-12.30 uur
9-12.30 uur
9-12.30 uur

Betalingen gebeuren met bancontact.

RR www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit
KORTRIJK VOOR
DUURZAME MOBILITEIT
Duurzame mobiliteit behelst natuurlijk veel
meer dan alleen maar een festival. Bewustmaking is belangrijk, maar beleid is nog belangrijker. Onze stad wil de openbare ruimte zo toegankelijk en veilig mogelijk maken
voor élke weggebruiker. September is een

periode waarin veel mensen na de vakantie opnieuw de weg op gaan. Daarbij horen
heel wat zwakke (en jonge) weggebruikers,
een groep die we niet genoeg kunnen beschermen.

FIETS- EN SCHOOLSTRAAT
Op verschillende plaatsen in de stad vind
je fietsstraten. In deze straten mogen auto’s
fietsers niet inhalen. Je herkent de straten
aan de borden langs de weg en aan de specifieke markeringen op het wegdek. Maar
onze stad gaat nog een stapje verder met
de schoolstraat. Het principe is even eenvoudig als geniaal: vóór en na schooltijd
maakt men de straat verkeersvrij. Bij Pius X
werd de schoolstraat na een positieve testperiode reeds definitief ingevoerd. Vanaf
dit schooljaar wil de stad een actieve werving opstarten om meer scholen te stimuleren ook een schoolstraat in te richten.

STAD OP MAAT
VAN DE FIETS
Kortrijk kijkt ook verder dan alleen de
schoolomgeving. We willen veilige fietsroutes doorheen de stad en daarom werken we
volop aan de ‘fietsroutes van de toekomst’.
Naast experten, gaven ook meer dan 1000
fietsers hun belangrijkste routes, knelpunten, opmerkingen... mee. Op basis daarvan
inventariseerden we wensroutes en nodige
investeringen en stelden we nieuwe visies
op. Op donderdagavond 20 september
stellen we het nieuwe fietsrouteplan voor
in de Budascoop. We gooien er ineens een
inspirerende sessie ‘Stad op maat van de
fiets’ tegenaan met de film ‘Gewoon Fietsen’ en een nabespreking door één van de
makers.

RRInfo en inschrijven:

www.kortrijk.be/gewoonfietsen

RRwww.kortrijk.be/schoolstraat
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Rijd je tijdens de Week van de Mobiliteit met een deelfiets van Mobit?
Dan kan dat gratis! Er is wel één
voorwaarde: we moeten 15% meer
ritten registreren dan tijdens een gemiddelde week. Doen we beter dan
de andere Mobit-steden, dan wordt
de actie zelfs met een week verlengd. De gemaakte ritten worden
achteraf door middel van coupons
terugbetaald. Op Autovrije Zondag
krijg je de coupons zelfs meteen.

Vroeger en nu
Houtmarkt
De Houtmarkt in Kortrijk kent een rijke
geschiedenis. In de 17e, 18e en 19e eeuw
deed het plein respectievelijk dienst als
beesten- en groentenmarkt. Tussen de
twee wereldoorlogen waren er paardenmarkten en zelfs circusvoorstellingen.
Halfweg vorige eeuw kreeg de Houtmarkt
een nieuwe bestemming als... parking.
Met de Sint-Niklaaskliniek en de Academie in de buurt waren die parkeerplaat-

sen praktisch, maar een mooi zicht was
het natuurlijk niet.
Daarom begon men drie jaar geleden
met de herinrichting van de Houtmarkt.
De auto’s verdwenen in de ondergrondse
parkeergarage en het plein werd een verkeersluw rustplekje. De stad gaf op die
manier opnieuw een stukje open ruimte
terug aan de inwoners.

RRwww.mobit.eu

Klimaattip:
Autodelen
Heb je een wagen die vaak stil
staat? Kan en wil je je autogebruik op voorhand plannen? Dan
is autodelen vast iets voor jou.
Je hebt aanbieders met een eigen
vloot, maar er zijn ook eigenaars die
hun wagen particulier delen met buren of vrienden. De eigenaar maakt
geen winst, maar krijgt de reële kostprijs van de wagen per gedeelde kilometer. Cozycar ondersteunt het
kostendelend particulier autodelen.
Zo is het autodelen onder buren en
vrienden correct geregeld. Je krijgt
een aangepaste autodeelverzekering, een online reservatiesysteem
en bemiddeling bij schade.
Autodelen vermindert het aantal
auto’s op de weg, het aantal files,
de CO2 uitstoot, de parkeerdruk en
de individuele kosten. Bovendien
bevordert autodelen het sociaal
contact tussen de autodelers.

RRwww.autodelen.net
RRwww.cozycar.be
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Mobit
betaalt jouw
ritten terug!
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Op zondag 16 september vier je feest in een autovrije binnenstad. Koning
Auto gaat op stal en maakt plaats voor fietsers, voetgangers en feestgedruis.

ONTDEK EN BELEEF OPEN RUIMTE

KOM GRATIS MET DE FIETS OF BUS

Het stadsbestuur maakt in de ruimtelijke planning werk van open
ruimte en plaats voor voetgangers en fietsers. De stad geeft pleinen terug aan de inwoners en investeert in ondergrondse parkeergarages. Op Autovrije Zondag kun je ervaren hoeveel ruimte
vrijkomt als auto’s even geen plaats innemen. Die dag is een warme oproep om je eigen auto wat vaker thuis te laten en te ontdekken dat de binnenstad vlot bereikbaar is zonder jouw wagen.
Autovrije Zondag focust niet enkel op alternatieve mobiliteit,
maar geeft ruimte aan inwoners, organisaties en evenementen.

Kom naar Autovrije Zondag met het openbaar vervoer, de
fiets of te voet. In Kortrijk en deelgemeenten neem je de hele
dag gratis de bus. In het centrum vind je talrijke fietsenstallingen. Toch met de wagen? Parkeer dan gratis op P+B Wembley
of P+R Xpo en neem de bus naar het station.

CENTRUM KORTRIJK AUTOVRIJ
Kortrijk is autovrij op zondag 16 september tussen 7 en 20 uur
binnen de kleine ring (de ring blijft bereikbaar). De autovrije
zone is aan de westkant afgebakend door de Noordstraat en de
Beheerstraat (beiden blijven bereikbaar). In specifieke gevallen
kan je een doorgangsbewijs aanvragen voor de binnenstad. Bel
1777 voor meer info.

PARK(ING) DAY
Aan de vooravond van Autovrije Zondag vindt in Kortrijk International PARK(ing) Day plaats. Dat is een wereldwijd evenement waarbij burgers het heft in eigen handen nemen in
de (tijdelijke) ontwikkeling van publieke ruimtes. Men geeft
een parkeerplaats voor één dag een ander doel: een speelplek
voor kinderen, een parkje, een werkplek om je fiets te herstellen, een zonneterras, een tentoonstelling...

RRbuda-eiland.be/international-parking-day-kortrijk
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SINT-AMANDSPLEIN

LEIEBOORDEN

BRUGGENLOOP | 9.30 uur kids run | 10 uur
G-Loop | 10.40 uur start 5 en 10km | info en
inschrijvingen: www.bruggenloop.be
IL SOGNO | Optreden van de muziekgroep
van De Lovie. Zij brengen een gevarieerd
programma van hitgevoelige nummers, folk
songs en eigen composities | vanaf 12.30 uur
INTEGRAL KOERSE | Wielerwedstrijd en
koersfestijn voor mensen met een beperking
| vanaf 14 uur inschrijvingen | 15 uur opwarming, koppelkoers en tijdsrit
BAR MET GEZELLIG TERRAS | Hele dag
FIETSPARADE | Als apotheose van Autovrije Zondag trekt een kleurrijke fietsparade
door de stad. Pimp je fiets thuis, op het werk,
op school of de dag zelf op de Grote Markt.
Alle deelnemers worden verwend met een
drankje en een optreden aan de verlaagde
Leieboorden | Verzamelen om 17 uur op het
Sint-Amandsplein. Je kunt ook aansluiten onderweg, langs (bijna) alle onderstaande pleinen en straten.

TE LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT | Stuur
je zeepkist de helling af tot aan het water,
trotseer het hindernissenparcours over de
Leie en spring uit een Broeltoren of van een
kaaimuur | Nester, Atelier Ikke, Oenanthe en
PLAY Kortrijk | 13.30 tot 17.30 uur
GOOVIA | Test Segways en elektrische steps
uit op een parcours | 10 tot 18 uur
BUDASALON | Zomerse bar en infopunt van
waaruit je kan meegenieten van Autovrije
Zondag, ook als je minder goed te been bent
of het graag wat rustiger houdt. Geniet van
een koffie terwijl de (klein)kinderen spelen of
verken de stad vanuit een fietsriksja, rolstoelof duofiets | 14 tot 17 uur | Broelkaai
DRUMSPIRIT | DrumSpirit brengt hun
Drumline XL act tijdens en na de feestelijke
aankomst van de fietsparade | vanaf 17.30
uur | Verzetskaai

BUDASTRAAT EN LEIESTRAAT
STRAATMUZIKANTEN | Geniet van je passage in de rustige straten, opgeluisterd door
verschillende muzikanten | 13 tot 18 uur
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GROTE MARKT
KIJK, IK FIETS | Leer je kind op een paar
uur tijd fietsen op 2 wielen. Inschrijven via
www.kortrijk.be/autovrijezondag. Maximum
45 deelnemers, elk vergezeld door een volwassen begeleider. Steunwieltjes vooraf verwijderen | Verzamelen aan het Belfort | 9 tot 12 uur

PIMP JE FIETS | Versier je fiets en jezelf met
ballonnen, graffiti, grime, gekke kapsels, verkleedkledij, papieren bloemen, gerecycleerde
materialen... Herstel je fiets of laat hem merken. Helemaal opgesmukt? Laat een foto nemen van je gepimpte fietsende gezelschap.
En neem deel aan de fietsparade vanaf 17 uur |
i.s.m. Mobiel vzw, preventiedienst Stad Kortrijk,
Parko, Mobit, Ellamalou, Soldeur, MC Bullet,
Kringloopwinkel en PicAbelCo | 13 tot 18 uur
DRUKFIETS | Maak mee affiches voor de
fietsparade | Hele dag
START2BAKFIETS | Ontdek of een bakfiets
iets voor jou is: test de nieuwste bakfietsen van
Mobiel vzw | 10 tot 17 uur | Aan het PLAY-bed
SPEELKOFFERS | Leef je helemaal uit met
de reuzespelen, reuzesteps en de pretbakfiets van de Warande | 10 tot 18 uur
FIETSTERRAS | Nat en droog bijtanken, kan
aan de bar van de Levensboom, terwijl je
peuter of kleuter zich vermaakt op kleine of
gekke fietsjes | 10 tot 18 uur | Aan de kiosk

