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Duizend vragen, één adres 1777

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

In deze editie:

Maandag:  9-12.30 uur
 16-19 uur 
Dinsdag:  9-12.30 uur 
Woensdag:  9-16 uur 

Donderdag:  9-12.30 uur
Vrijdag:  9-12.30 uur
Zaterdag:  9-12.30 uur 
Betalingen gebeuren met bancontact. 

OPENINGSTIJDEN ONTHAAL 1777 (LEIESTRAAT 21) 

MEER INFO: 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 

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

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK 

4-5 > Verkiezingen

De gemeente- en provincieraadsver-
kiezingen staan weer voor de deur. We 
geven je nog even een overzichtje van 
wat je moet weten.

6-9 > We Are Creators

Het najaar in Kortrijk staat weer hele-
maal in het teken van creativiteit. De 
Biënnale Interieur leidt de weg, maar er 
staan ook andere evenementen op het 
programma.

10 > Juntos

Dit nieuwe project voor 10- tot 14-ja-
rigen brengt naschoolse sport naar 
de scholen toe. Ontspanning en hippe 
ervaringen staan centraal. 

15 > Iedereen Mooimaker

Onze stad wil een nette stad zijn en 
levert hiervoor heel wat inspanningen. 
Ook jij kan je steentje bijdragen, voor je 
eigen deur én in je buurt.

20 > Herdenking bevrijding WOI

Kortrijk eert alle helden en slachtoffers 
van de Eerste Wereldoorlog. Alle inwo-
ners zijn welkom op deze herdenking 
met parade en livemuziek.

21 > Open Bedrijvendag

Op deze dag krijg je een unieke kans om 
een blik te werpen achter de schermen 
van bijzondere bedrijven of instellingen. 
Dit jaar kan je onder andere terecht in 
het nieuwe politiekantoor.

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 mede-
mens. De pluim gaat deze maand naar iedereen die zich en-
gageert opdat jongeren zich goed in hun vel zouden voelen. 
Jongeren vinden het moeilijk om toe te geven dat het soms 
niet goed met hen gaat. Ouders en leerkrachten kunnen dit 
beamen. Ze krijgen dagelijks te maken met jongeren die 
kampen met stress, angst, (cyber)pesten, eetstoornissen of 
zelfverwonding. Wie tijd vrijmaakt voor deze jongeren en 
een luisterend oor biedt, is een held. Maar het is ook hoog-
nodig dat er extra zorg en middelen ingezet worden. Rode 
Neuzen Dag is in dit kader een mooi initiatief. Heel Vlaande-
ren zamelt geld in om psychische problemen bij jongeren op 
school aan te pakken. Ben je benieuwd welke acties Kortrijk 
onderneemt in het kader van Rode Neuzen Dag? 

 R Wil jij je steentje bijdragen? Neem een kijkje op  
www.rodeneuzendag.be en laat jongeren zien dat ze niet alleen zijn.

De helden van Kortrijk 

Voor een vlotte 
dienstverlening werkt 

het stadhuis uitsluitend 
op afspraak.

Stadhuis op afspraak

Reispassen
Boek makkelijk vooraf je afspraak met 

je smartphone, tablet of pc via 
www.kortrijk.be/afspraak of bel 1777.
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Gemeente- en
provincieraads-

verkiezingen

STEMMEN IS VERPLICHT
Iedere Belg moet vanaf 18 jaar verplicht 
stemmen. Dat doe je in de gemeente waar 
je op 1 augustus 2018 je hoofdverblijfplaats 
had. De exacte locatie van het stembureau 
waar jij je stem uitbrengt, staat vermeld 
op je oproepingskaart. Heb je deze oproe-
pingskaart tegen 1 oktober nog niet ont-
vangen, haal dan een duplicaat op aan de 
onthaalbalie van het stadhuis tijdens de 
openingstijden. Hiervoor hoef je geen af-
spraak te maken.

VOLMACHT
Kan je op 14 oktober zelf niet gaan stem-
men, dan kan iemand dit in jouw plaats 
doen. Deze persoon moet stemgerechtigd 
zijn en kan maximaal 1 volmacht krijgen. 
Een volmachtformulier vind je op www.
kortrijk.be/verkiezingen of haal je af aan de 
onthaalbalie van het stadhuis. Geef naast 
de volmacht, ook de nodige bewijstukken 
en je oproepingskaart mee aan de persoon 
die in jouw plaats stemt.

De situaties waarvoor je een volmacht kan 
geven zijn beperkt:
• Je bent ziek en kan niet stemmen. Je 

voegt een medisch attest toe.
• Je moet werken en kan niet stemmen. Je 

voegt een attest van de werkgever toe.
• Door beroepsredenen verblijf je in het 

buitenland. Je voegt een attest van de 
werkgever toe, ook voor stemgerechtig-
de gezinsleden.

• Je bent schipper, marktkramer of kermis-
reiziger. Je voegt een attest van de stad toe, 

ook voor stemgerechtigde gezinsleden.
• Je verblijft in een strafinrichting. Je voegt 

een attest van de strafinrichting toe.
• Je geloofsovertuiging verbiedt je te 

stemmen. Je voegt een attest van de reli-
gieuze overheid toe.

• Je bent student en je studieprogramma 
laat je niet toe te stemmen. Je voegt een 
attest van de onderwijsinstelling toe.

• Je bent met vakantie in het buitenland. 
Je voegt een attest van de burgemeester 
toe. Hiervoor kom je vóór 14 oktober per-
soonlijk langs aan de onthaalbalie van het 
stadhuis met bewijzen voor deze reis, zo-
als vliegtuigtickets, boekingsbewijzen... of 
om een verklaring op eer af te leggen.

Wat moet je doen als je zelf een volmacht krijgt?
• Breng eerst je eigen stem uit in het stem-

bureau dat op jouw eigen oproepings-
kaart staat. 

• Ga naar het stembureau van wie je de 
volmacht kreeg en neem het volmacht-
formulier, het bewijsstuk, de oproepings-
kaart van wie je de volmacht kreeg, en 
jouw eigen identiteits- én oproepings-
kaart mee.

 
PRAKTISCH 
• De stembureaus zijn doorlopend open 

van 8 tot 15 uur.
• Op je oproepingskaart staat een voor-

keursuur. Als iedereen dit uur respec-
teert, kan men vlot zijn stem uitbrengen. 
Is het voorgestelde voorkeursuur voor 
jou niet haalbaar, dan is stemmen tussen 
13 en 15 uur het beste alternatief.

• Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets.
• Neem zeker je oproepings- én identiteits-

kaart mee.
• Oproepingskaart of identiteitskaart ver-

loren en/of gestolen? Op 14 oktober is de 
onthaalbalie van het stadhuis hiervoor 
uitzonderlijk open van 8.30 tot 12 uur.

 
MEER VRAGEN OVER  
DE VERKIEZINGEN? 
• Surf naar www.kortrijk.be/verkiezingen 

of www.vlaanderenkiest.be.
• Mail naar verkiezingen@kortrijk.be.
• Bel naar 1777.
• Kom naar de onthaalbalie van het stadhuis.

De openingstijden van de onthaalbalie van 
het stadshuis vind je terug onderaan pa-
gina 2 van dit stadsmagazine.
 

Als kind- en jongerenvriendelijke stad 
wil Kortrijk jongeren nauw betrekken 
bij het stedelijk beleid. Het project 
STEMMEN 16+ geeft aan jongeren die 
nog niet stemgerechtigd zijn, de kans 
om hun prioriteiten en verzuchtingen 
mee te geven aan het nieuwe stadsbe-
stuur dat straks 6 jaar aan de slag gaat.

De jongelui die in aanmerking komen 
(+16 en -18) krijgen een persoonlijke 
brief in de bus. Via een unieke code kun-
nen ze inloggen op het online webplat-
form en hun stem uitbrengen. Dit ge-

beurt volledig anoniem. Stemmen kan 
tot zaterdag 13 oktober middernacht.

Het stemmen verloopt in drie stappen. 
Eerst kiezen de 16- en 17-jarigen stellin-
gen verdeeld over de volgende thema’s: 
mobiliteit, vrije tijd, inspraak, publieke 
ruimte, gezondheid en veiligheid. Ze 
kiezen minimum 1 en maximum 3 stel-
lingen per thema. Per onderwerp pakt 
elke politieke partij met één concreet 
voorstel uit. Daarna rangschikken ze 
voornoemde topics volgens de belang-
rijkheid en krijgen ze een overzicht van 

hun keuzes. Afsluitend kunnen ze stem-
men op 1 partij.
Deze stemmen spelen niet mee in de 
officiële verkiezingsuitslag. De jongeren 
geven wél een duidelijk signaal van wat 
zij belangrijk vinden. Na 14 oktober ver-
schijnen de resultaten op de webpagina. 

 R Projectinfo: www.kortrijk.be/stemmen16plus 
Stemplatform zelf: www.stemmen16plus.be
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Op zondag 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus. We kiezen de 
leden van de gemeenteraad en de provincieraad. Hiervoor gebruiken we in 

Kortrijk eenvoudig te bedienen stemcomputers.

Jongeren laten stem horen in Stemmen 16+
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MET ONDER ANDERE DE 
BIËNNALE INTERIEUR, 

HET STADSFESTIVAL 
‘TO OBJECT’ EN 

DE WEEK VAN HET 
ONTWERPEN IS 

KORTRIJK IN OKTOBER 
OPNIEUW HET MEKKA 
VOOR ONTWERPERS, 

CREATIEVELINGEN EN 
ANDERE CULTURELE 

CURIEUZENEUZEN.

INTERIEUR 2018
Vijftig jaar na de eerste editie van Interi-
eur is het duidelijk dat de combinatie van 
culturele en commerciële elementen een 
succesformule is. De ideeën van toen heb-
ben ervoor gezorgd dat de Biënnale uit-
gegroeid is tot een vaste afspraak in de 
design kalender.
Deze editie van Interieur brengt enkele 
ingrijpende veranderingen met zich mee. 
Waar de beurs vroeger telkens tien dagen 
duurde, kiest men nu voor een compactere 
aanpak. Interieur 2018 is tussen 18 en 22 
oktober opnieuw the place to be wat be-
treft innovatie en creativiteit.
Naast een cultureel programma met on-
der andere lezingen, tentoonstellingen, 
presentaties en ontmoetingsmomenten, 
gaat er heel wat aandacht naar business en 
ondernemen. Interactie en uitwisseling tus-
sen deelnemers, handel en professionele 
klanten staan 5 dagen lang centraal.

 R www.interieur.be

GRATIS STADSFESTIVAL
Interieur 2018 gaat dit jaar opnieuw verder 
dan alleen Xpo. Onder de titel ‘To Object’ staat 
het vernieuwde stadsfestival garant voor een 
verrassend en creatief programma. Op ver-
schillende locaties in het stadscentrum staan 
expo’s, workshops, lezingen en performan-
ces gepland. Het Interieur Festival loopt iets 
langer dan de Biënnale Interieur, over drie 
weekends tussen 18 oktober en 4 november, 
en wordt mee georganiseerd door tal van cul-
turele Kortrijkse spelers. De locaties van het 
stadsfestival zijn bovendien gratis toeganke-
lijk.In het voormalige ziekenhuis az groeninge 
Sint-Maarten exposeren jonge talenten zoals 
Sabine Marcelis, Harvey Bouterse en Sep Ver-
boom. Ook Howest palmt een vleugel van de 
kliniek in met onder andere de studierichting 
Industrieel Productontwerpen. Het Wilde 
Westen cureert de expo Klinkende Stad: To 
Object. Zes artiesten brengen geluid en ma-
terialen samen in een reeks ‘sound objects’.

 R www.interieur.be

#LANDSCAPES
Een belangrijk onderdeel van het stadsfes-
tival is de expo #Landscapes. Je volgt er de 
zoektocht van beeldenmakers van vroeger 
en nu, naar technieken om landschappen 
zo overtuigend en toegankelijk mogelijk 
te maken. Verken de raakvlakken tussen 
schilderkunst en gamedesign, en ontdek 
verborgen schatten uit de collectie van de 
Stedelijke Musea Kortrijk en de gerenom-
meerde opleiding Digital Arts & Entertain-
ment van Howest.

Van verbluffend verfijnde schilderijen 
tot virtuele en interactieve omgevingen 
ontdek je niet alleen de impact van klas-
siek vakmanschap, maar ook de ontelbare 
mogelijkheden van nieuwe technologie. 
Wandel binnen in een wereld in volle ver-
andering, en beleef wat er gebeurt wan-
neer verleden en toekomst de handen in 
elkaar slaan.

 R www.interieur.be

WE ARE THE
NEXT GENERATION
Tot slot is ook de Week van het Ontwerpen 
opnieuw verweven met de Biënnale Interi-
eur. Via een open oproep naar studenten en 
docenten werden 190 studentenprojecten 
ingezonden in de categorieën architectuur, 
multimediaal ontwerp en productontwerp. 
De werken werden onder andere beoor-
deeld op hun maatschappelijke relevantie, 
hun vernieuwend karakter en hun duur-
zaamheid. 44 werken werden geselecteerd. 
Ze zijn de vruchten van The Next Genera-
tion Designers.

Ontwerpers staan aan het begin van een 
productcyclus en bepalen zo de impact 
van ieder product. Iedereen kan meeden-
ken over de ecologische oplossingen van 
morgen. Dat voelt ook Ine Desmet, studen-
te Industrieel Productontwerpen aan Ho-
west. Met haar educatieve kit, Zwamwerk, 
wil ze jongeren en hun leerkrachten laten 

experimenteren met het groeien van bio-
materialen zoals zwammen. De kit voorziet 
de nodige materialen in een recycleerbare 
verpakking die tegelijk dient als handlei-
ding en mal in het maakproces. Zo creëert 
Zwamwerk een ecologisch bewustzijn bij 
de generatie van morgen.

 R www.weekvanhetontwerpen.be

© Arseni Khamzin

© Harvey Bouterse
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CREATIVITEIT IS 
NATUURLIJK MEER 
DAN ALLEEN MAAR 

INTERIEUR EN DESIGN. 
TIJDENS HET NAJAAR 
STAAN OOK OPNIEUW 

HEEL WAT MUZIEK-, 
DANS-, THEATER- EN 

ANDERE ACTS OP 
KORTRIJKSE PODIA.

STUDENT WELCOME
Op donderdag 4 oktober organiseert 
stad Kortrijk, samen met Wilde Westen, 
Schouwburg Kortrijk, JC Tranzit, Muziek-
centrum Track en Kortrijk Studentenstad, 
al voor de 18de keer Student Welcome 
op het Schouwburgplein. Net zoals vorig 
jaar staan ook nu weer DJ’s centraal. Met 
Shizzle Le Sauvage  (bekend van onder an-
dere Polé Polé en Rock Werchter), Bobalici-
ous, Yolotanker (het alomtegenwoordige 
StuBru-fenomeen) én Faisal (sidekick in De 
Ideale Wereld) belooft het een topeditie 
te worden. Student Welcome is uiteraard 
meer dan muziek. Het is een heus event 
met drinks, food én goodies. Zin om langs 
te komen? Dat kan, want Student Welcome 
is gratis. Het feest begint om 19 uur en ein-
digt om 1 uur.

 R www.facebook.com/StudentWelcomeKortrijk

HET DING
Schouwburg Kortrijk geeft de fakkel op 

zaterdag 13 oktober door aan een bende 
jonge gasten. Hun opdracht luidde als 
volgt: doe ‘iets’ met ‘cultuur’ door en voor 
jongeren. Een taak die de jonge snaken ter 
harte hebben genomen. Zo organiseerden 
ze in september een OpsluitDING (10 jon-
geren werden 20 uur lang opgesloten in 
de Schouwburg om theater te maken), een 
smartphonefotografie-workshop én een 
coachingsweekend voor DJ’s.
Het resultaat van al die bootcamps zie je 
op zaterdag 13 oktober in Schouwburg 
Kortrijk. Dit is een gratis event. Verwacht 
je trouwens aan een mix van verschillende 
disciplines. Want behalve DJ’s, theater en 
fotografie is er ook ruimte voor tekst en 
veel doe-activiteiten.

 R www.schouwburgkortrijk.be

NEXT
NEXT 2018 staat voor de deur. Deze 11de 
editie breidt het Frans-Vlaams-Waals podi-
umplatform verder uit, ook buiten de gren-
zen van de Eurometropool. Tijdens NEXT 

2018 kan je meer dan 40 grens- en genre-
overschrijdende voorstellingen meepik-
ken in 19 festivalsteden. Ook voor vervoer 
zorgt NEXT. Ontdek de regio en het intense 
podiumprogramma met een gratis festival-
bus. Dat is niet alleen ecologisch, maar ook 
gemakkelijk én fun. NEXT vindt plaats van 8 
november tot en met 1 december.

 R www.nextfestival.eu

SONIC CITY
Organisator Wilde Westen koos dit jaar de 
Australische gitaarkoningin Courtney Bar-
nett als curator van Sonic City Festival: de 
driedaagse muzikale hoogmis voor muziek-
liefhebbers die net onder de mainstream 
surfen. Barnett kreeg carte blanche om de 
line-up samen te stellen en brengt onder 
andere Melanie De Biasio, Joan as Police 
Woman, Poliça, WWWater en Ryley Walker 
naar Kortrijk. Je ziet hen aan het werk op 9, 
10 en 11 november.

 R www.soniccity.be

SINTERKLAAS-
PARADE EN -SHOW
De intrede van de Sint op Buda Beach 
maakt dit jaar plaats voor een heuse parade 
in het centrum van Kortrijk. 99 Zwarte Pie-
ten en Sinterklaas laten je op zaterdag 10 
november meezingen met de leukste Sin-
terklaasliedjes. Vanaf 13.30 uur verwelkomt 
een liveband Sinterklaas in K in Kortrijk, die 
dan de sleutel van de stad ontvangt. Vervol-
gens vertrekt de parade om 14 uur door de 
stad. Een dag later, op zondag 11 novem-
ber is er de Sinterklaasshow in Schouwburg 
Kortrijk. Er zijn voorstellingen om 14, 15.30 
en 17 uur. De ticketverkoop begint vanaf 
maandag 8 oktober om 10 uur online en 
aan het loket.
 

 R  www.kortrijk.be/sinterklaas

 R www.sinterklaasparade.be

Festival van Vlaanderen Kortrijk 
viert zijn tiende verjaardag in huis-
kamers. Op zondag 17 februari 
houden we het publiek warm met 
muziek en een goed glas wijn bij de 
kachel of het knetterend haardvuur. 
FIREPLACE wordt een zondagna-
middag vol schitterende muziek. 
Beleef een winterse wandeling 
langsheen gezellige huiskamers en 
verrassende locaties waar muzikan-
ten jouw hart verwarmen.  Woon je 
in een straal van een kilometer rond 
de Grote Markt? Heb je een gezellige 
woonkamer met open haard of ka-
chel? En wil je die openstellen voor 
een huisconcert op 17 februari 2019? 

 R Geef dan vóór 31 oktober 2018 
een seintje aan heidi@wildewesten.be

HUISKAMERS GEZOCHT!

© Tony DC

© Koen Bauters

© Jeroen Hanselaer © Tine Declerck

© Andrey Lamut © Jonas Verbeke
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Het Nelson Mandelaplein is opgedeeld in enerzijds centrumparking Kortrijk 
Weide en anderzijds een woonerf waarbinnen de gebouwen gelegen zijn. Enkel de 

nieuwe centrumparking Kortrijk Weide is voor het publiek toegankelijk en daar 
gelden specifieke regels. Wij lichten even toe.

WOONERF KORTRIJK WEIDE
De gebouwen op het Nelson Mandelaplein 
zijn gelegen binnen een woonerf met ver-
boden toegang voor alle verkeer, uitgezon-
derd fietsers en bromfietsers en vergun-
ninghouders.

PARKING KORTRIJK WEIDE
De nieuwe centrumparking P Kortrijk Wei-
de biedt 310 parkeerplaatsen: zowel voor 
kortparkeerders, langparkeerders en abon-
nees. Je rijdt de parking op via het rond-
punt aan de Burgemeester Lambrechtlaan 
en houdt links aan. Je kan enkel parkeren 
met het gebruik van de bankkaart. Zoals in 
elke centrumparking is het eerste uur par-
keren gratis. Voor de actuele tarifering voor 
de parking neem je een kijkje op de web-
site van Parko AGB: www.parko.be.
    