GRAANMARKT
KNUFFELBOERDERIJ | Kinderen vertroetelen kleine boerderijdieren onder leiding van
de vzw De Ponyhoeve | 10 tot 17 uur | Ponyritjes tussen 11 en 12 uur, tussen 13 en 14 uur
en van 15 tot 17 uur

SCHOUWBURGPLEIN
ROLLERDISCO | 10 tot 11 uur: initiatie kinderen (inschrijven*) | 11 tot 12 uur: initiatie voor
kinderen en ouders samen (inschrijven*) | 12
tot 14 uur: kangoojumps (Mellie’s fun) | 14 tot
16 uur: workshop + demo rollerhockey | 16 tot
18 uur: vrij rolschaatsen op discomuziek met
verkleedkledij | *Schrijf je in voor de initiaties
via: www.kortrijk.be/rockn-rolschaatsen
SCHOUWBURG-TERRAS | Naar aanleiding
van het openingsweekend barst Schouwburg
Kortrijk opnieuw uit zijn voegen en wordt
het Schouwburgplein een sfeervolle plek, fijn
voor jong en oud. Geniet er van een drankje
en een kinder-schuimparty! | 14 tot 16 uur

DOORNIKSESTRAAT
EN VLASMARKT
SKATEBOARD ACADEMY | Initiaties skateboard en streetparcours voor beginners en
voor de meer geoefende skaters | 14 tot 18 uur
VEROVER DE STROATE| Workshops en demo’s: hiphop, breakdance, graffiti, kalligrafie
en dj/scratch | 14 tot 18 uur
BUURTFEEST | De Gouden Aap, Gainsbar,
Hermana en Ziggy brengen DJ’s, foodtrucks,
outdoor games en een Volkswagen Kever Jacuzzi | 12 tot 22 uur

© Belga

STERRENBANKET | Gratis straatlunch in en
rond volksrestaurant VORK met lokale producten en voedseloverschotten. Alles moet
op! | 12 tot 14.30 uur
RADIO FOURCHETTE | Quindo brengt live
verslag uit van het Sterrenbanket en de overige evenementen op deze Autovrije Zondag
| 12 tot 15 uur

HOUTMARKT
ACADEMIE KORTRIJK | Kom langs met het
hele gezin en creëer jouw kunstobject tijdens
de workshops schilderen, fotografie, potten
draaien, grafiek, beeldhouwen… Geniet
daarnaast ook van een drankje in de gelegenheidszomerbar 'den B-Artiest’ | 13 tot 17 uur

'T PLEIN
LITERATUUR IN BEWEGING | In het park
krijg je drie uur lang woordkunst voor de kiezen. De Letterzetter van Kortrijk brengt samen met zijn collectief een ode aan Kortrijks
auteur Joris Denoo. Eerst is er 'Letter Tid' (14

tot 15 uur) waarbij Siebrand Craeynest een
open podium optrekt voor dappere woordkunstenaars die een performance willen
brengen. Daarna brengen enkele jonge kunstenaars uit het project Letterzetter een ode
aan Joris Denoo (15 tot 16 uur) en tot slot laten we de meester zelf aan het woord over
zijn nieuwste werk 'Upperdog Upperclass
Uppercut' (16 tot 17 uur).

BURGEMEESTER
NOLFSTRAAT
JUSTICE SERVED | Vzw Asfalt, Poppol en café
’t Paleitje lanceren een nieuw urban straatfeest.
Kom brunchen en shaken op DJ’s en artiesten
uit de lokale hiphopscene | 11 tot 22 uur
Zelf nog een leuk autovrij initiatief?
Maak gebruik van deze unieke kans en
trek de autovrije binnenstad in!

Het gedetailleerde programma vind je op
www.kortrijk.be/autovrijezondag
STADSMAGAZINE KORTRIJK | 7
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Fotowedstrijd
strandballen
5de editie Levensloop:
nieuwe locatie en nieuwe datum

Levensloop Kortrijk, een initiatief van de
Stichting tegen Kanker, is aan de 5de editie toe. De lustrumuitgave vindt plaats op
een nieuwe datum én een andere locatie:
22 en 23 september op campus GUSCO,
het voormalig Sint-Amandscollege aan
de Diksmuidekaai.

SLEUTELMOMENTEN
Tijdens de openingsceremonie op zaterdag om 15 uur wandelen de vechters - zij
die kanker overwonnen hebben of een
behandeling ondergaan – een ereronde
aangemoedigd door het publiek. Om 21.30
uur is er een kaarsenceremonie, een ingetogen herinneringsmoment. Meer dan

3000 kaarsjes toveren de Leieboorden en
de fietsersbrug om tot een feeëriek decor.
Tijdens de slotceremonie op zondag vanaf
14.30 uur wandelt iedereen een ereronde.
Daarna maken de organisatoren het voorlopig eindbedrag bekend. De opbrengst
gaat integraal naar wetenschappelijk onderzoek tegen kanker.

In het stadsmagazine van juli en augustus
lanceerden we een leuke zomerse fotowedstrijd. Er was slechts één voorwaarde: onze
strandbal moest een (hoofd)rol spelen. Jullie deden alvast heel hard jullie best. We
kregen inzendingen van toeristen in eigen

stad, maar ook van toeristen aan de andere
kant van de wereld. We pikten er enkele
uit die we jullie niet wilden onthouden. De
prijsbeesten worden begin september bekend gemaakt. Hun winnende foto’s komen
op www.zomerinkortrijk.be.

Onderstaande foto's zijn van: Anne Scholler,
Debbie Brackez, Eric Vanzieleghem, Jurgen
Lemaire, Katrien Bogaert, Lisa Vercruysse &
Philippe Samyn

HOE STEUN JE LEVENSLOOP?
Via www.levensloop.be sluit je je aan bij één
van de teams. Of je komt naar het Levensloopdorp tussen zaterdag 22 september
vanaf 15 uur en zondag 15 uur. Langs het
parcours en in het dorp vind je veel toffe
plekjes om te supporteren.

PARCOURS

Win een t-shirt van Koji!

Een nieuwe locatie betekent een nieuw
parcours. Dat nieuwe parcours loopt langs
de Leie via de Diksmuidekaai, Budabrug,
IJzerkaai, Groeningebrug… en is 1,2 km
lang. Het Levensloopdorp vind je op de
GUSCO-campus.

Wij geven 15 t-shirts weg voor
sportieve kids tussen 6 en 12 jaar.
Stuur vóór 24/09 een mailtje naar
stadsmagazine@kortrijk.be met
vermelding leeftijd.

STAD KORTRIJK PRESENTEERT

GOOSENONSTOP
KORTRIJK WEIDE
NELSON MANDELAPLEIN

ZAT. 29/09

TICKETS & INFO
GOOSENONSTOP.COM
IN SAMENWERKING MET STUDIO BRUSSEL
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Verboden
te voederen
Met broodrestjes naar de eendjes aan de vijver, een romantisch
plaatje. En toch doe je het beter
niet, want er zijn enkel negatieve
gevolgen.

Help! Buxusmot
gespot!
Liefhebbers van buxus hebben in het voorjaar
wellicht al kennis gemaakt met de buxusmot
en zijn vraatzuchtige rupsen. In september
beginnen ze aan een volgende ronde. Hoog tijd
dus om nog wat tips mee te geven.

BESTRIJDING
In maart, juni en september controleer je
best dagelijks je buxusplanten. De eitjes
en jonge rupsen verschuilen zich meestal
aan de onderkant van de blaadjes. Geef
je buxus een snoeibeurt en pluk de overgebleven rupsen met de hand weg. Breng
je snoeisel vervolgens in een afgesloten
zak naar het recyclagepark. Zijn de rupsen reeds ontpopt en is de aantasting te
ver gevorderd? Dan kan een biologische
insecticide soelaas bieden. Vergeet je
trouwens niet om ook de buxusplantjes
op de grafzerk van je dierbaren even te
controleren?
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DENK ‘OUT OF THE BUXUS’
Een aangetaste buxus is niet dood, maar verliest wel tijdelijk zijn sierwaarde. Bovendien
is meermaals per jaar bestrijden een dure en
vooral weinig duurzame oplossing. Misschien
is dit wel het moment om je buxus te vervangen door bloemrijke aanplantingen met verbena, lavendel of marjolein. Ook gemengde
hagen met liguster, meidoorn, sporkehout...
kunnen buxushagen vervangen en zijn veel
biodiverser. In plaats van de buxusrups krijg
je vlindertjes en bijtjes. Goeie deal, toch?

RRwww.sosbuxusmot.be
RRwww.natuurpunt.be/pagina/buxusmot

Eenden voederen is nadelig voor
het leefmilieu, want overtollig
voedsel rot in het water. Dat leidt
tot meer algen en meer algen betekenen minder zuurstof voor de
vissen. Etensresten trekken bovendien ongenode gasten aan zoals
ratten en zwerfkatten. Die verjagen andere soorten en brengen
ziektes met zich mee. Je bewijst
er ook de eenden zelf geen dienst
mee, want brood is niet geschikt
voor vogels. Dit veroorzaakt spijsverteringsproblemen, soms zelfs
met dodelijke gevolgen. De dieren
leren daarenboven onnatuurlijk
gedrag aan. Ze worden lui en zelfs
agressief. Hetzelfde geldt trouwens voor duiven.
In Kortrijk is het daarom verboden
om dieren te voederen op openbaar domein. Enkel wie een voederpas voor zwerfkatten heeft,
krijgt een uitzondering.

RRwww.kortrijk.be/producten/
voederpas-voor-zwerfkatten

PMD wordt
P+MD
20 jaar na de invoering van de blauwe zak,
gaat IMOG een stapje verder in het
recycleren van verpakkingen. Sinds 1 juli is
het gebruik van de PMD-zak uitgebreid
én is er een nieuwe zak.

Naast de reeds bekende inhoud van de
oude PMD-zakken kan je in de P+MDzakken nu ook andere verpakkingen in
hard plastic kwijt zoals botervlootjes en
yoghurtpotjes. De blauwe zak krijgt bovendien het gezelschap van de gloednieuwe
transparante foliezak. Daarin mag je alle
verpakkingen in zacht plastic zoals plasticfolies en -zakjes deponeren.
De ophaling van de P+MD-zakken blijft
zoals aangegeven op de ophaalkalender.