PARKEREN ZONDER VERGUNNING
Zonder vergunning kan je met je voertuig 

enkel op de parking P Kortrijk Weide te-
recht. Dit geldt ook als je goederen moet 
laden/lossen of iemand moet ophalen/af-
zetten aan de gebouwen (Tranzit, Départ, 
Hangar K…). Op het Nelson Mandelaplein 
geldt eenrichtingsverkeer vanaf de rotonde 
op de Burgemeester Lambrechtlaan rich-
ting Magdalenastraat. In de omgekeerde 
richting mogen enkel fietsen en bromfiet-
sen klasse A rijden. Omdat je het eerste uur 
gratis kan parkeren, kan je mét de bank-
kaart de parking oprijden en afrijden zon-
der te betalen.
  
PARKEREN MÉT VERGUNNING
Als het onmogelijk is om te laden/lossen op 
de parking kan je een vergunning (door-
gangsbewijs) aanvragen om tot aan de ge-
bouwen te rijden bij Parko AGB. Deze aan-
vraag moet minimum 3 werkdagen vooraf 
gebeuren én vergezeld zijn van de nodige 
bewijsstukken. Een doorgangsbewijs geeft 

geen toelating om te parkeren. Je mag niet 
langer stilstaan dan de tijd die je nodig 
hebt om de zaken te laden/lossen. In geval 
van uitzonderlijke, onvoorziene en hoog-
dringende situaties kan je binnen de 24 uur 
na het onrechtmatig doorrijden ook een 
regularisatie aanvragen via www.parko.be. 
Parkeren binnen het woonerf, bijvoorbeeld 
voor het uitvoeren van werken, kan enkel 
indien je over een toelating inname open-
baar domein beschikt. Die vraag je aan via 
iod.kortrijk.be.
  
CONTROLE 
Parkeerwachters oefenen controles uit. 
Als een voertuig een geldige doorgangs-
vergunning heeft, controleren de parkeer-
wachters of het voertuig effectief aan het 
laden en lossen is. Als ze geen laad- of los-
activiteit vaststellen, dan wordt er alsnog 
een GAS-vaststelling opgemaakt.

Nelson Mandelaplein: 
wat kan en wat niet

In het kader van Kortrijk Europese 
Sportstad ontving de sportdienst van 
onze stad een subsidie die geïnvesteerd 
werd in een gloednieuw project voor na-
schoolse sport. De doelgroep is jonge-
ren van het 5de en 6de leerjaar basison-
derwijs en het 1ste en 2de middelbaar. 
Onderzoek toont namelijk aan dat de 
sportparticipatie van deze groep daalt. 
Het project Juntos, wil daarom een be-
weegaanbod op maat uitbouwen.

NIEUWE NODEN IN SPORTBELEVING
Sport op maat wil in dit geval zeggen dat 
men vanaf de start met de jongeren in ge-
sprek gaat om zicht te krijgen op hun be-
hoeften. Zo vertellen jongeren dat ze sport 
graag op een recreatieve en laagdrempelige 
manier beleven. Op een recreatieve manier 
sport beleven betekent om te beginnen dat 
ze inspraak hebben in de lessen. Bovendien 

zijn sociale media niet meer weg te denken 
uit het dagelijkse leven van jongeren. Sport 
moet zich ook aanpassen aan deze evolutie. 
Jongeren verwachten sport op een laag-
drempelige en ‘snackable’ manier. Ze willen 
vooral snelle en hippe ervaringen opdoen 
die ze kunnen delen. Prestatiedruk van een 
sportclub zorgt bij een grote groep jongeren 
voor frustratie en een laag zelfbeeld waar-
door ze uiteindelijk afhaken.

HET AANBOD VAN JUNTOS
Jongeren schuiven zelf BMX, slackline, klim-
men en recreatieve sporten naar voor. Die 
werden door Juntos in een rooster gegoten 
dat bestaat uit 4 reeksen van 5 weken en dat 
bovendien afgestemd is op de schoolkalen-
der. Alle Kortrijkse basis-en middelbare scho-
len konden hun voorkeur via de website door-
geven tot maandag 1 oktober. Op basis van de 
voorkeur van de scholen organiseert de sport-

dienst de workshop(s) op de scholen zelf. Dit 
gebeurt onder begeleiding van externe les-
gevers zoals Barre BMX, Slackflow, Nimblicity 
vzw en lesgevers van vzw Sportplus. De eerste 
reeks gaat van start na de herfstvakantie en 
bestaat uit BMX, parkour en freerunning, dans, 
omnisport, slackline, breakdance en korfbal.

COMMUNICEREN MET JONGEREN
De communicatie gebeurt voor en door de 
jongeren. Op iedere deelnemende school 
zullen er Juntos jongerenambassadeurs 
aangesteld worden. Zij kunnen dan via hun 
sociale media Juntos mee verspreiden. Wil jij 
ook een Juntos jongerenambassadeur wor-
den? Neem dan contact op via de website.

 R www.kortrijk.be/juntos

Juntos, nieuw
naschools sportaanbod

Stad Kortrijk wil natuurlijk niet alleen zijn scholieren aan-
zetten tot sporten. Wij laten drie lezers proeven van het 
Kortrijkse sportaanbod. Stuur een mailtje naar stadsmaga-
zine@kortrijk.be vóór 22 oktober en win een sportabonne-
ment voor 3 maanden.

 R Info over de abonnementen op www.kortrijk.be/producten/sportkaart.
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Kortrijk Kort 

Luiers van Pamperbank 
voor kwetsbare gezinnen

Een kind gebruikt gemiddeld 5000 luiers 
tijdens zijn/haar eerste levensjaren. De 
aankoop van luiers voor baby’s en jonge 
kinderen neemt bijgevolg een ferme hap 
uit het budget van kwetsbare gezinnen. 
Daarom zamelt de Pamperbank luier-
overschotten in en herverdeelt die onder 
voornoemde gezinnen. Ouders die een 
doorverwijsbrief hebben, kunnen een 
beroep doen op de Pamperbank. Om de 
twee weken verkoopt de Pamperbank 
pakketten van 25 luiers tegen 1 euro.
Als je luiers over hebt, kan je die depo-
neren in één van de 16 verzamelpunten 
die over Kortrijk en deelgemeenten ver-
spreid zijn. Een schenking aan de Pam-
perbank is een mooi gebaar en biedt een 
waardevolle bestemming voor talrijke 
ongebruikte luiers. Je vindt de inzamel-
punten op www.kortrijk.be/producten/
inzamelpunten-pamperbank. Op maan-
dag 29 oktober staat de Pamperbank ook 
op de maandagmarkt. Kom langs om je 
overschot luiers te doneren en maak kans 
op een toffe prijs.

Kortrijkse horeca heeft 
warm hart voor families

Met de kroost gezellig tafelen in Kortrijk? 
Een ‘zoete goesting’ in de namiddag? 
Weet je niet meteen waarheen? Door een 
samenwerking tussen 18 verschillende 
familievriendelijke Kortrijkse zaken is dit 
geen probleem meer. Ze ontvangen fami-
lies met open armen. In hun zaken herken 
je hun mascotte ‘Smikkel’: een grappige 
kikker in de vorm van een kok. Als je daar 
binnenstapt, ben je zeker van een zorge-
loos etentje en voldoende aandacht voor 
iedereen, ook voor de kinderen.

Naast een hartelijke ontvangst biedt elke 
familievriendelijke horecazaak sowieso 
het volgende aan:
• Leuk animatiemateriaal voor elke leef-

tijd, van strips tot kleurplaten... 
• Een gevarieerd aanbod aan kinderge-

rechten (kleinere porties, kindergerech-
ten op de menukaart, of een aparte kin-
dermenukaart) en kindersuggesties

• Voor de kleinsten aan tafel: snelle be-
diening, kinderstoel of stoelverhoger, 
extra servetten of vochtige doekjes, 
aangepast servies en bestek, mogelijk-
heid tot opwarmen van eigen meege-
brachte baby-/kindervoeding

• Toiletten met luiertafel en handig opstapje

 R www.kortrijk.be/uitetenmetjegezin

Lezingen over 
verantwoorde 
textielproductie

Nog tot 11 november kan je in Texture 
‘Biolace’ ontdekken, een eigenzinnige 
tentoonstelling die hoogwaardige, zeld-
zame kant combineert met een biotech-
nologische visie voor 2050. Biolace zelf is 
een onderzoek dat textiel, voedselpro-
ductie en duurzaamheid met elkaar com-
bineert. In dit kader organiseert Texture 
enkele lezingen die dieper ingaan op ma-
nieren om de textielindustrie, trouwens 
één van de meest vervuilende, in de toe-
komst met hulp van de biotechnologie te 
verduurzamen.
Het programma vermeldt: ‘No time to 
waste, Retex’ op 7 oktober, ‘Aquaponics: 
een volledig biologisch circuit voor de 
kweek van onder meer vis’ op 21 oktober 
en ‘Natuurlijk kleuren van textiel’ op zon-
dag 11 november. De sprekers verwach-
ten je om 10.30 uur in Texture.
In het kader van Interieur spreekt Carole 
Collet over Biolace in het Forum van Xpo 
Kortrijk op 22 oktober om 13 uur.

 R  www.texturekortrijk.be

 R www.interieur.be

Kinderuniversiteit  
buigt zich over  
een betere wereld

Leergierige 8- tot 13-jarigen kruisen best 
zaterdag 27 oktober aan in hun agenda. 
Dan organiseert KU Leuven Campus Ku-
lak Kortrijk de Kinderuniversiteit in de Eti-
enne Sabbelaan 53 vanaf 9.30 uur. 
Kulak wil kinderen op een creatieve ma-
nier laten proeven van het onderzoek 
binnen de universiteit en doet dit aan 
de hand van colleges en interessante 
workshops. Het thema is ‘Sustainable 
Development Goals: een betere wereld’. 
De jonge onderzoekers leren slijm en al-
genparels maken, ontdekken hoe ze een 
waterraket bouwen of ze ontrafelen aan 
de hand van een strategospel hoe je kan-
ker kan bestrijden. Ook de ouders laten 
zich onderdompelen in het universitair 
onderzoek. Voor hen geeft professor Gio-
vanni Samaey een lezing over de bouw 
van een goed wiskundig model.
Je schrijft je vooraf in via www.kuleuven.
be/kinderuniversiteit. Wacht niet te lang, 
want de plaatsen zijn gegeerd. Op de site 
vind je ook alle info over het programma, 
klik dan wel door naar het gele blok “27 
oktober Kortrijk”.
Ook Ugent organiseert een Kinderuniver-
siteit. Dit op 16 december van 9 tot 12.30 
uur in Howest, The Level, aan de Boten-
kopersstraat 2.

Aan de slag bij 
Stad Kortrijk voor  
een goed doel

Op donderdag 18 oktober gaan 15.000 
Vlaamse en Brusselse jongeren een dag 
aan de slag bij een bedrijf, organisatie of 
overheid. Het loon dat ze die dag verdie-
nen gaat naar projecten van geëngageer-
de jongelui in Ecuador en België. Stad Kor-
trijk neemt voor de zesde keer deel aan 
YOUCA Action Day (voorheen Zuiddag). 
Het stadsbestuur vindt het belangrijk dat 
jongeren kunnen proeven van de grote 
diversiteit aan jobs bij de stad. 
Dienstverlening voor de burgers heeft 
veel facetten. Het stadsbestuur vindt het 
echter even belangrijk om dit te kaderen 
binnen een project over mondiale sa-
menwerking en solidariteit. 
De ‘Zuidpartner’ van YOUCA is Plan Inter-
national België. Samen hebben ze een 
zonneklaar doel voor ogen: een duide-
lijke impact teweegbrengen op de voor-
uitzichten van jongeren en specifiek van 
meisjes in Nueva Prosperina, één van de 
meest achtergestelde wijken van Guaya-
quil, Ecuador.

 R Wil je ook je steentje bijdragen? Als student 
of als een organisatie? Neem een kijkje op 
www.youca.be.

Week van de Fair Trade: 
ontdek het verhaal 
achter eerlijke handel

Tussen 3 en 13 oktober staat eerlijke 
handel centraal. De bezielers van Kortrijk 
FairTradeGemeente willen stadsgenoten 
duidelijk maken dat boeren in het zuiden 
nog steeds geen toegang krijgen tot de 
handelsmarkt. Daardoor leven ze veelal 
in armoede.
“We vertellen hun verhaal via projecties”, 
aldus  Oxfam-Wereldwinkels Kortrijk. “Ster-
ke beelden tonen dat eerlijke handel de 
enige manier is om de leef- en werksituatie 
van miljoenen boeren te verbeteren”.
Je kan tussen 3 en 13 oktober de projec-
ties bekijken op diverse plaatsen in Kor-
trijk. Je kan je ook inschrijven voor één 
van de begeleide wandelingen langs de 
vertoningen via kortrijk@oww.be.
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De Hugo Verriestlaan is een be-
langrijke invalsweg voor onze 
stad. Het is ook een druk ge-
bruikte fietsverbinding voor stu-
denten en sportliefhebbers met 
de nabijheid van de KULAK, SC 
Lange Munte en zwembad Mi-
mosa. Uit ongevallencijfers blijkt 
dat de verkeersveiligheid aan de 
kruispunten op de Hugo Verriest-
laan een stuk beter kan. Daarom 
besliste men die nu aan te pak-
ken. De werken gaan van start 
op 1 oktober. De weg zal volledig 
afgesloten zijn voor alle verkeer.

Op het kruispunt van de Hugo 
Verriestlaan met de Deken Degry-
selaan en de Volksvertegenwoor-
diger De Jaegerlaan legt men een 
verkeersplateau aan en wordt het 
voetpad doorgetrokken. Dat moet 
ervoor zorgen dat men daar de 
snelheid respecteert. Ook de af-
slagbewegingen kunnen op deze 
manier veiliger verlopen.

Op het ruime kruispunt tussen de 
Lode de Boningelaan en de Passio-
nistenlaan wordt ook een verkeers-
plateau aangelegd. Door de vele 
verkeersbewegingen koos men 
er voor verhoogde fietspaden. De 
Lode de Boningelaan wordt dan 
weer een fietsstraat. Zo krijgt het 
kruispunt een vlotte aansluiting 
met het Guldensporenfietspad.

Kruispunten
Hugo Verriestlaan 

aangepakt

Mooimakers is het Vlaamse initiatief te-
gen zwerfvuil en sluikstort van OVAM, 
Fost Plus en VVSG. Mooimakers orga-
niseert campagnes, voert onderzoek 
en ondersteunt iedereen die zich enga-
geert in de strijd tegen zwerfvuil. Mooi-
makers is zo de motor van een maat-
schappelijke beweging waar iedereen 
deel van kan uitmaken.

Jij kunt je steentje bijdragen door je eigen 
stoep te onderhouden, door de openbare 
ruimte netjes achter te laten, of door zelf 
een actie te organiseren. Vorig schooljaar 
gaven 9 scholen het goede voorbeeld 
door hun schoolomgeving op te ruimen. 
In augustus deed ’t Vrolijk Verzet hetzelf-
de. De vereniging die Hoeve Te Coucx uit-

baat, ruimde het notoire bos op de grens 
van de snelwegparking met Stadsgroen 
Marionetten op. 

Onze stad werkt (pro)actief mee aan 
Mooimakers. Zo zijn er sinds eind 2017 op 
verschillende openbare plaatsen peuken-
tegels voorzien. Het aantal wordt binnen-
kort zelfs uitgebreid. Het vuilnisbakken-
plan moet er dan weer voor zorgen dat 
de openbare vuilnisbakken op de juiste 
plaats staan, voldoende capaciteit heb-
ben, goed onderhouden zijn... Daarnaast 
houden mobiele camera’s een oogje in 
het zeil op plaatsen waar vaak sluikstort 
voorkomt.

 R  www.mooimakers.be

Een propere straat? 
Samen lukt het!

Iedereen 
Mooimaker!

BLADKORVEN

Woon je in een boomrijke buurt? Dan vind 
je er vanaf deze maand een bladkorf waarin 
je de afgevallen bladeren van de bomen 
langs de straat kan gooien. De korf ver-
huist naar een andere buurt zodra de bo-
men kaal zijn. Is de bladkorf in jouw buurt 
eerder een verzamelplek voor restafval of 
sluikstort, dan wordt deze korf gewoon 
weggenomen.

BOOMSPIEGEL

Is er een boom geplant in het voetpad voor 
jouw huis? Dan is deze boom omringd door 
een boomspiegel of plantvak. Dit miniperk-
je moet je zelf onderhouden. Je houdt het 
onkruidvrij of je mag er zelf ook gemakke-
lijk te onderhouden plantjes in planten. In 
dit geval kan je er zelfs een bordje met de 
boodschap ‘dit groenplekje is een creatie 
van (huisnummer)’ bijplaatsen. Zo is het 
voor iedereen duidelijk dat dit een aange-
legd perkje is, ook tijdens de wintermaan-
den. Alleen als het plantvak deel uitmaakt 
van een parkeerstrook, staan de Kortrijkse 
groenmannen in voor het onderhoud.

ONKRUIDVRIJE GREPPEL
EN VOETPAD

Ook voor het voetpad en de greppel voor 
jouw woning moet je volgens het politie-
reglement zelf zorg dragen. Je houdt dit 
verharde stuk gemakkelijk onkruidvrij door 
met een stevige borstel en voegkrabber 
het vuil en onkruid te verwijderen. Onkruid 
in de kiem smoren doe je milieuvriendelijk 
door bijvoorbeeld heet water over het on-
kruid te gieten. Daardoor sterven de plant-
jes en wortels af.

Ook bij leegstaande panden of onbebouw-
de percelen moet de eigenaar instaan voor 
dit onderhoud.

SAMEN LUKT HET!

Neemt iedereen zijn taak op? Dan is het fijn 
wonen in een propere straat. Voorbijgan-
gers zijn ook minder geneigd om zwerfvuil 
achter te laten als de straat er netjes bijligt.
Lap je het onderhoud van je voetpaden, 
greppel en/of boomspiegel compleet aan je 
laars? Dan riskeer je hiervoor een gasboete.

PROBLEMEN?

Grove losliggende of omhooggestoken tegels 
en verstopte straatkolken kan je melden via 
het online formulier op www.kortrijk.be/1777.
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Kortrijk Kort 

Extra zitdag 
studietoelage

Interactief keuzemenu 
voor efficiënte 
hulpverlening

Het crisiscentrum van binnenlandse za-
ken pakt tot en met 31 december uit met 
het pilootproject ‘interactief keuzemenu’. 
Dit moet het voor burgers gemakkelij-
ker maken om in noodsituaties de juiste 
hulpverlener te bellen. Nu bestaat er nog 
verwarring of je 112 of 101 moet bellen.
Het interactief keuzemenu is een ge-
bruiksvriendelijk en efficiënt hulpmiddel 
om de juiste hulp voor de juiste situatie 
te krijgen. Tijdens het pilootproject zul-
len personen in nood die het nummer 
112 intoetsen een kort keuzemenu horen 
waarbij ze kunnen kiezen tussen ‘druk 
1 voor ziekenwagen en brandweer’ en 
‘druk 2 voor politie’. Na hun keuze wor-
den de bellers met een operator in de 
juiste noodcentrale verbonden: ofwel de 
Noodcentrale 112 ofwel SICAD 101.
Deze manier van werken heeft het voor-
deel dat burgers enkel het nummer 112 
moeten onthouden om dringende hulp 
te krijgen. Het nummer 101 wordt immers 
overbodig. Burgers krijgen via 112 op een 
even efficiënte manier, en zonder door-
schakeling, hulp voor zowel dringende ge-
neeskundige, brandweer- als politiehulp.

Zakdoeken samen 
tegen armoede

De voorbije weken deelden vertegen-
woordigers van A’kzie, de vereniging waar 
armen het woord nemen, op talrijke de-
batten en bijeenkomsten zakdoeken uit. 
Op de zakdoeken staat een boodschap 
van iemand in armoede en de oproep om 
samen armoede te bestrijden. Ook de ge-
meenteraadsleden kregen een zakdoek 
met de vraag er een knoop in te leggen, 
zodat ze niet zouden vergeten dat armoe-
de een beleidsprioriteit moet blijven.
Op woensdag 17 oktober vindt de we-
reldverzetdag tegen armoede en sociale 
uitsluiting plaats. Tussen 11 en 13 uur in-
stalleren A’kzie en samenlevingsopbouw 
een tentje op de Grote Markt. Je kan er de 
‘armoedetest’ afleggen die nagaat welke 
keuzes jij zou maken in moeilijke situa-
ties. Je kan de test ook online uitvoeren 
en daarbij de standpunten van verschil-
lende politieke partijen over sociale 
thema’s raadplegen. Je vindt de test op 
www.mijnstemtelt.be.