Je mag gerust de oude PMD-zakken verder opgebruiken. De transparante foliezak
wordt om de 8 weken opgehaald op dezelfde dag als de P+MD-zak. Die is verkrijgbaar in de bekende verdeelpunten.

RRInfomoment: 25 september om 20 uur, dakcafé
Stadhuis (ingang Papenstraat met eID)

RRwww.imog.be/pmd

Lokale helden
voor globale
doelen
Van 18 tot 25 september neemt
Kortrijk deel aan de eerste week
van de duurzame gemeente. Samen met meer dan 60 andere
Vlaamse steden en gemeenten
vieren we zo de derde verjaardag
van Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Op die agenda staan 17
doelstellingen die van de aarde
een duurzamer plaats moeten
maken: de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of de SDG’s
(Sustainable Development Goals).
We hangen de SDG-vlag uit aan het
stadhuis en zetten onze ‘duurzame
helden’ in de kijker: Kortrijkse burgers, scholen, organisaties, bedrijven die op hun manier werken aan
duurzame ontwikkeling. De Kortrijkse helden die we graag in de
bloemen zetten, zijn natuurlijk niet
alleen. Ze vertegenwoordigen velen onder jullie die dagelijks ijveren
tegen armoede en ongelijkheid,
voor gezondheid, propere energie
of een beter leefmilieu.
Meer over de Kortrijkse duurzame
helden, vind je op www.duurzamegemeente.be. Je leest er over
de vrijwilligers van de Kier die zich
inzetten voor mensen die tussen
de mazen van het sociale net dreigen te vallen. Over Vlaskracht, een
gloednieuwe vereniging die in de
regio zal investeren in hernieuwbare energie. Over Arne die werkt
aan een betere leefomgeving voor
bijen in Kortrijk. En over de vele andere Kortrijkse SDG-helden.
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Kortrijk Kort
Bib heeft aanbod voor
slechthorenden
Oefensessies met
stemcomputer
Op 14 oktober trekken we naar de stembus voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. Zoals de voorgaande
twee edities stemmen we opnieuw elektronisch. Een gemakkelijk systeem, maar
het is alweer enkele jaren geleden. Daarom kan je in september op verschillende
locaties in de stad gaan oefenen.
Waar kan je terecht?
• In het stadhuis en in de centrale bibliotheek in Kortrijk tijdens de bekende openingstijden (of op afspraak voor groepen).
• In de deelgemeenten in OC Aalbeke, OC
De Wervel, OC De Troubadour, OC De
Voncke, Buurtbib Kooigem, OC Marke,
OC Rollegem tijdens de openingstijden.
• Voor instellingen, rusthuizen... bestaat
de mogelijkheid om een afspraak te
maken via het gratis nummer 1777.
Dan komt een medewerker langs om
het stemmen te demonstreren en is er
mogelijkheid om te oefenen.
De stemoproepingsbrieven gaan eind
september de deur uit. Tegen 8 oktober
nog niets ontvangen? Kom langs in het
stadhuis en we helpen je verder. Andere
vragen over de verkiezingen? Neem een
kijkje op www.kortrijk.be/verkiezingen.

12 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

Slechthorenden verzeilen soms in een
sociaal isolement. Er bestaan nochtans
eenvoudige oplossingen om dit tegen te
gaan. De Kortrijkse bibliotheek beschikt
over hulpmiddelen die je gratis kan gebruiken: de Crescendo (alternatief voor het
hoorapparaat), de mobiele ringleiding…
Ook voor mensen voor wie een hoorapparaat niet helpt is er een ruim aanbod.
Tijdens een infosessie verneem je meer
over het aanbod en de werking van hulpmiddelen, soorten hoorapparaten, onderhoud, kostprijs... Afspraak op dinsdag
25 september van 9.30 tot 12 uur in de
openbare bibliotheek, Leiestraat 30. Je
krijgt ook tips hoe je best communiceert
met slechthorenden of doven.

RRInschrijven vóór 11 september via het gratis

telefoonnummer 1777 of via 1777@kortrijk.
be. Vermeld daarbij of je een tolk Vlaamse
Gebarentaal of een schrijftolk nodig hebt.
Deze infosessie kadert in de opleidingen
'Allemaal Digitaal'.

Unieke lotgenotengroep
over SGG
IMLandelijk is een vereniging voor en
door slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag, kortweg SGG. Deze
vereniging organiseert vanaf september
elke derde maandagavond van de maand
een gratis ‘crea-praatgroep’ voor lotgenoten. Ervaringsdeskundigen staan in voor
de begeleiding. De bijeenkomsten vinden
plaats in Kortrijk, in een anoniem lokaal,
waarbij de privacy gegarandeerd is.

RRInfo en inschrijving (is noodzakelijk):
imlandelijk@gmail.com
en www.imlandelijk.weebly.com.

Tele-Onthaal zoekt
vrijwilligers
Elk dag nemen meer dan 300 personen
contact op met de vrijwilligers van TeleOnthaal. Deze vrijwillige medewerkers
bieden een uitweg aan personen in
nood. Tele-Onthaal zoekt sociale zielen
met een luisterend oor. Wie bij Tele-Onthaal als vrijwilliger aan de slag wil, kan rekenen op een grondige opleiding en zinvol werk in een gedreven team. Goed om
weten: op zaterdag 20 oktober begint de
opleiding in West-Vlaanderen.

RR Interesse? Meld je aan via www.tele-onthaal.be.

Nieuw reglement voor
mondiaal beleid
Verkoop plantjes
tegen kanker
Het 24ste Plantjesweekend van Kom op
tegen Kanker vindt plaats van 14 tot en
met 16 september. Dan vinden duizenden azalea’s hun weg naar mensen die de
strijd tegen kanker steunen. Vrijwilligers
gaan van deur tot deur of richten een verkoopstand op aan een grootwarenhuis of
drukbezochte plaats. De opbrengst van
het plantjesweekend gaat naar verschillende steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten, palliatieve zorg en lotgenotengroepen. Het VC Mozaïek treedt op als
coördinatiecentrum van Kortrijk.

RR056 37 16 15 of kotk@vcmozaiek.be
of www.komoptegenkanker.be

Betaalterminal op
Diftar-containerpark
Veiligheid en een vlotte service staan centraal op het diftar-containerpark. Om het
betaalverkeer zo veilig mogelijk te laten
verlopen, streeft diftar ernaar om vanaf
1 september zo weinig mogelijk cash te
ontvangen. Je kan betalen via de betaalterminal waarover het containerpark beschikt. Dit is niet alleen veilig, maar ook
handig. Je hoeft voortaan geen cash meer
op zak te hebben om te betalen. Met de
bankkaart is de rekening zo betaald.

Sinds begin 2018 heeft Stad Kortrijk een
nieuw subsidiereglement voor het stedelijk beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Ook de naam veranderde mee.
Voortaan is dit niet meer Noord-Zuid
Beleid, maar Lokaal Mondiaal Beleid. De
nieuwe naam verwijst naar de mondiale
uitdagingen die we ook lokaal kunnen
aanpakken. Het beleid handelt over de
internationale samenwerking en solidariteit om de SDG’s (Sustainable Development Goals - zie ook p. 11) te stimuleren
en te ondersteunen. Het reglement focust op 3 aspecten: duurzame projecten
in het Zuiden, expertise uitwisseling met
het Zuiden, en sensibilisering in Kortrijk.
Ook nieuw in het subsidiereglement: je
kan de aanvragen het hele jaar door indienen. De Noord-Zuid Raad adviseert
Stad Kortrijk in de subsidieaanvragen.

RRInteresse in de werking? Project opstarten?
Check www.kortrijk.be/mondiaalbeleid.
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Neem deel
aan het kerstdorp
Wil jij een chalet uitbaten in het Kerstdorp 2018 op het Schouwburgplein van
7 tot en met 30 december 2018?

RRInfo en voorwaarden vind je op www.

kortrijk.be/formulieren/aanvraag-chaletkerstdorp-2018-kortrijk.

Verkiezingen ‘18:
wonen in kortrijk
Na de zomer stevenen wij recht af op de
gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. In de weken
vóór de verkiezingen gaan ook Vormingplus MZW, de bibliotheek van Kortrijk en
Kunstencentrum Buda de straat op. Niet
om stemmen te ronselen, maar om te
horen hoe het eigenlijk is om in de stad
te wonen. Waar liggen de knelpunten?
Waar de mogelijkheden en moeilijkheden? Wat is goed, wat kan beter? Op 4
momenten strijken de organisatoren
neer op 4 locaties in de stad en gaan in
gesprek met inwoners, politici en experts.

RRwww.woneninkortrijk.com

RRwww.kortrijk.be/dienst/containerparken
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Rijwoningen
bepalen mee het beeld
van de stad
Het thema van de zevende rijwoningenwandeling op zondag 9 september, is ‘diversiteit
in de rij’. Laat je meenemen langs bijzondere
woningen, projecten en groene plekjes.
Je kan dit jaar kiezen uit drie wandelingen
die georiënteerd zijn op drie aantrekkingspolen waar de toekomst van Kortrijk zich
zal ontwikkelen. Die aantrekkingspolen of
stadsmagneten zijn: het historisch centrum,
de Noord-Zuid as en de Westelijke Campus.

In het historisch centrum ervaar je het wonen in het hart van de stad. We doorkruisen
de Stationswijk, de Grote Markt, het Begijnhof, het Buda-eiland en Overleie. De NoordZuid as is een levendige en groene verbinding tussen het centrum en Hoog Kortrijk
met mogelijkheden om slim te verdichten.
In de Westelijke Campus staan bedrijven en
scholen verspreid in een open stedelijk landschap. Deze wandeling toont een stadsdeel

Kortrijk 2025:
de stad die we
kunnen willen
De maatschappij verandert. De manier waarop we omgaan met ruimte
verandert. Tijdens de zomer van
2016 stelde Kortrijk daarom een belangrijke vraag aan zichzelf en aan
zijn inwoners. Welke soort stad willen
we zijn in de toekomst? Of met andere woorden: hoe ziet de stad eruit die
we kunnen willen? De resultaten van
de stadsdebatten en de studie over
de stad van de toekomst, werden gebundeld in een boek.
Het boek sluit af met een opsomming van opgedane inzichten en
vertaalt die naar een toekomstvisie
voor het beleid. Want het werk is
nog niet af. Integendeel, nu begint
het pas. In de volgende legislatuur
zetten we de inzichten om in een
nieuw Ruimtelijk Beleidsplan voor
Kortrijk. Ook daarin krijgen jullie als
inwoners van Kortrijk opnieuw een
bepalende stem.

in volle ontwikkeling en sluit naadloos aan
bij het kloppend hart van Open Monumentendag: de Pottelberg.