 R Meer info via A’kzie: akzie@live.be  
of 0479 05 55 25

Minimale  
levering aardgas

Kan jij straks tijdens de koudere maan-
den je budgetmeter voor aardgas niet 
meer opladen? En heb je ook jouw nood-
krediet opgebruikt? Dan dreig je zonder 
aardgas te vallen en in de kou te zitten. 
Dit hoeft niet! Denk je dat je niet meer 
over voldoende middelen beschikt om 
je budgetmeter aardgas op te laden, dan 
kan je van 1 november 2018 tot 31 maart 
2019 naar het OCMW stappen voor een 
minimale levering aardgas. Dit is goed 
voor minimaal comfort. De sociale dienst 
van het OCMW beslist na een sociaal on-
derzoek of je in aanmerking komt voor 
minimale levering aardgas voor jouw 
budgetmeter. Daarmee kan je om de 
14 dagen een hoeveelheid gas opladen 
voor een bepaald bedrag, afhankelijk van 
het type woning en jouw statuut (be-
schermd afnemer of niet).

 R Meer info bij Team Energie OCMW,  
056 24 49 01 of energie@kortrijk.be

Keuring private 
waterafvoer

Heb je bouw- of renovatieplannen? 
Vinden er rioleringswerken in je straat 
plaats? Wil je je terras of oprit vernieu-
wen? Om goedwerkende waterzuive-
ringen te behouden en wateroverlast te 
voorkomen, past men sinds geruime tijd 
de gescheiden afvoer van het afval- en 
het hemelwater toe.
Om zeker te zijn dat de scheiding van 
jouw private waterafvoer correct werd 
uitgevoerd, legt het Algemene Water-
verkoopreglement een verplichte keu-
ring op. Een erkende keurder voert die 
inspectie uit. De lijst van erkende keur-
meesters vind je op www.vlario.be en 
www.aquaflanders.be.
Bij rioleringswerken op openbaar do-
mein neemt een door de stad Kortrijk 
aangestelde keurder contact met je op. 
De eerste keuring is gratis. Als de afkop-
peling niet correct is uitgevoerd, maakt 
de keurmeester een afspraak voor een 
herkeuring. De kosten daarvan betaal je 
zelf. Om je te helpen bij het maken van de 
juiste keuzes staat een ervaren afkoppe-
lingsdeskundige voor je klaar om samen 
de juiste oplossingen te vinden. Neem 
contact op met het gratis nummer 1777.

Naar school gaan is belangrijk voor de toekomst van jouw kind. Maar omdat schoollo-
pen veel kosten met zich meebrengt, helpt de Vlaamse Overheid die financiële lasten 
te dragen. De schooltoelage is er voor kleuters en leerlingen uit het lager en secun-
dair onderwijs. Studenten in het hoger onderwijs kunnen aanspraak maken op de 
studietoelage. Je kan de toelage online aanvragen via www.studietoelagen.be of een 
papieren aanvraagformulier ophalen bij het schoolsecretariaat, een Centrum voor 
leerlingenbegeleiding of integratiecentrum.
Wil je persoonlijke hulp bij de aanvraag? Dan ben je welkom op de extra zitdag van 
de dienst studietoelagen op donderdag 25 oktober van 13 tot 16 uur in het Sociaal 
Huis in de Budastraat 27. Daar staan de medewerkers van de afdeling studietoela-
gen voor je klaar. Ze gaan na of je in aanmerking komt voor de toelage en helpen 
het formulier invullen.
Breng alvast de volgende documenten mee: je elektronische identiteitskaart mét pin-
code, je bankrekeningnummer en het laatst ontvangen aanslagbiljet van de belastin-
gen. Indien van toepassing breng je ook nog het volgende mee: bewijs van alimen-
tatiegeld (aan de hand van rekeninguittreksels), huurovereenkomst (kotstudenten), 
bewijs van leefloon, mogelijke inkomensvervangende tegemoetkomingen, attest 
internaat, attest schuldbemiddeling, of bij handicap: attest van handicap.

 R Vragen? Bel gratis 1700 (Vlaamse Infolijn) of kijk op www.studietoelagen.be.
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ROLLEGEM – AALBEKE – BELLEGEM

TRAGE WEGEN WANDELING
Op 21 oktober organiseert 11.11.11 Kortrijk samen met Natuurpunt de 
Trage Wegen wandeltocht. Drie verschillende parcoursen leiden je langs 
de mooiste plekjes in Rollegem, Aalbeke en Bellegem. Het kortste traject 
is 5 km lang en toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. Voor de 
iets meer geoefende wandelaar zijn er lussen van 7 en 12 kilometer. Die 
kan je trouwens ook combineren tot een stevige tocht van meer dan 20 
km. Alle wandelingen zijn uitstekend bewegwijzerd. Om 14 uur is er mo-
gelijkheid om je aan te sluiten bij de begeleide wandeling van Natuur-
punt (12 km). De gids geeft je meer informatie over de natuur langs de 
trage wegen en de bijzonderheden in het landschap. Je kan vrij starten 
tussen 8 en 15 uur aan MPI De Kindervriend in de Tombroekstraat in Rol-
legem. Daar kan je ook van een hapje en een drankje genieten. Inschrij-
ven kan via www.tragewegen.be/dtw2018 of ter plaatse. De opbrengst 
van dit alles gaat naar 11.11.11.

 R  www.11.be of www.111111kortrijk.com

MARKE - KOOIGEM

NIEUWE WEKELIJKSE MARKT
Marke Boem Boem heeft als doel mensen (dichter) bij elkaar te brengen. De 
vereniging verzoende en motiveerde eerst de bestaande verenigingen in 
Marke. Zo ontstond de mogelijkheid tot interessante samenwerkingen. Het 
eerste uitgewerkte idee is nu een feit: de zondagse markt. Hier kunnen men-
sen elkaar (her)ontmoeten, wat bijkletsen, iets drinken en/of eten, inkopen 
doen… De markt vindt plaats van 9 tot 14 uur in de autovrije Marktstraat met 
2 gezellige terrassen waar men naar hartenlust kan aperitieven of waar men 
kan genieten van cocktails, tapas en heerlijke gerechten. Marke (her)leeft!
Marke is trouwens niet de enige deelgemeente die een nieuwe markt heeft. 
Ook in Kooigem kan je vanaf nu elke donderdag van 15.30 tot 18.30 uur de 
marktkramen afstruinen.

AALBEKE

OPENING VERNIEUWDE
CHIROLOKALEN
Op zondag 9 september werden de nieuwe lokalen van Chiro 
Korneelke Aalbeke feestelijk geopend. De Chiro huurde de loods 
van houthandel Vandecasteele al langer, maar er was slechts ruimte 
voor de helft van de ledengroepen. De stad stelde daarom een sub-
sidie ter beschikking van 250.000 euro voor een grondige renova-
tie. Zelf legde de vereniging nog eens 25.000 euro bij. Met onder-
steuning van de stad en een bouwcomité bestaande uit ouders 
en (oud-)leiding bouwde de Chiro het hele bouwdossier uit. De 
uitvoering ervan volgden ze zelf op met de hulp van enkele aanne-
mers, maar vooral van heel wat eigen vrijwilligers. Op 9 september 
stonden er al maar liefst 1.800 vrijwilligersuren op de teller. Tegen 
begin november wordt de afwerking afgerond en kan de Chiro het 
gebouw in gebruik nemen.

KORTRIJK ZUID

NACHT VAN DE DUISTERNIS
De Nacht van de Duisternis is een campagne van Bond Beter Leefmilieu die 
lichthinder onder de aandacht wil brengen. Talrijke steden en gemeenten in 
Vlaanderen organiseren tijdens de 23ste editie op 20 oktober activiteiten. Die 
willen de rijkdom van de nacht in de verf zetten en de gezelligheid van de 
nacht teruggeven aan het publiek. Dat de donkere nacht bijzonder waardevol 
is, is ook UNESCO niet ontgaan. De sterrenhemel, in Vlaanderen zo goed als 
verdwenen door het teveel aan verlichting, is erkend als erfgoed.
In samenwerking met Natuurpunt organiseert Kortrijk een spannende 
avondwandeling van 5 km doorheen Stadsgroen Marionetten. Onderweg 
hou je halt bij een sterrenkijkplaats 
waar een astronoom toont wat je 
op dat moment ziet aan de sterren-
hemel. We duimen alvast voor een 
heldere nacht. Er zijn ook enkele 
stopplaatsen waar vertellers verha-
len brengen. De weg wordt verlicht 
met LED-theelichtjes. Een zaklamp 
is dus overbodig. Trek wel goeie 
stapschoenen aan en breng een 
fluohesje mee. Vertrek aan Hoeve 
Te Coucx tussen 20 en 20.30 uur.
 

 R www.nachtvandeduisternis.be

HEULE 

OPROEP NAAR
GETUIGENISSEN
Het ziet eruit als een onschuldig putdeksel in 
een hoekje van een klaslokaal. Maar wat zich 
eronder bevindt, is wel iets spannender. Onder 
de verkoopsklassen en de turnzaal van het 
Spes Nostra, op de hoek van de Mellestraat en 
de Koffiestraat, zit namelijk een schuilkelder 
verborgen uit de Tweede Wereldoorlog. Ken jij 
iemand die tussen 1940 en 1945 schoolliep bij 
de Zusters van Liefde? Zat jij zelf in deze of een 
andere schuilkelder tijdens de zware bombar-
dementen van de geallieerden in 1943 en 1944? 
We zijn op zoek naar pakkende getuigenissen 
uit de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen uit 
Heule of van de bombardementen, maar uit 
heel Kortrijk. Zit er onder jouw huis of werk-
plaats ook een schuilkelder? Stelde jij een kleine 
of grote rebelse daad tegen de Duitse bezetter? 
Een kleine of grote heldendaad voor Kortrijkse 
medebewoners? We horen het graag!
 

 R Mail naar communicatie@kortrijk.be  
of bel naar 056 27 87 88.

MARKE

HERAANLEG OMGEVING 
BASISSCHOOL HET OPEN GROENE
Midden september zijn er werken gestart in de buurt van basisschool Het Open 
Groene in de Kalvariestraat in Marke. Het is de bedoeling om daar de hele omge-
ving herkenbaarder te maken als schoolomgeving. Aan de school zelf treft men 
een aantal maatregelen die de veiligheid zullen bevorderen. Er komt een verkeers-
plateau op het kruispunt met de Pieter Casierstraat en de Dokter Vannestestraat. 
Ook een verbreding van het voetpad voor de schoolpoort, een breder zebrapad, 
fietssuggestiestroken en betere verlichting moeten de veiligheid verhogen. Daar-
naast wordt ook de weg naar school aangepakt. Op het kruispunt met de Pieter 
Casierstraat en de Dokter Vannestestraat trekt men de voetpaden door waardoor 
kinderen de weg niet meer moeten oversteken. Hetzelfde gebeurt bij het kruis-
punt met de Pater Omer Devosstraat. De fietssuggestiestroken worden gemar-
keerd tot aan het Markebekepad. En ter hoogte van het Markebekepad zelf komt 
een verkeersplateau dat de snelheid moet remmen van dwarsende fietsers.

F    CUS OP...
AALBEKE – BELLEGEM – BISSEGEM – HEULE – KOOIGEM – KORTRIJK - MARKE - ROLLEGEM
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Op 19 oktober 1918 verschijnen de eerste 
geallieerde troepen op de Grote Markt. 
Na 4 jaar van bezetting is Kortrijk einde-
lijk opnieuw een vrije stad. 100 jaar later 
herdenken we deze heuglijke dag.

Op zondag 7 oktober organiseert de stad 
samen met de vaderlandslievende maat-
schappijen een herdenking. In de voor-
middag rijdt een colonne van oorlogs-
voertuigen van de Sint-Rochuskerk via 
de Broeltorens naar de Grote Markt. Om 
11 uur is er een plechtig moment aan het 

Oorlogsmonument onder begeleiding van 
de harmonieën van Aalbeke en Bellegem. 
Hierna maken enkele vliegtuigen uit WO II 
een passage over de Grote Markt. In de na-
middag kan het publiek zich vergapen aan 
de oorlogsvoertuigen, soldaten in authen-
tieke uitrusting en optredens van de Field 
Marchal Haig’s Own Pipes & Drums (14.30 
uur en 16 uur).

In de dagboeken van oktober 1918 lezen 
we het volgende: “Na uren van een vreem-
de stilte dringt het bij de bevolking door 

dat de oorlog voorbij is. Overal wordt de 
Belgische driekleur gehesen. Om 10.50 uur 
klimt beiaardier Vermeulen op de toren van 
de Sint-Maartenskerk en speelt het vader-
lands lied. Alle klokken beginnen te luiden. 
De mensen worden gek van vreugde. Men 
huilt. Men roept. Men zingt”. Erfgoedplat-
form Kortrijk wil dat moment precies 100 
jaar later nog eens overdoen. Op vrijdag 19 
oktober om 10.50 uur stipt zullen daarom 
alle Kortrijkse klokken luiden.

 R www.kortrijk.be/oorlogswandeling

Zowat 41.000 Belgische militairen sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op vraag van de 
families werden velen onder hen herbegraven op begraafplaatsen dicht bij huis. Nu, 100 jaar 
later, blijven er nog zowat 6.000 van die gerepatrieerde graven over. Het War Heritage Institute 
bracht die graven in kaart en nam hun gegevens op in het Belgian War Dead Register.

Met het project ‘Onze Vergeten Helden’ kan je nu meter of peter worden van zo’n graf. Breng 
af en toe een bezoekje, leg een bloemetje neer, doe een biografisch onderzoekje, of maak een 
creatief werkje. Bevestig dit peterschap door op www.wardeadregister.be aan de fiche van jouw 
soldaat een foto of filmpje toe te voegen van wat je gedaan hebt.

Herdenking Bevrijding 
Eerste Wereldoorlog

Word meter of peter van een ‘Vergeten Held’

Open Bedrijvendag 
laat je binnengluren

POLITIEKANTOOR

Momenteel wordt de laatste hand gelegd 
aan het nieuwe commissariaat van politie-
zone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) in de 
Minister De Taeyelaan. Op Open Bedrijven-
dag tussen 10 en 17 uur opent de politie 
al even de deuren voor het grote publiek. 
Een unieke kans om eens een blik te wer-
pen achter de schermen. Na het doorlopen 
van de identiteitscontrole (vergeet zeker 
je identiteitskaart niet!) krijg je toegang 
tot het gloednieuwe gebouwencomplex. 
Je volgt gewoon de blauwe loper door-
heen het gebouw. Onderweg kan je onder 
meer de dispatchingruimte en het cellen-
complex bekijken. Eenmaal terug buiten 
kan je terecht bij verschillende demo- en 
infostanden: hondenbrigade, tuimelwa-

gen, rijsimulator, jobinfo, preventiestand 
hulpverleningszone FLUVIA, rampenwagen  
az groeninge, reanimatiedemo Rode Kruis... 
Voor de kleinsten is er ook kinderanimatie. 
Afsluiten kan met een frisdrankje. Parkeren 
is mogelijk op de parkings van de nieuwe 
buren, de Athenaschool, en op de parkings 
van het VTI in de Scheutistenlaan. Of je 
komt gewoon met de fiets natuurlijk!

VILLA VOKA

Voka West-Vlaanderen verbindt onderne-
mers, ondernemingen en hun medewer-
kers in het meest invloedrijke, innovatieve 
en internationale netwerk. Het hoofdkwar-
tier is sinds 2010 gelegen in het Kennedy-
park. Op Open Bedrijvendag kan je dit im-
posante gebouw bezoeken. Je neemt een 

kijkje in de coulissen van het Voka-gebouw 
en maakt ook kennis met verschillende on-
dernemingen uit het Voka-netwerk. Want 
ook 'ondernemen' is een beroep, en dit is 
het ideale moment om te ontdekken wat 
een 'ondernemer' precies doet. Er is een 
leuk extraatje voor de kinderen. Ze kunnen 
zich uitleven tijdens een interactieve LEGO 
workshop, begeleid door LEGO kunstenaar 
Dirk Denoyelle. Zijn creaties kon je onlangs 
nog bewonderen tijdens ‘Amazings’ in Xpo.

Op zondag 7 oktober organiseert Voka, Vlaams Netwerk van 
Ondernemen, opnieuw de Openbedrijvendag. Ook in Kortrijk 

gooien talrijke bedrijven voor één dag hun deuren open. 
Blikvanger is het gloednieuwe politiekantoor.
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AGENDA VAN 3 OKTOBER T.E.M. 2 NOVEMBER 2018

FILM | ONTSPANNEN MET EEN FILM | 
In oktober staan volgende films op het programma: Girl, The 
Happy Prince, Nos Batailles, Stalker, The House that Jack Built, 
The Sisters Brothers, Blackkklansman, De wegpiraat en andere 
deugnieten, Queen of Niendorf ... | €9/7,50 (-26/65+)/6,50 
(kinderfilms) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | www.buda-
kortrijk.be  

T.E.M. 11 NOVEMBER

EXPO | PLAY KORTRIJK | stadsparcours voor actuele kunst 
| tot 11/11 | gratis | Kortrijkse binnenstad | www.playkortrijk.be 
EXPO | BIOLACE, EEN EIGENZINNIGE KANT-
TENTOONSTELLING | di-zo | 10-18u | € 6 | Texture, 
Museum over Leie en vlas, Noordstraat 28 | 056 27 74 70 | www.
texturekortrijk.be
EXPO | IMAGINE KORTRIJK | vr, za en zo 14 -17.30u | 
Atelier 2025 (Sint-Vincentius), ingang achterzijde Groeninge-
straat 2 | info@pxlfotocollectief.be

WOENSDAG 3 OKTOBER 

WORKSHOP | SCHRIJFNAMIDDAG | samen schrijven 
aan het wedstrijdverhaal voor de voorleesweek 2018 | 14u |  
Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.
kortrijk.be/bibliotheek/voorleesweek
FUIF | FTRWRK@DAM 7 KORTRIJK | vanaf 18u |  
€ 10 | Orangerie Dam 71 | www.ftrwrk.be

DONDERDAG 4 OKTOBER 

DIGIWADDE | FOTO'S OP JE SMARTPHONE | 
Hoe haal je ze van je toestel, hoe kan je ze doorsturen, hoe kan 
je ze verwijderen? | 13u |  Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 
30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/allemaaldigitaal
WORKSHOP | DIGITAFEL | 14u | Centrale Bibliotheek Kor-
trijk, Leiestraat 30 | www.kortrijk.be/bibliotheek/digitafel
MUZIEK | STUDENT WELCOME | vanaf 19u | gratis | 
Schouwburgplein | www.facebook.com/StudentWelcomeKortrijk |  
Zie p. 8-9

VRIJDAG 5 OKTOBER 

EXPO | 50 JAAR MUZIEK IN DE BIB | tot 31/10 |  
tijdens openingsuren  | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 |  
056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/50jaarmuziek
INFOSESSIE | ELEKTRISCH FIETSEN | 13.30u |  
Fietsencentrum Mobiel, Min. Tacklaan 57 | 056 24 99 16 | Vooraf 
inschrijven verplicht | www.mobiel.be

CURSUS | STUDENTENPROTEST IN DE JAREN 
60 | Jongeren in beweging tegen de traditionele maatschappij |  
4 vrijdagen t.e.m. 26/10 | 14-16u | € 64 | KULAK blok B, aula 
B422, E. Sabbelaan 53 | 016 31 07 60 | www.davidsfonds.be
CONCERT | PART CHIMP + VANDAL X | 20u | € 12 | 
Concertzaal De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | 
www.wildewesten.be