RRVertrek vanuit Atelier Kortrijk 2025 tussen 13
en 16 uur. Inschrijven is vereist. Meer info op
www.kortrijk.be/woningwandeling.

RRwww.kortrijk2025.be

Werk-, praat- en denkplek voor stad,
inwoners en stakeholders
DE POTTELBERG: EEN DUIK IN HET
VERLEDEN, EEN BLIK OP DE TOEKOMST
De Pottelberg, een plek waar in 1302 het Franse kamp gelegerd
was, waar het verhaal van de dakpannenindustrie en van Kunstwerkstede De Coene begon. Een plaats met instellingen voor onderwijs, bejaardenzorg, kloosters en wezenscholen, waar Joodse
kinderen konden onderduiken en waar missionarissen hun opleiding kregen. Geen enkele plaats in de regio werd meer gebombardeerd tijdens WO II. Nu nog zijn er verrassende plekken: een
paviljoen van Expo ’58, een voormalig mineraalwaterbedrijf, een
volkscafé en miraculeuze kapelletjes. Ontdek ze op 9 september
tussen 10 en 18 uur tijdens Open Monumentendag.

RRMeer over Open Monumentendag in de UiT-kalender, zie p. 23-26
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OPEN WERF STATIONSPROJECT
Nog op 9 september organiseert het Stationsproject Kortrijk een
kijkdag. Je kan een rondleiding volgen op de werf van de fiets- en
bustunnel in de Zandstraat. Vertrekpunt is N'diva, Conservatoriumplein 5. Je wordt er tussen 10 en 17 uur onthaald met een gratis hapje en drankje.
Je krijgt er ook een
stand van zaken van
het stationsproject.
Deelname is gratis
en inschrijven is niet
nodig.

In de oude gebouwen van Sint-Vincentius in
de Groeningestraat is recent Atelier Kortrijk
2025 ingericht. Het doel van het Atelier is te
informeren, communiceren en gesprekken
te voeren over stadsprojecten in Kortrijk.
Het dient enerzijds als infopunt en permanente expositieruimte voor de lopende projecten en de resultaten van het stadsdebat.
Anderzijds worden er ruimtes ter beschikking gesteld voor workshops, projectpresentaties en inspraakvergaderingen.

KORTRIJK IMAGINE
Van 7 september tot 11 november biedt
Atelier Kortrijk 2025 onderdak aan de fo-

totentoonstelling ‘Kortrijk Imagine’. Heb
jij je al eens gebogen over de vraag hoe
onze stad er in de toekomst kan uitzien?
De fotografen van Fotocollectief PxL.
brengen met deze expositie alvast hun
visie op Kortrijk 2025 in beeld. De pijlers
binnen de nieuwe toekomstvisie Kortrijk
2025 zijn ook hier de beweegredenen: de
stad als landschap, de stad als atelier en
de stad als verbonden buurten.

RROpening tentoonstelling: vrijdag 7 september
vanaf 19.30 uur. Daarna elke vrijdag,
zaterdag en zondag gratis te bezoeken tussen
14 en 17.30 uur.

Gratis af
te halen

Haal met deze bon het boek
‘Kortrijk 2025: de stad die we
kunnen willen’ vanaf nu gratis af bij
1777 in het stadhuis, Leiestraat 21.
Check de openingstijden.
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Kortrijk Kort
Het internet. Zaak voor
alle ondernemers.
Vol inspiratie en zin
om artistiek aan de
slag te gaan?
Academie Kortrijk heeft een ruim aanbod aan kunstopleidingen voor kinderen
vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen.
Kinderen van 6 tot 12 jaar leven zich creatief uit in het beeldatelier. Nieuw voor
kids vanaf 10 jaar is het atelier animatiefilm. Tieners vanaf 12 jaar kunnen kiezen
uit animatiefilm, het architectuuratelier,
het beeldatelier, striptekenen en het digitaal beeldatelier. De Academie biedt
ook beeldende opleidingen voor volwassenen aan van 4 of 8 uur per week. In de
opleiding beeldatelier proef je 4 uur per
week van diverse beeldende disciplines.
In de opleidingen van 8 uur per week leer
je de technische aspecten van een bepaalde kunstdiscipline en word je gestimuleerd om een eigen artistiek parcours
te ontwikkelen. Er zijn ateliers keramiek,
schilder-, teken- en fotokunst en nog veel
meer. Afhankelijk van het atelier kan je er
zowel overdag, ’s avonds als tijdens het
weekend les volgen.

Online shoppen en het afstruinen van
webshops zijn voor heel wat consumenten dagelijkse kost. Vandaar dat lokale ondernemers er alle belang bij hebben om
op de digitale trein te springen. De campagne ‘Het internet. Ook uw zaak.’ wil alle
handelaars stimuleren om werk te maken
van hun onlineactiviteiten. Online aanwezigheid is niet langer een vrijblijvende
aanbeveling, maar een noodzaak om concurrentieel te blijven. In het kader van ‘Het
internet. Ook uw zaak.’ organiseert de stad
Kortrijk met de financiële ondersteuning
van het Agentschap Innoveren & Ondernemen in september vier gratis opleidingssessies voor ondernemers in het Ondernemerscentrum. Op het programma
staan: ‘E-mailmarketing met MailChimp’,
‘Zoekmachineoptimalisatie voor jouw
website (SEO)’, ‘Instagram voor beginners’,
en ‘Adverteren op Facebook’. Praktische
info vind je op de website.

RRwww.onderneeminkortrijk.be

RR

Neem deel aan de
global challenge

Als je een elektriciteits- en gascontract
kiest (bijvoorbeeld bij een verhuis) of
een goedkoper energiecontract zoekt,
dan sta je best even stil bij de jaarlijkse
vergoeding. Deze vergoeding is een administratieve kost die leveranciers via de
energiefactuur aanrekenen voor de opmaak van facturen, de organisatie van de
klantendienst...

Maak het groener
in Kortrijk!
Hou je van een bijen- of vogelvriendelijke tuin? Heb je een boontje voor klimplanten of wil je graag kunnen snoepen
van je tuin? Dan is de verkoopactie van
streekeigen (fruit)bomen, struiken en
kleinfruit van Natuurpunt zeker iets voor
jou. Nieuwigheden dit jaar zijn moerbei,
mahieupeer (zeldzaam ras uit Zuid-WestVlaanderen) en wilgenpoten (gratis voor
Natuurpuntleden). Alle pakketten en
soorten kan je aanplanten op een beperkte oppervlakte, je hoeft dus zeker
geen grote tuin te hebben. Natuurpunt
verkoopt deze pakketten tegen zeer
voordelige prijs en de opbrengst van de
actie gaat naar de aankoop van waardevolle natuurgebieden in jouw omgeving.
Dubbele winst voor de natuur dus.

RRwww.maakhetgroener.be

RRInteresse? Neem voor uurroosters en andere
info zeker eens contact op. Je bent ook
welkom tijdens Autovrije Zondag op
16 september om de sfeer op te snuiven.
www.kortrijk.be/academie of
academie@kortrijk.be of 056 27 78 60

Op zoek naar
een goedkoper
energiecontract?

Word jij de 5000e orgaandonor van Kortrijk?
Eén orgaandonor kan tot acht mensenlevens redden.

Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding
is een onderzoek waard, want ze kan variëren van 0 tot wel 100 euro per energiebron (elektriciteit of aardgas). Ook de
manier waarop men de vergoeding aanrekent, kijk je best na. Is dat pro rata, naar
verhouding van het aantal dagen dat je
klant bent, of onmiddellijk voor een volledig jaar ongeacht hoe lang je klant blijft?
Er bestaan ook meerjarige contracten met
een mix van aanrekeningsmethodes.
Hoeveel de jaarlijkse vergoeding bedraagt, bereken je met de V-test® van
VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt.

RRvtest.vreg.be

Ben je tussen 16 en 23 jaar oud en ga je
een uitdaging niet uit de weg? Dan is de
Global Challenge iets voor jou. De Global
Challenge is een uitwisselingsproject met
Cebu City, de Filipijnse zusterstad van Kortrijk. Deze uitwisseling richt zich op jongeren die duurzame acties willen ondernemen en de wereld willen verkennen.

Wie niet mee is, is gezien
1 op 10 ouders in Vlaanderen is laaggeletterd. Dit betekent dat ze moeilijkheden
hebben met lezen, schrijven, rekenen en/
of ICT-gebruik. Vaardigheden die je nodig
hebt om goed te kunnen deelnemen aan
de maatschappij. En die essentieel zijn
om je kinderen te ondersteunen en hen
zo te helpen groeien en ontwikkelen. De
Week van de Geletterdheid 2018 staat in
het teken van het versterken van ouders.
Want geletterde ouders zijn sterke ouders.
Door te werken aan de geletterdheid van
ouders verhoog je hun kansen én die van
hun kinderen. Hierop inzetten is belangrijk om te vermijden dat laaggeletterdheid
van generatie op generatie overgaat.

De Filipijnse jongelui bezoeken Kortrijk
in de periode april/mei 2019. De Kortrijkse jongeren brengen dan in de periode
juli/augustus 2019 een tegenbezoek aan
Cebu City. Om deel te nemen aan de Global Challenge, moet je aan de volgende
voorwaarden voldoen: je woont in Kortrijk en je bent tussen 16 en 23 jaar oud.
Je neemt deel aan de ontmoetingsmomenten en de voorbereidingsweekends.
Ten slotte zet je samen met de andere
deelnemers fondsenwervingsacties op
het getouw om de reis te betalen.

RRInteresse? Stuur jouw gegevens (naam,

adres, telefoonnummer) vóór 10 september
naar tinemayeur@gmail.com. Dan krijg je
een uitnodiging voor een selectiegesprek.
www.kortrijk.be/global-challenge

RR

De stad Kortrijk en Open School voor
Volwassenen slaan de handen in elkaar
en organiseren van 10 tot 14 september
tijdens de Week van de Geletterdheid
een tentoonstelling in de bibliotheek van
Kortrijk. Met de expo ‘Wie niet mee is, is
gezien’ willen de organisatoren aandacht
geven aan het belang van geletterdheid.