ZATERDAG 6 OKTOBER 

SHOPPEN | SUPERKOOPWEEKEND | ook op zo 
7/10: superkoopzondag vanaf 10u, tombolatrekking om 17u | 
stadscentrum | www.superkoopzondagen.be
RADIO | DE  WEEK  VAN  NIELS | Live uitzending radio 2 |  
16-18 u | Grote Markt
OPENDEURDAG | RETRO-STIJL VERWENDAG 
BIB KORTRIJK MET MARTIN DE JONGHE | 
10-16u | Centrale Bibliotheek + buurtbib Aalbeke, Bellegem, 
Bissegem, de Bildings, Heule, Lange Munte en Marke | www.
kortrijk.be/bibliotheek/verwendag
SPEL | RETROGAME WEDSTRIJD 'RADAR 
SCOPE' | t.e.m. za 3/11 | Centrale Bibliotheek Kortrijk, 
Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek
EXPO | HERFSTSALON | t.e.m. zo 14/10 | 15-18u |  
Gotische zaal van het  stadhuis, Grote Markt 54 | www. 
st-lucasgildekortrijk.be 
CONCERT | I SOLISTI YOUNGSTARS IN  
CONCERT | 17-18.15u   |  €  10  |  Conservatorium Kortrijk,  
Conservatoriumplein 3 | 03 800 01 20 | info@isolisti.be
BEURS | NIGHT SHIFT | vanaf 16u | € 20 | Kortrijk Xpo, 
Doorniksesteenweg 216 | www.night-shift.be
THEATER | ALLEEN THUIS & OLD FASHION | 
20u | € 7 | OC Rollegem, Tombroekstraat 2, Rollegem | 0491 03 
80 16 | an.kindt@hotmail.com
WANDELEN | WEEK VAN DE FAIRTRADE |  
Begeleide wandeling langs gebouwen met projecties over 
eerlijke handel  | 19.30u | ook op vr 12/10 en za 13/10 | Start 
aan Oxfam Wereldwinkel, Groeningelaan 12 | Inschrijven via 
kortrijk@oww.be | www.facebook.com/OxfamWereldwinkel-
Kortrijk
PARTY | ICOON ‘I WILL ALWAYS LOVE YOU’ | 
22.30u | € 10 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 |  
www.wildewesten.be
CONCERT | HEULSE VONKEN | 20u | € 22 (incl. kaas-
bord/wijn)/14 | OC De Vonke, Lagaeplein 24, Heule | www. 
deheulseconcertband.be
CONCERT | DE PIANO VERTELT | 20u | € 18 | Concert-
studio Kortrijk, Conservatoriumplein 2 | 056 21 79 66 | www.
euterpevzw.be

ZONDAG 7 OKTOBER 

LEZING | NO TEXTILE TO WASTE | 10.30u | € 4 | 
Texture, museum over Leie en vlas, Noordstraat 28 | 056 27 74 70 
| www.texturekortrijk.be
HERDENKING | BEVRIJDING STAD KORTRIJK | 
vanaf 9.45u | Grote Markt | www.kortrijk.be/oorlogswandeling |  
Zie p. 20
PENHUIS | RUDI ROTTHIER - GASTHEER: 
HANS COTTYN | 10.30u | € 8 | Oranjerie Broelkaai, Broel-
kaai 6 | 056 23 98 55 | www.kortrijk.be/bibliotheek/hetpenhuis
CONCERT | LES SACS À SACS | 11.30u | Kaffee Damast, 
Noordstraat 28A | www.kaffeedamast.be 
FEEST | PRIJZEN BEBLOEMINGSWEDSTRIJD |  
Feestelijke receptie en uitreiking | 11-13u | OC Marke, Hellestraat 
6, Marke | www.tuinhiermarke.be
THEATER | WALPURGIS - DRIE STERKE VROU-
WEN (6+) | 16-18u | € 8 | Arenatheater - Schouwburg 
Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouw-
burgkortrijk.be
VOETBAL | G-VOETBAL MARKE – ROTARY 
KORTRIJK | 10u  |  Olympiadeplein, 8510 Marke | 056 25 
90 70 | kfcmarke.peepl.be

KKLT BRENGT SOUND OF MUSIC
Goed nieuws voor de liefhebbers van de klassieker 
‘Sound of Music’. Het Koninklijk Kortrijks Lyrisch 
Toneel brengt deze wereldberoemde musical op de 
planken van de Kortrijkse Schouwburg.
Op 7, 14 en 21 oktober laat het KKLT je genieten 
van de lotgevallen van de familie Von Trapp en de 
onvergetelijke songs. Het gezelschap zorgt met 
deze vernieuwende en gedurfde voorstelling voor 
een primeur in Vlaanderen. KKLT brengt immers als 
eerste The Sound of Music in een moderne versie. 

 R Tickets via Uit in Kortrijk|056 23 98 55

 R Info: www.kltkortrijk.be

Sportfestival WILL is hét sportevent van het najaar.  
Op 27 en 28 oktober kunnen zowel startende sporters als 

‘diehards’ terecht in Kortrijk Xpo.

Stel zoals bij een muziekfestival zelf je 
programma samen en kies uit diverse in-
teractieve workshops en lezingen. Van 
(marathon)lopen, wielrennen, voetbal en 
zwemmen tot yoga, hockey, tennis... Linde 
Merckpoel, Stijn Vlaeminck en Sammy Ney-
rinck zijn de hosts van dienst.

NA DE MUZIEKFESTIVALS GAAN WE DIT 
NAJAAR NAAR HET SPORTFESTIVAL
Op WILL komt alles aan bod wat gerelateerd 
is aan sport en sportprestaties. In een dy-
namische en sportieve setting kunnen de 
bezoekers producten bekijken, bijleren van 
coaches en artsen of helemaal ondergedom-
peld worden tijdens de interviews met en le-
zingen van professionele topsporters en ex-
perten. Het blijft bovendien niet bij kijken en 
luisteren. De WILL-bezoeker kan ook zelf aan 
de slag in clinics, workshops en demosessies. 
Als bezoeker stel je zelf je programma samen. 

INTERNATIONALE TOPSPORTERS EN 
PROFESSIONALS ALS HEADLINERS
Nafi Thiam, Cadel Evans, Pieter Timmers, 
Yves Lampaert, Eline Berings, Tia Helle-
baut, Thomas Van der Plaetsen… Het is 
slechts een kleine greep uit het aanbod 
aan internationale toppers die langsko-
men. De atleten zorgen voor informatie, 
inspiratie en motivatie, en brengen hun 
verhaal bovendien ‘live on stage’. Welke 
trainingsschema’s volgen ze, hoe gaan ze 
om met tegenslagen of hoe laten ze zich 
concreet begeleiden? Je kan niet enkel 
jouw idolen uit de sportwereld ontmoe-
ten, maar je krijgt ook de kans vragen te 
stellen tijdens de lezingen. Daarnaast zul-
len ook professionele coaches, artsen of 
begeleiders hun inzichten delen. Alle le-
zingen zijn ingedeeld in vier thema’s: per-
formance, food & health, mental strength 
en body & prevention.

DOEN, TESTEN EN ONTMOETEN
Behalve de vele interessante inzichten die 
de aanwezige professionals bieden, maakt 
WILL ook ruimte voor dynamische doe- en 
praktijksessies in de do-booths en testzo-
nes. Innoverende trainingssessies of nieuw 
ontwikkelde sportproducten kan je er ter 
plaatse uittesten. Tijdens één-op-één sessies 
kan de sporter zelfs advies op maat krijgen 
of zijn conditieniveau in kaart laten brengen. 
Ook testen of screenings zoals lactaattesten, 
loopanalyse, bikefitting, vetmeting… kan je 
(tegen een goedkoper tarief dan gewoon-
lijk) op WILL laten afnemen.

 R www.willsports.be

Het sportfestival 
van dit najaar

Win eengratis ticket!Mail vóór 20 oktober 
naar stadsmagazine@kortrijk.be. 

De winnaars worden persoonlijk 
op de hoogte gebracht. 
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RONDLEIDING | WEEK VAN HET BOS IN HET 
PRESHOEKBOS | 14.30-16.30u | start in Marke bij het 
speelplein langs het Markebekefietspad, Markebekefietspad | 
www.natuurpunt.be
LOPEN | EARLY BIRD RUN | vanaf 8u | Afspraak ter 
hoogte van Preshoekstraat 135, toegang bos via fietspad Mar-
kebeek | 056 27 80 00

MAANDAG 8 OKTOBER 

WORKSHOP | DANSWORKSHOP SNAP XL | 
Talitha De Decker | 19-21.30u | € 8 | Balletzaal Schouwburg,  
Hazelaarstraat 7 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
VERGADERING | GEMEENTERAAD | 19u | Stadhuis, 
Gemeenteraadzaal

DINSDAG 9 OKTOBER  

LEZING | SPEEDDATE NEXT FESTIVAL | 19u | 
Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | Facebook, zie 
Speeddate Next Festival
WETENSCHAP | WETENSCHAPSCAFE: MACHI-
NA SAPIENS. OVER ARTIFICIELE INTELLI-
GENTIE | 18.45u | gratis | VC Mozaïek, Overleiestraat 15 A | 
www.wetenschapscafe.be/nl/kortrijk

WOENSDAG 10 OKTOBER 

GOED DOEL | PREMIÈRE NIET SCHIETEN | t.v.v. de 
Kouter Kids | 19.30-23.59u | € 35 (film + receptie) | Kinepolis 
Kortrijk, President Kennedylaan 100 | www.dekouterkids.be
THEATER | MILO RAU/NTGENT - COMPASSIE 
DE GESCHIEDENIS VAN HET MACHINEGE-
WEER | 20.15u | € 18 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburg-
plein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

DONDERDAG 11 OKTOBER 

GOED DOEL | AVANT-PREMIÈRE GIRL | t.v.v. de 
Hoge Kouter | 19u | Kinepolis Kortrijk | www.dehogekouter.be
CONCERT | STAN VAN SAMANG - OP DE 
SCHOOT | 20.15u | € 28 | Schouwburg Kortrijk, Schouw-
burgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

VRIJDAG 12 OKTOBER  

DANS | BERLIN | 20u | ook op za 13/10 | € 17 | Muziekcen-
trum Track*, Conservatoriumplein 1 | Info@ar-creations.be
CONCERT | STIKSTOF + SUPPORT | 20u | € 18 | De 
Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be

ZATERDAG 13 OKTOBER

FUIF | LINDY HOP SOCIAL DANCE: TEXTIEL 
HOP | ook op vr 16/11 en za 15/12 | 20.30u | café Textielhuis, 
Rijselsestraat 19 | www.thecherrydots.be
CONCERT | CAROLINE COTTER | 21u | Kaffee Damast, 
Noordstraat 28A | 056 98 00 86 | Zie Facebook Kaffe Damast
CONCERT & WORKSHOP| SMILE FOR LIFE: GEEF OM 
EEN GLIMLACH | workshops: 11u, optredens: 18u | workshops: 
€ 4, optredens: € 6 | Budafabriek, Dam 2 | dewarmsteweek.stubru.be