RRwww.weekvandegeletterdheid.be

www.kortrijk.be/orgaandonatie of bel het gratis nummer 1777.
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INWONER AAN HE T WOORD

Niet veel doen om
veel te betekenen
‘Discotheek’
halve eeuw jong
Op 6 oktober is het exact een halve eeuw
geleden dat de muziekafdeling van onze
bibliotheek - in de volksmond ‘de discotheek’ - haar deuren opende. En dat verdient een feest.
Vijftig jaar later telt de muziekafdeling al
een kleine 7 miljoen uitleningen en heeft de
discotheek allerlei muziekdragers in allerlei
vormen de revue zien passeren: elpees, VHSvideobanden, muziekcassetten, cd’s... De
laatste jaren is een digitale revolutie bezig

waarbij streamen en downloaden voor veel
mensen aantrekkelijker zijn dan fysieke dragers. Sommige bibliotheken stoppen daarom al met het aankopen ervan. De Kortrijkse
bib hoopt nog een tijd haar kennis, expertise
en ervaring te gebruiken om de duizenden
leners te gidsen door de wondere wereld
van muziek en beeld.
Om haar geschiedenis en haar collectie in
te kijker te zetten, heeft de bib een overzichtsexpo samengesteld met historische

Allemaal digitaal
Leren werken met computer, tablet of smartphone? Meer info over de opleidingen krijg je in de wijkcentra en op het gratis telefoonnummer 1777. Ook met je
persoonlijke vragen over computer, tablet of smartphone kan je gratis terecht
bij de computerassistenten in de wijkcentra en aan de digitafel in de bib.
Vanaf 6 september gaat ook ‘Digi-wadde’ opnieuw van start. Beginnende
computer-, tablet- en smartphonegebruikers krijgen telkens uitleg over een
thema. De bijeenkomsten zijn gratis en vinden om de twee weken van 13 tot
14 uur plaats in de centrale bib. Volgende thema’s komen o.a. aan bod: basis
smartphone en tablet, WhatsApp, trends op internet, cybercriminaliteit, ereaders en e-boeken, wat is spam, wat richten virussen aan…

RRMeer info bij de bibliotheekmedewerkers en op www.kortrijk.be/bibliotheek/digiwadde.
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documenten, varia en leuke weetjes. Artiest en popkenner Rudolf Hecke draait op
vrijdagavond 5 oktober platen uit de sixties
en geeft er uitleg bij. Dezelfde avond is er
een masterclass samplen met de lokale
JTOTHEC. Op zaterdag 6 oktober organiseert de muziekafdeling een opendeurdag
in haar magazijnen en wil zij ook alle leden
en ex-leden de kans geven een plaatje aan
te vragen waaraan ze goede herinneringen
hebben. Stuur je verzoek door naar www.
kortrijk.be/bibliotheek/50jaarmuziek.

Je denkt als jonge kerel dat je de hele wereld aankan. Dat het jou
nooit zal overkomen. En toch sta je op een dag met je hebben en
houden op straat. Mocht je op dit moment in het diepste hoekje
kunnen kruipen, je deed het en kwam er nooit meer uit.

Maar hoe komt het zover hé? Een tegenslag, een onbezonnen beslissing, nog een
tegenslag, je situatie negeren en tegenover familie en vrienden volhouden dat
alles goed met je gaat. Op een dag durf je
nauwelijks je brievenbus nog te openen
want er wacht je alleen nog meer miserie.
En dan sta je opeens oog in oog met een
deurwaarder…
Zo heb ik de Nachtopvang in Kortrijk leren
kennen. De eerste avond heb ik er mijn boterham opgegeten, een douche genomen
en mijn bed opgezocht. Ik wou niemand
lastigvallen met mijn miserie en eigenlijk
ook de miserie van anderen niet horen. De
vaste begeleiders hebben mij toen de tijd
gegeven om te bekomen. En tegelijk wist
ik dat ik bij hen een eerste strohalm zou
vinden om mijn leven terug op de rails te
krijgen. ’t Is niet altijd de boterham en het
bed die belangrijkst zijn hoor. Het wederzijds respect, de rust die je gegund wordt,
de tips om je problemen op te lossen en de
fijne babbels zijn goud waard.
Daar spelen ook de vrijwilligers in de
Nachtopvang een belangrijke rol in. Als
die mensen denken dat hun belangrijkste
taak het roeren in de soep of de afwas is,

dan hebben ze het lelijk mis. Soms moet
je als vrijwilliger niet veel doen om veel te
betekenen voor iemand. Het UNO-spel is
daar een grappig voorbeeld van. Het is een
simpel spel en wie op een dag de klik maakt
dat hij vooruit wil, schuift na het avondeten
bij om mee te spelen.
Intussen gaat het beter met mij, ik heb opnieuw een woonst en werk, ben schuldenvrij en voel me goed. Ik heb het grootste
respect voor al wie mij geholpen heeft om
er bovenop te raken. Niet in het minst voor
de vaste begeleiders én de vrijwilligers van
de Nachtopvang.
Anonieme getuigenis

Zit je met vragen na het lezen van dit verhaal? Wil jij je kandidaat stellen als vrijwilliger
voor de Nachtopvang? Neem contact op met
nachtopvang@cawzuidwestvlaanderen.be.
Als vrijwilliger ben je één of maximaal 2 avonden per maand bereid om samen met een
vaste begeleider in te staan voor de opvang
van de daklozen in Kortrijk. Je bent aanwezig
tussen 19 en 8 uur, inslapen inbegrepen.
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F CUS OP...
AALBEKE – BELLEGEM – BISSEGEM – HEULE – KOOIGEM – KORTRIJK - MARKE - ROLLEGEM

GROOT-KORTRIJK

GROENERE BEGRAAFPLAATSEN
Het onderhoud van een begraafplaats is geen sinecure. Samen met
de tijdsgeest verandert ook de manier van begraven. Er zijn vaker
crematies dan klassieke teraardebestellingen. Om de natuur vooruit
te helpen gebruiken we geen pesticiden meer. Bovendien hebben
bezoekers almaar hogere verwachtingen qua netheid.
Om aan al deze noden te voldoen, investeert onze stad de komende
jaren in een meer onderhoudsvriendelijke, groene en ecologische inrichting van de begraafplaatsen. Verharde paden worden vervangen
door nieuwe en groenere alternatieven. Open ruimtes maken plaats
voor grasvelden of bloemenperken. Tussen de graven komen bodembedekkers. Momenteel lopen talrijke proefprojecten om na te gaan
welke types en samenstellingen van planten het meest geschikt zijn.

MARKE

Daarnaast pakken onze diensten ook verwaarloosde graven aan. En
ook jij kan helpen. Meer zelfs, volgens het stedelijk reglement zijn
nabestaanden verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven
van overleden familieleden. Samen zorgen we er zo voor dat onze
overleden geliefden een mooie en serene laatste rustplaats krijgen.

NATUURLOOPPAD
PRESHOEKBOS
Wie graag loopt en van een stukje natuur geniet, kan zich vanaf 7 oktober
uitleven op het nieuwe natuurlooppad in het Preshoekbos. Stad Kortrijk, de
Atletiekbeweging Marke en het Agentschap voor Natuur en Bos bundelden
de krachten om het looppad te realiseren.
Het parcours slingert zich door de driehoek Preshoekstraat, Keizerstraat
en Klarenhoek. Het pad is voor 90% onverhard, meet 5290m, en bestaat
grotendeels uit niveauverschillen. Het is zo een perfecte uitdaging voor de
geoefende lopers. Voor de meer recreatieve lopers is er een lus van 1500m
die een vlakker verloop kent. Het traject is gerealiseerd in aanvulzand waardoor het pad sterk waterdoorlatend en goed
schokdempend is.
Start en aankomst van het natuurlooppad bevinden zich
op de plaats waar het Markebeke-fietspad uitkomt aan de
Preshoekstraat. Dit is op ongeveer 300m wandelen van de
kleine parking van SC Olympiadeplein. Sport Vlaanderen
neemt het parcours op in de lijst van erkende natuurlopen
en zorgt voor een startbord en flyers.
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HEULE

NIEUWBOUWPROJECT WARANDE
De afgelopen jaren onderging de Warande een aanzienlijke make-over.
Na onder andere de aanleg van een fietsverbinding met het stadscentrum
en een gemeenschappelijke parking met de buren van De Waak en De
Branding, staat nu de vernieuwing van de gebouwen op het programma.
Er komen twee gloednieuwe blokken. Het blok met de polyvalente
ruimtes komt pas later en zal op dezelfde locatie herbouwd worden. Eerst
maakt men werk van een blok voor de overnachtingsruimtes, sanitair, refters, bureaus, onthaal... Dit nieuw pand is gelegen nabij de nieuwe ingang
en parking langs de R8.
De verbouwingen beginnen in het najaar en nemen ongeveer negen
maanden in beslag. Tijdens de werken blijft het speeldomein gewoon in
gebruik. In samenwerking met de aannemer, de veiligheidscoördinator,
De Waak en De Branding is een veilige toegang gegarandeerd. Op 19 september om 19.30 uur vindt een infovergadering plaats op de Warande.

AALBEKE

AALBEKE FEEST OF KORTWEG AF!
Een team van 9 enthousiaste, creatieve Aalbekenaren organiseert
op zaterdag 22 september voor de eerste keer ‘Aalbeke Feest!’. Het
evenement vindt plaats op het kerkplein van Aalbeke van 11 tot 23
uur. Op het programma staan een petanquetoernooi, kinderanimatie,
een klimmuur, DJ De Man Van Atlantis, en livemuziek van Definitivo’s,
Two Russian Cowboys en The Green Onions. Gezelligheid troef dus in
het mooie kader van Aalbekeplaats. Dorst en honger zijn uit den boze
dankzij de talrijke drank- en eetgelegenheden. Het volledige programma vind je op facebook of www.aalbekefeest.be.

WIJZIGING
OPENINGSTIJDEN
ONTMOETINGSCENTRA
Sinds 16 augustus hebben ontmoetingscentra De
Wervel, De Troubadour, Lange Munte, De Vonke,
Marke, Aalbeke, Molenheem, Rollegem, Kastanjehuis en Groeningeheem allemaal nieuwe openingstijden. Je vindt de wijzigingen per OC terug
op www2.kortrijk.be/ontmoetingscentra

MARKE

BOERENMARKT
In het Bourgondische/West-Vlaamse/Kortrijkse aanbod van de
Boerenmarkt vind je ambachtelijke, verse specialiteiten en artisanale streekproducten waaronder geiten- en hoevekaas, ijs en
yoghurt, allerhande groenten en fruit, likeuren en aperitiefjes,
sapjes en confituren, bloemen en kruiden, specerijen en noten,
olie en honing, vleeswaren en zelfs eetbare insecten.
Plaats van afspraak is de Kinderboerderij van Clé, Moteweg 11 op
23 september van 14 tot 19 uur. Behalve de 25 standjes is er extra
animatie met onder andere een springkasteel en een speelplein.
Voor de liefhebbers is er ook een speciale info- en tentoonstellingsstand van de Vlaamse Geiten en Schapen Bond.
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HEULE

TINEKESFEESTEN 2018, OP ZOEK
NAAR EEN SCHAT VAN EEN TINEKE
Ook dit jaar zoekt Heule naar een nieuwe ambassadrice, een opvolgster
voor Febe Taghon. Met de Caraïben als centraal thema gaan de inwoners
op 6, 7, 8, 9, 10 en 15 september op zoek naar ‘een schat van een Tineke’.
De ingrediënten blijven dezelfde: in een boeiende strijd dingen Heulse
meisjes naar de kroon van Tineke, terwijl de Heulenaars ‘stoten uithalen’ en
er vooral één van Kortrijks grootste volksfeesten van maken. Het programma vermeldt ‘de kiezinge’, koerse, jaarmarkt, vuurwerk en veel optredens,
met onder andere de komst van DJ Yolotanker en Wendy Van Wanten.

FILM | ONTSPANNEN MET EEN FILM? | In september staan volgende films op het programma: Burning, My
Generation, Gutland, BlacKkKlansman, Engel, Wij, Capharnaüm,
Mountain en veel meer! | € 9/7,50 (-26/65+)/6,50(kinderfilms)
| Het volledige programma op www.budakortrijk.be

GEZONDHEID | BLOEDINZAMELING | 9 - 15u |
Donorcentrum Kortrijk, Doorniksewijk 54 | 056 44 33 35 |
www.rodekruis.be
PARTY | LADY'S NIGHT | vanaf 20u | Jeugdhuis Reflex,
Doorniksewijk 89 | jh-reflex.be

RRwww.tinekesfeesten.be

DONDERDAG 6 SEPTEMBER

ZONDAG 9 SEPTEMBER

HEULE

KNOFLOOK, KUNST
VOOR JONG EN OUD
Tijdens de Tinekesfeesten kan je opnieuw genieten van prikkelende
kunst uit binnen- en buitenland.
Knoflook kiest dit jaar voor De Zevenkamer aan de Peperstraat als
vertrekpunt van de kunstwandeling. Van daaruit bezoek je gratis 7
huizen/tuinen waar je het werk van 28 kunstenaars uit verschillende
disciplines ontdekt. Van keramiek tot papierporselein.
Knoflook is toegankelijk op zaterdag 8 september van 14 tot 19 uur
én op zondag 9 september van 10 tot 18 uur. Breng gerust ook de
kinderen mee, want voor hen is er een leuk gratis spel.

RRwww.knoflook-heule.be of www.facebook.com/knoflookheule

HEULE

STAND VAN ZAKEN WERKEN IN HEULE
Intussen lopen de werken in het centrum van Heule stilaan op hun einde. Momenteel
werkt men aan de brug over de Heulebeek in de Zeger van Heulestraat en aan het
pompstation dichtbij het zwembad op het Lagaeplein. Zodra de werken aan de brug
af zijn, kan men de wegenwerken hervatten. Streefdoel is om tegen oktober in de
volledige straat een laatste laag asfalt te gieten zodat die opnieuw kan opengesteld
worden voor alle verkeer.
Verder worden er her en der nog enkele kleine herstellingen aan het wegdek uitgevoerd. De hinder wordt hiervoor zo veel mogelijk beperkt.
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AGENDA VAN 4 SEPTEMBER T.E.M. 5 OKTOBER 2018

RONDLEIDING | KORTRIJKSE GEHEIMEN | 19u |
€ 4 (ter plaatse betalen) | Belfort, Grote Markt | www.gidsenplus.be
FEEST | TINEKESFEESTEN | t.e.m. ma 10/9 | Dorpscentrum Heule | www.tinekesfeesten.be | Zie p. 22
SPORT | FITMOBIEL OP TOER | di en do van 19.30
tot 22u en za van 10.30 tot 12u, t.e.m. za 15/9 | OC Marke, Hellestraat 6 | www.facebook.com/sportplus
COMPUTER | DIGITAFEL | 14u | gratis | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/
bibliotheek/digitafel
DIGIWADDE | WAT IS EEN SMARTPHONE –
WAT IS EEN TABLET? IETS VOOR MIJ? | 13u |
gratis | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00
| www.kortrijk.be/allemaaldigitaal | Zie p. 18

MAANDAG 10 SEPTEMBER
WORKSHOP | LEREN FIETSEN VOOR JONGEREN | € 25 | 16.30u | Fietsencentrum Mobiel, Min. Tacklaan 57
| 056 24 99 16 | www.mobiel.be
CONCERT | WENDY VAN WANTEN | 14.30u | € 10
(add)/8 (vvk) | OC De Vonke, Lagaeplein 24, Heule | 056 24 06
20 | www.tinekesfeesten.be

VRIJDAG 7 SEPTEMBER
OPLEIDING | REANIMEREN - HARTVEILIG | 19u
| Rode Kruis-Kortrijk, A. Van Dycklaan 14a | www.rodekruis.be
EXPO | NIET UITSTELLEN, JE ARTS BELLEN |
tot za 15/9 (ma, woe, do van 10 tot 18u, di van 13 tot 18u, vrij
en za van 10 tot 16u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30
| 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek
WINKELEN | CENTRUMBRADERIE | ook op za 8 en zo
9/9 | www.shopinkortrijk.be
FOTO EXPO | KORTRIJK IMAGINE | opening vrij 7/9 om
19.30u, expo vanaf za 8/9 t.e.m. zo 28/10, (vrij, za, zo van 14 tot
17.30u) | gratis toegang | Atelier Kortrijk 2025, Sint-Vincentius,
Groeningestraat 2 (ingang achterzijde) | Zie p. 15

ZATERDAG 8 SEPTEMBER
RONDLEIDING | HET LAND VAN MORTAGNE :
HEERLIJKE NATUUR EN RIJKE BROUWERSTRADITIE | 9.30 - 16.30u | € 25/20 (leden Pasar) | Parking
kerk, Bellegemplaats, Bellegem | 0499 59 08 07 | pasar.wortegem.petegem@gmail.com
DIGIDOKTER | BETALEN MET JE SMARTPHONE | 10u | € 5 | Buurtbibliotheek Lange Munte, Beeklaan 81 |
056 26 06 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/digidokter

LOPEN | KALENDERLOOP | 9 km in groep lopen, start
aan Skatebowl. Deze editie valt samen met de ‘inloop’ van de
Bruggenloop. | 10u | Facebook, zie Kalenderloop Kortrijk 2018
KIJKDAG | STATIONSPROJECT KORTRIJK | 10 17u | gratis | Afspraak aan N’ Diva, Conservatoriumplein 5 | www.
kortrijk.be
BOOTTOCHT | APERITIEFBOOTTOCHT | 10.30u |
€ 20 | Broelbrug, Broelkaai 1 | 0477 55 38 73 | www.gidsenplus.be
WANDELING | HEULEBEEKWANDELING | Begeleid door gidsen van Natuurpunt | 10 - 12.30u | gratis | Oud
Station Heule, Zeger van Heulestraat 60, Heule | 056 35 62 91 |
www.gezinsbond-heule.be
WANDELING | RIJWONINGWANDELING | 13 -16u
| vertrekpunt Atelier 2025, Groeningestraat 2 (ingang achterzijde) | inschrijven verplicht | www.kortrijk.be/woningwandeling

OPEN MONUMENTENDAG - 10 TOT 18U - GRATIS | SOCIALE WOONWIJK IN HET GROEN | Van Ackers
Hof, Hoog Mosscher 61-76 | Zie p. 14 | 180 JAAR ZORG
| WZC Pottelberg, Pottelberg 1 | VAN MISSIESCHOOL
TOT MPI | MPI Pottelberg, Pottelberg 5 | JONGEREN
IN DE KORF | De Korf, Pottelberg 15 | EEN WIJKSCHOOLTJE OP DE POTTELBERG | SH Damiaanschool, Pater Damiaanstraat | EEN KAZERNE WERD
ATHENEUM | Athena campus Pottelberg en Ter Bruyninghe,
Pottelberg 4 | RELICTEN VAN KUNSTWERKSTEDE DE COENE OP DE POTTELBERG | Expo '58
Paviljoen en loods Van Marcke, Pottelberg 28 | RONDLEIDING HEERLIJK HOOG MOSSCHER | Landgoed Hoog Mosscher, Hoog Mosscher 83 | VOLKSCAFÉ
HERLEEFT VOOR ÉÉN DAG | Café De Krone, Pottelberg 56 | LEVEND WATER | Voormalige firma Pottelberg
water, Pottelberg 67 | KAPEL MET WONDERLIJK
WATER | Kapel O.L.Vrouw ten Putte, Condédreef | HET
BEGIJNHOF, WERELDERFGOED VOOR EN
NA DE RESTAURATIE | Belevingscentrum Begijnhof,
Begijnhofstraat 2 | DE OUDSTE KROEG VAN KORTRIJK (vanaf 9.15) | Herberg Oud Cortryck, Wijngaardstraat 10 |
www.openmonumentendag.be

DINSDAG 11 SEPTEMBER
LEZING | INFORMATIESESSIE - MEER WETEN
OVER HOOGBLOEIER? | 19.30u | Vrije Basisschool 't
Biekorfje, Lauwestraat 11, Aalbeke | www.growth-mindset.be/
thema_avonden_kortrijk/
OPENING | OPENING ACADEMIEJAAR HOWEST | 17u | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 |
www2.howest.be

WOENSDAG 12 SEPTEMBER
WANDELING | NATUURWONDERWANDELING
MET POL RANSON | 19.30u | Het Keibeekbekken,
Beekstraat 57 Zwevegem | 056 36 28 04 | www.natuurpunt.be
THEATER | VIJAND VAN HET VOLK | 20.15u, ook op
do 13 en vrij 14/9 | € 8/6 (-26/+65) | De Scala, Pluimstraat 7 |
www.uniederzorgenlozen.be

DONDERDAG 13 SEPTEMBER
DEBAT | POLITIEK DEBAT ‘ONDERNEMERSCHAP IN DE DEELGEMEENTEN’ | 19.30-23u | gratis
| OC Aalbeke, Aalbekeplaats | 056 36 28 04 | www.unizo.be/debatkortrijk
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VRIJDAG 14 SEPTEMBER

ZATERDAG 15 SEPTEMBER

ACTIE | PLANTJESWEEKEND KOM OP TEGEN
KANKER | t.e.m. zo 16/9 | € 7/azalea | Aan supermarkten, op
gemeentepleinen of deur aan deur | www.vcmozaiek.be
MUZIEK | ROSE TATTOO + SPECIAL GUEST V8
WANKERS | 19u | € 38 (add)/35 (vvk)/ 32 (Wild Card) | De
Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
MUZIEK | BUITENCONCERT - LYRONDELL EN
ET ENCORE (IERSE AVOND) | 19u | OC Rollegem,
Tombroekstraat 2, Rollegem | 056 27 77 60 | www.ocrollegem.be
THEATER | LANTERNA MAGICA | vr 14 en za 15/9 van
20.15 tot 21.30u, ook op zo 16/9 van 15 tot 16.15u | € 9 | Theater
Antigone, Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 | www.antigone.be
THEATER| THE ONLY WAY IS UP | 20.15u | € 16/6
(-26) | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98
55 | www.schouwburgkortrijk.be

BEURS | TWEEDEHANDSBEURS GEZINSBOND | 13 - 17u | € 12 | OC De Wervel, Processiestraat 6,
Bellegem | 056 22 61 77 | gezinsbond.bellegem@hotmail.com
DIGIDOKTER | KIES DE JUISTE SMARTPHONE
| 10u | € 5 | Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 26 06 00 |
www.kortrijk.be/bibliotheek/digidokter
VUURWERK | TINEKESFEESTEN | 21u | Zeger van Heulestraat, t.h.v. De Skjève Rechten | www.tinekesfeesten.be
BASKETBAL| FANION ONE - KONINKLIJKE
BBC OOSTKAMP A | 20.30u | SC Lange Munte, Bad
Godesberglaan 22 | kortrijksportcb.be
INTERNATIONAL PARK(ING) DAY | GEEF EEN PARKEERPLAATS IN DE STAD VOOR ÉÉN DAG
EEN ANDERE BESTEMMING | 10 tot 22u | zie p. 5

30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/allemaaldigitaal | Zie p. 18
RONDLEIDING | BURGEMEESTERSWANDELING |
19u | € 4 (ter plaatse betalen) | Belfort, Grote Markt |
www.gidsenplus.be
PROEFLES | PROEFLES LINDY HOP VOOR BEGINNERS | 19u | gratis | Groeningeheem, lokaal 16, 2e verdiep, Passionistenlaan 1 | www.thecherrydots.be
CONCERT | LIZA ANNE | 20u | € 11/8/5 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
ZANGSESSIE | ALLEZ, CHANTEZ! KORTRIJK
| 20u | gratis | de Scala, Pluimstraat 7 | 056 22 04 00 | www.
uniederzorgelozen.be
MUZIEK | SCALA & KOLACNY BROTHERS
| Avant première ‘Meisjesnamen’ | 20.15u | € 20 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.
schouwburgkortrijk.be

LOPEN | LEVENSLOOP | ook op zo 23/9 | Inschrijvingsbedrag als teamlid: € 10 | Verlaagde Leieboorden | www.
levensloop.be | Zie p. 8
DEBAT | VERKIEZINGEN '18: WONEN IN DIVERSITEIT IN KORTRIJK | 14 - 16u | gratis | Poortgebouw V-Tex, Pieter De Conincklaan 23 A | 056 26 06 00 |
www.vormingplusmzw.be

BASKETBAL | FANION ONE - KBBC T&T D'IVINE
TURNHOUT A | 20.30u | SC Lange Munte Kortrijk |
kortrijksportcb.be
VOLLEYBAL | BIDAVO BISSEGEM - AVANTI
AALTER | 20u | Sporthal Ter Biezen Bissegem | www.bidavo.be

ZONDAG 23 SEPTEMBER
FEEST | NATUURFEEST | 11 - 17u | Site Bolwerk A.A.P,
Spinnerijstraat 105 | 0495 21 57 72 | www.natuurpunt.be
BEURS | 6DE MINERALEN-FOSSIELEN EN
EDELSTEEN BEURS | 10 tot 17u | OC De Vonke , Lagaeplein 24, Heule | 0475 74 32 61 | www.guapoteambelgium.be
CONCERT | BENJAMIN GLORIEUX & ANTHONY ROMANIUX | 11u | € 12/9/6 | Concertstudio
Muziekcentrum Track, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 |
www.wildewesten.be

ZONDAG 16 SEPTEMBER

© Kaat Pype

BRUISEND OPENINGSWEEKEND
SCHOUWBURG KORTRIJK
De Compact Disk Dummies cureren van 14 tot en met
16 september het openingsweekend van Schouwburg Kortrijk. De carrière van de jonge Desselgemnaars Compact Disc Dummies ging van start in Kortrijk. Dankzij Kortrijk Kunstbende én Muziekcentrum
Track zetten ze hun eerste stappen in de muziekwereld. Niet veel later wonnen ze Humo's Rock Rally.
Schouwburg Kortrijk heeft deze twee creatieve snaken nooit uit het oog verloren. Ze nemen Schouwburg
Kortrijk over tijdens het openingsweekend. De jongste curatoren ooit. Ze selecteren een elektro-opera,
een circusconcert en een schuimparty. Om nog maar
te zwijgen over de bouw van een megasynthesizer.
Programma:
- Vrijdag 14 september om 20.15u: elektro-opera
The Only Way is UP van en door Boris van Severen
en Jonas Vermeulen
- Zaterdag 15 september om 21u: ‘Compact Club’,
een cross-over van circus, dans en muziek door de
Compact Disk Dummies & Friends
- Zondag 16 september vanaf de middag:
schuimparty en kidsparty op het Schouwburgplein
met o.a. megasynthesizer tijdens autoloze zondag.

RRwww.schouwburgkortrijk.be
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INSTAPRONDLEIDING | ONTDEK TEXTURE MET
GIDS | 11 - 12.30u | € 9/7 (+65)/gratis | Texture, Noordstraat
28 | 056 27 74 70 | www.texturekortrijk.be
DEMONSTRATIE | PREETJESMOLEN | Molenaars Henri
Kerckhof en/of Koen Aelvoet verwelkomen je graag in de enige
nog bewaarde en werkende vlaszwingelmolen in Europa | 14 tot
17.30u | gratis | Hoge Dreef, Heule | www.texturekortrijk.be
MUZIEK | VLAZZ JAZZ JAM SESSIES | 19u |
Kaffee Damast, Noordstraat 28A | www.facebook.com/pages/
Kaffee-Damast
BEURS | SPIRITUELE EXPO | 10 - 17.30u | € 9,50/7,50
| Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | 056 48 49 52 | www.
para-astro.be
EVENEMENT | AUTOVRIJE ZONDAG | binnenstad
Kortrijk | www.kortrijk.be/autovrijezondag | Zie p. 5-7
HANDBAL | APOLLOON - VISÉ | 16u | 0477 384708 |
www.apolloon.be
VOLLEYBAL | VT-MARKE-WEBIS WEVELGEM B
- VC AALTER | 17u | Sporthal De Vlaschaard, Wevelgem |
www.marke-webis.be

DINSDAG 18 SEPTEMBER
CURSUS | SUCCESVOL DRUIVEN KWEKEN | €
3 (niet-leden Tuinhier)/ gratis | OC Marke, Hellestraat 6, Marke |
www.tuinhiermarke.be
SPORT | FITMOBIEL OP TOER | di en do van 19.30 tot
22u en za van 10.30 tot 12u, t.e.m. za 29/9 | Bellegem Plaats |
www.facebook.com/sportplus
FILM/DOCUMENTAIRE | SIDELINE | i.s.m. Sport Kortrijk |
20.15u | € 9/7,50 (-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 |
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

DONDERDAG 20 SEPTEMBER
COMPUTER | DIGITAFEL | 14u | gratis | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/
bibliotheek/digitafel
DIGIWADDE | WAT KAN JE ALLEMAAL DOEN
MET JE SMARTPHONE/TABLET? WAT ZIJN
GOEIE APPS? HOE GA JE OP (GRATIS)
WIFI? | 13u | gratis | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat

VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS WEVELGEM
- TOPSPORTSCHOOL VILVOORDE A | 17u |
Sporthal Marke | www.marke-webis.be
MARKT | BOERENMARKT | 14 - 19u | kinderboerderij
van Clé, Moteweg 11, Marke | www.vancle.be | Zie p. 20-21
VOLLEYBAL | VOLLEYBAL TEAM KORTRIJK VT MARKE-WEBIS WEVELGEM B | 17u | S.C.
Lange Munte, Bad Godesberglaan | volleyteamkortrijk.be
BASKETBAL | FANION ONE VS KBBC T&T
D'VINE TURNHOUT A | 20.30u | S.C. Lange Munte,
Bad Godesberglaan 22 | Secretariaat.kortrijksportcb@gmail.be

DINSDAG 25 SEPTEMBER
LEZING | HELP! IK HOOR STEEDS MINDER!
| 9.30u | Centrale Bibliotheek Kortrijk , Leiestraat 30 | 1777 |
1777@kortrijk.be
OPENING | OPENING ACADEMIEJAAR KULAK
| 13.30u | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | www.
kuleuven-kulak.be
INFOSESSIE | UITBREIDING PMD-ZAK | 20u |
Dakcafé Stadhuis, ingang Papenstraat (met eID) | 1777 | 1777@
kortrijk.be | Zie p. 11

WOENSDAG 26 SEPTEMBER

© Olivier Anbergen

VRIJDAG 21 SEPTEMBER
INFO | INFOSESSIE ELEKTRISCH FIETSEN |
13.30 - 15u | Fietsencentrum Mobiel, Min. Tacklaan 57 | 056 24
99 16 | www.mobiel.be
SPEL | (GEZELSCHAPS)SPELLENAVOND
| 19.30u | Kasteel van Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule |
www.facebook.com/SpellenclubHeule
FEEST | CORNELIUSFEESTEN | Openingsreceptie en
vernissage | 20u | OC Aalbeke, Aalbekeplaats, Aalbeke | Ook op
za en zo verschillende activiteiten voor groot en klein met o.a.
ontbijt, wafelbak, avondconcert, fuif ... verschillende locaties
centrum | www.facebook.com/aalbeke
FILM | DO THE RIGHT THING | 20.15u | € 9/7,50
(-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |
www.budakortrijk.be

ZATERDAG 22 SEPTEMBER
LEZEN | VOORLEESUURTJE | Thema 'jarig zijn' | 10.30
- 11.30u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75
00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/voorleesuurtjes
FEEST | AALBEKE FEEST | doorlopend terras, gratis
kinderanimatie, optredens | 11 - 22.30u | Aalbekeplaats | www.
aalbekefeest.be | Zie p. 20-21
PARTY | BACK TO COLLEGE PARTY | 20 tot 07u |
Jeugdhuis Reflex, Doorniksewijk 89 | jh-reflex.be
THEATER| ONTROEREND GOED - £¥€$ | 18 en
21u | €16/6 (-26) | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 |
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

LEZING | MILD OUDERSCHAP | 19.30u | € 10 | Boekenhuis Theoria, Casinoplein 10 | 0471 39 00 62 | pretmetgezinsbond@gmail.com
DANS| SNAP XL | 20.15u | € 16/6 | Schouwburg Kortrijk,
Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

ELECTRONIC MUSIC
MAKER EVENT
Op 22 en 23 september is Xpo Kortrijk het mekka voor
makers en liefhebbers van Electronic Dance Music.
Dancefair Belgium pakt er uit met de tweede editie
van EMME, het Dance Electronic Music Maker Event. Dit
is een uniek eventconcept met beursstanden, masterclasses, opleidingen en netwerking.
Beginnende DJ’s en gevestigde professionals ontdekken en testen op de beurs de recentste apparatuur,
instrumenten en software van ruim 100 merken.
Toonaangevende DJ’s en producers geven masterclasses. Ze geven tips & tricks over de creatie van een
sound, mixing & mastering of het schrijven van een
hit. Professionals als Moonlight Matters, Sammy Merayah, Lee Cabrera, DJ Licious, Mike Push… delen er
hun kennis.
DJ’s in spe laten er hun samples beluisteren door vertegenwoordigers van talrijke platenlabels en krijgen
onmiddellijk feedback.
Nieuw dit jaar is de danceparty op zaterdagavond.
Met het aanbod van DJ’s op EMME kon een (after)
party niet uitblijven. Brooks, DJ Licious, Mike Push en
Kenn Colt spelen alvast een set.

RR10 tot 18u, ook op zo 23/9 van 10 tot 18u
RR€ 40/35/25/20
RRMeer info op www.emme.be
Tickets: mail vóór 12 september
naar stadsmagazine@kortrijk.be

DONDERDAG 27 SEPTEMBER

ZILVEREN MADENSUYU
Madensuyu bestaat 25 jaar en daarom geven Stijn De
Gezelle en Pieterjan Vervondel op 23 september vanaf 17 uur een feestje in de Kreun: Suyu Makinesi Fest.
Klassieke muziek is de rode draad in het leven van Stijn
De Gezelle en Pieterjan Vervondel. De passie voor klassieke muziek weerspiegelt zich in Madensuyu.
Suyu Makinesi Fest brengt:
• een Madensuyu XL Set
• Muriel Bruno, Johan Dupont & Anaïs Brullez …
play Vivaldi, Pergolesi, Händel & Purcell
• Frans Van Isacker & Elko Blijweert
• screening van de film 'Collapsing Stories'

RRwww.wildewesten.be/nl/event/
25-years-madensuyu

WIELRENNEN | WIELERPROEF MINIEMEN,
11DE GROTE PRIJS CAFÉ DE LABBERLEUTE | 14 - 17.30u | Lijsterstraat - Ommegangstraat, Aalbeke

CONCERT | 25 JAAR BEGIJNHOFCONCERTEN
'JACQUES CORYN' | 20u | € 20/10 (-26) | Schouwburg
Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 72 90 78 | begijnhofconcert@telenet.be
DANS | OVER MUZIEK (EN DE REST) | 20.15u | €
12 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be

VRIJDAG 28 SEPTEMBER
THEATER | ZONDER U | 20.15u | € 13/10 | Theater Antigone, Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 | www.antigone.be
CONCERT | A SKY FULL OF STARS | 20.15u | € 30
(vip)/15 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 0495 16
00 50 | www.schouwburgkortrijk.be
SPORT | VOETBAL KV KORTRIJK VS KAS EUPEN | Guldensporenstadion | kvk.be
KINDER- EN JEUGDJURY | STARTDAG KJV | 17u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | gratis | www.kortrijk.be/
bibliotheek/kjv
VOLKSKEUKEN | RESTO RATATOUILLE | 18u | € 5 | de
Scala, Pluimstraat 7 | 056 22 04 00 | www.uniederzorgelozen.be
FEEST | BISSEGEM KERMIS | Verschillende tijdstippen
en locaties in centrum Bissegem, tem ma 1/10 | Facebook zie
NieuwsuitBissegem
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DONDERDAG 4 OKTOBER

FEEST | KERMIS BELLEGEM | ook op zo 23/9 | doorlopend animatie, kermisattracties, rommelmarkt, dag van de klant |
Centrum Bellegem
BEURS | GROOMANIA 2018 | ook op 30/9 | Kortrijk
Xpo, Doorniksesteenweg 216 | www.groomania.be
THEATER| GEEF MIJN HAND TERUG | 19u | € 8/6 |
Arenatheater, Schouwburgplein 14 | www.schouwburgkortrijk.be
QUIZ | MARKE QUIZT | 19u | € 20 | OC Marke | markequizt@hotmail.com
MUZIEK | ZOMERSLUITER | Kortrijk Weide | www.
kortrijk.be
SPORT | HANDBAL APOLLOON VS DB GENT
| 20.15u | 0477 384708 | secretariaat@apolloon.be
SPORT | VT-MARKE-WEBIS WEVELGEM B
VS GIMM-E WAASLAND KRUIBEKE B | 17u
| Sporthal De Vlasschaard Wevelgem | www.marke-webis.be
BIBLABO | MOOSS MUZIEKMOZAÏEK SPELEN MET KLANK | 13-16 u | doorlopend & gratis | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 |
www.mooss.org/project/muziekmozaek-nieuw
FILM | DEKALOG DEEL 1-5 | 18u, ook op zo 30/9: deel
6 – 10 vanaf 16 |€ 9/7,50 (-26/+65) per slot | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
STOET | 2DE REUZENSTOET TIJDENS BISSEGEM KERMIS | 16 – 18u | centrum Bissegem | www.
facebook.com/reuzengildebissegem

MARKT | GROTE ANTIEK EN ROMMELMARKT
| vanaf 8u | centrum Bissegem | Facebook zie NieuwsuitBissegem
WANDELING | WANDELDAG NATUURTUIN
DESLOOVERE ‘KORTRIJK IN'T GROEN’ |
7-18u | Freinetschool De Baai, Baaistraat 10 | www.natuurpunt.be

LEZING | ALGEMENE INLEIDING ROND
HOOGBEGAAFDHEID (GROMICOACH.BE) |
19.30u | Vrije Basisschool 't Biekorfje, Lauwestraat 11, Aalbeke |
www.growth-mindset.be/thema_avonden_kortrijk

jasmienvanoverberghe		
#alcatrazfestival

VRIJDAG 5 OKTOBER
INFO | INFOSESSIE ELEKTRISCH FIETSEN |
13.30-15u | Fietsencentrum Mobiel, Min. Tacklaan 57 | 056 24
99 16 | www.mobiel.be
MUZIEK | PART CHIMP + SUPPORT | 20u | € 15
(add)/12 (vvk)/9 (Wild Card) | De Kreun, Conservatoriumplein 1
| 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
EXPO | 50 JAAR DISCOTHEEK | officiële opening
om 19u met aansluitend receptie | Centrale Bibliotheek Kortrijk,
Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek
RONDLEIDING | BEZOEK HET VINYLMAGAZIJN
VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK | vanaf 19u |
Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.
kortrijk.be/bibliotheek
CONCERT | JAZZ MET SUPERIOR DANCE
BAND ÉN SAMMY RIMINGTON ! | 19u | € 5/
gratis (leden Jazzclub) | VC Mozaïek, Overleiestraat 15A | www.
superiordanceband.be
CONCERT | KERMISCONCERT | Binnenplein Oud Gemeentehuis, Bissegem | 16u | gratis | www.concertharmoniecrescendo.be
OPLEIDING | INRIJLES ONDERGRONDSE PARKINGS VOOR SENIOREN (60+) | 10.30 tot 12.30u
| gratis | Parking Budabrug, Dam 2 | inschrijven verplicht via
info@parko.be of 056 28 12 12 | www.parko.be
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TOT ZONDAG 11 NOVEMBER
EXPO | BIOLACE, EEN EIGENZINNIGE KANTTENTOONSTELLING | 10 - 18u (uitgezonderd
maandag) | € 6 | Texture, Noordstraat 28 | 056 27 74 70 |
www.texturekortrijk.be
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MAANDAG 1 OKTOBER
WORKSHOP | BETERGEM 2038 | 19.30u | de Scala,
Pluimstraat 7 | 056 26 06 00 | www.betergem.be
MUZIEK | LAURA LYNN & TONY SERVI | 14.30u |
€ 12 | OC De Wervel, Processiestraat 6, Bellegem | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be
trees.bourg
op het Ple eois #aerobic
in #
cityofsporteuropean2018

WOENSDAG 3 OKTOBER

© BELGAIMAGE

SCHRIJFNAMIDDAG | SAMEN SCHRIJVEN AAN
HET WEDSTRIJDVERHAAL VOOR DE
VOORLEESWEEK 2018 | doorlopend 14 - 17u |
gratis | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 |
www.kortrijk.be/voorleesweek

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 oktober: 7 september, editie november: 1 oktober.
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De activiteiten die in aanmerking
komen voor de UiTpas vind je op:

www.uitinzuidwest.be
klik op 'agenda'

wildebrasw
Buitenspeel ildebras
risico’s…

marnixhuyghe olen
term
#tinekevandewa
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