ZATERDAG 20 OKTOBER 

DIGIDOKTER | SOCIALE MEDIA IN VOGEL-
VLUCHT | 10-12u | € 5 | Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 
056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/digidokter
VOORLEZEN | HUISDIEREN | 10.30u | Centrale Biblio-
theek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 |  www.kortrijk.be/
bibliotheek/voorleesuurtjes
CONCERT | EVALUATIECONCERTEN | 13.30-18.30u  |  
ook op zo 21/10 van 13.30-20.30u | Muziekcentrum Track*, 
Conservatoriumplein 1 | 056 32 49 92 | www.vlamo-wvl.be
CONCERT | FEU ET FLAMMES | Vurige opera aria’s en 
piano solo’s | 19.30u | € 12 | Muziekzaal Theoria, Casinoplein 10 | 
www.theoria.be 
WANDELEN | NACHT VAN DE DUISTERNIS | 
Sterrenkijken en vertellers onderweg | Vrij starten tussen 20 en 
20.30u | gratis | Hoeve te Coucx, met de fiets via Bruyningpad, 
parking via Cannaertstraat  | 056 20 05 10 | www.natuurpunt.
be | Zie p. 18-19
GEZINSACTIVITEIT | SPOOKJESPARCOURS | 17-20u |  
De Warande, Ringlaan 30a | vbsdewatermolenouderraadgmail.com 
VOETBAL | KV KORTRIJK - STVV | 20u | Guldenspo-
renstadion, Moorseelsestraat 111b | www.kvkortrijk.be

ZONDAG 21 OKTOBER

WANDELEN | ONTDEK DE KORTRIJKSE TRAGE 
WEGEN | Vrij starten tussen 8 en 15u | € 3,50 | MPI De Kin-
dervriend, Tombroekstraat bij Nr 5, Rollegem | 0479 97 99 66 |  
www.111111kortrijk.com | Zie p. 18-19
SPORT | KINDEREN EN OUDERS SAMEN AC-
TIEF | 10u | € 10 | S.C. Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 | 
www.kortrijk.be/sport
CONCERT | BELGIAN BRASS SOLOISTS | 11u |  
€ 12 | Concertstudio Muziekcentrum Track, Conservatoriumplein 
1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
INSTAPRONDLEIDING | ONTDEK TEXTURE 
MET GIDS | 11-12.30u | € 9/7 (+65)/gratis | Texture,  
Museum over Leie en vlas, Noordstraat 28 | 056 27 74 70 | www. 
texturekortrijk.be
LEZING | AQUAPONICS | 10.30u | € 4 | Texture, Mu-
seum over Leie en vlas, Noordstraat 28 | 056 27 74 70 | www. 
budakortrijk.be
CONCERT | DAG VAN HET KOPER | 13-16u |  
Conservatorium Kortrijk, Conservatoriumplein 1 | www.kortrijk.
be/conservatorium 
CONCERT | BACHCONCERT | 16.30u | Sint-Maartens-
kerk, Vandaeleplein | www.orgelkringkortrijk.com
CONCERT | VLAZZ JAZZ JAM SESSIES | 19u |  
Kaffee Damast, Noordstraat 28A | 056 98 00 86 | Facebook zie 
KaffeeDamast
CONCERT | MELVINS + JON SPENCER + SHIT-
KID | 18.30u | € 23 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | www.
wildewesten.be

MAANDAG 22 OKTOBER

CONCERT | OP DE KOFFIE MET... KAREL DE-
CLERCQ - DE KEURSCHLAGER | 14.30u | € 10 | 
OC Aalbeke, Aalbekeplaats 1, Aalbeke | 056 40 18 92 | www.
ocaalbeke.be

SHOPPEN | STEPS SHOPPING DAY | Veemarkt | 
www.shopinkortrijk.be

ZONDAG 14 OKTOBER  

RONDLEIDING | PADDENSTOELEN | 9.30u | Ingang 
Kennedybos, langs de Kennedylaan (kruispunt met Bruyinge-
pad) | www.natuurpunt.be
BASKETBAL | FANION ONE – BASKET WILLE-
BROEK A | 17u | SC Lange Munte
CONCERT | RADIO BIRDMAN + TH' F'KK'N' 
G'DD'MN LUCKIES | 20u | € 16,00 | De Kreun, Conser-
vatoriumplein 1 | www.wildewesten.be

DINSDAG 16 OKTOBER  

FILM | FILM FEST GENT ON TOUR: LORO | 
20.15u | € 9/7,50 (-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | FOREVER FC DE KAMPIOENEN | 14.30u | 
€ 5 | OC De Vonke, Lagaeplein 24, Heule | www.devonke.be
LEZING | ALLES BEGINT MET WATER | 19.30u |  
€ 5 | OC Molenheem, Izegemsestraat 205, Heule | www. 
kwbkuurne.be
CURSUS | OPLEIDING REANIMEREN - HART-
VEILIG | 19u | Buurthuis 't Kastanjehuis, Kooigemplaats 23, 
Kooigem | www.kortrijk.be/hartveilig

WOENSDAG 17 OKTOBER 

WOESTZOEKER 
BIJ THEATER ANTIGONE
Op de Internationale dag tegen Armoede, gaat 'Woest-
zoeker' in première. Deze jeugdvoorstelling zoomt in op 
het leven van twee kinderen wiens ouders krimpen om-
dat ze teveel werken. Het thema kinderarmoede is nooit 
veraf. Woestzoeker is een bitterzoete, maar vrolijke voor-
stelling over hoe een groeiende sociale ongelijkheid het 
onderwijs begint aan te tasten. Een bende losgeslagen 
detectives trekken ten strijde tegen een vijand van wie 
iedereen zegt dat hij niet te verslaan is. Of hoe ouders 
zich te pletter werken, maar desondanks blijven krim-
pen. Zo hard, dat je ze niet meer ziet met het blote oog.

 R 19.30 uur

 R ook op 18, 19 en 20 oktober en op 8 maart

 R www.antigone.be

DINSDAG 23 OKTOBER

GEZONDHEID | BLOEDINZAMELING | 18-20.30u |  
OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3, Bissegem | www.rodekruis.be

WOENSDAG 24 OKTOBER

WORKSHOP | 'SELFIE - ZELFPORTRET' - WORK-
SHOP FOTOGRAFIE VOOR JONGEREN |  
14-16u | € 2 | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | www.
kortrijk.be/bibliotheek
WORKSHOP | ELECTRISCHE GITAAR/EFFEC-
TEN/PEDALEN | 17u | Conservatorium Kortrijk, Conser-
vatoriumplein 1 | info@legatokortrijk.be
CONCERT | GANG OF FOUR + SUPPORT | 19.30u |  
€ 25 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | www.wildewesten.be
THEATER | ABATTOIR FERMÉ - GONZO | 20.15u | 
€ 16 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be

DONDERDAG 25 OKTOBER  

DIGIWADDE | AANMELDEN MET DE ELECTRO-
NISCHE IDENTITEITSKAART | 13u | Centrale 
Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | www.kortrijk.be/allemaal-
digitaal
DANS | DOUBLE BILL LISI ESTARAS & AN-
NELEEN KEPPENS | t.e.m. za 27/10 | 20.15u | € 8 |  
Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | www.passerellevzw.be 
CONCERT | THE SORE LOSERS + THE GLÜCKS |  
20u | € 22 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | 
www.wildewesten.be

VRIJDAG 26 OKTOBER  

THEATER | GALACTIK ENSEMBLE - OPTRAKEN |  
20.15u | € 18 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 
23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

ZATERDAG 27 OKTOBER

FUIF | 5DE GENERATIONSPARTY | vanaf 14u | OC 
Marke, Hellestraat 6, Marke | oc.marke@kortrijk.be
SPORT | WILL SPORTS EVENT | ook op zo 28/10 | 
9-19u, op zondag 9-18u | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 |  
willsports.be | Zie p. 22

WORKSHOP | ROSALINE II KANTKLOSSEN | 14u |  
ook op 17/10, 11/04, 18/04 en 02/05 | € 50 | Texture, mu-
seum over Leie en vlas, Noordstraat 28 | 056 27 74 70 | www. 
texturekortrijk.be
CONCERT | THE POSIES + GRAND BLUE  
HERON | 20u | € 16 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 
37 06 44 | www.wildewesten.be
CONCERT | NATASHIA KELLY GROUP | 21u | € 5 |  
Pand.A, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www. 
wildewesten.be

DONDERDAG 18 OKTOBER

TENTOONSTELLING | WO18 - WE ARE THE NEXT 
GENERATION | t.e.m. zo 4/11 | Oud Sint-Maartenszie-
kenhuis, Burgemeester Vercruysselaan | www.weekvanhetont-
werpen.be | Zie p. 6-7
EXPO | SOUND ART TO OBJECT - GELUIDS-
KUNST | t.e.m.  zo 4/11 | gratis | oud Sint-Maartensziekenhuis, 
Burgemeester Vercruysselaan | www.wildewesten.be/soundart
BEURS | BIENNALE INTERIEUR 2018 | tot 
ma 22/10 | € 25 | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 |  
www.interieur.be | Zie p. 6-7
CONGRES | DESIGN FUSION | 14u | Kortrijk Xpo, Door-
niksesteenweg 216 | www.designregio-kortrijk.be 
DIGI-WADDE | WHAT'S APP | 13u | Centrale Bibliotheek 
Kortrijk, Leiestraat 30 | www.kortrijk.be/allemaaldigitaal

DAG TEGEN KANKER 
IN AZ GROENINGE
Elke derde donderdag van de maand organiseert 
Kom op tegen Kanker met meer dan 100 ziekenhui-
zen en zorgorganisaties de Dag tegen Kanker. Ook az 
groeninge zet zijn schouders onder dit hartverwar-
mend initiatief. Op 18 oktober vindt van 13.30 tot 17 
uur in het meetingcenter het Notenhof de infona-
middag ‘Samen dragen geeft kracht’ plaats.
Leander Verdievel houdt er een lezing. Hij overwon 
twee keer kanker en schreef er de TV-serie ‘Gevoel 
voor tumor’ over. Verder kan je tussen 15 en 17 uur 
diverse workshops bijwonen en is er een doorlo-
pende infobeurs met standen van patiëntenvereni-
gingen, patiëntenkleding, oncoklinieken…

 R www.azgroeninge.be/dagtegenkanker

WORKSHOP | TECHNISCH TEKENEN KANT-
KLOSSEN | 14u | ook op do 15/11, 13/12, 17/01, 14/02 |  
€ 50 | Texture, museum over Leie en vlas, Noordstraat 28 | 056 27 
74 70 | www.texturekortrijk.be 

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

WORKSHOP | DIGITAFEL | 14 tot 16u | Centrale Biblio-
theek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/
bibliotheek/digitafel
DOCUMENTAIRE | TURBOMENTARY, OVER HET 
LEVEN EN DE MUZIEK VAN JOHNY TURBO |  
19u | Kaffee Damast, Noordstraat 28A | 056 98 00 86 | Facebook 
zie TURBO-a-Turbomentary
CONGRES | ARCHITECTEN UIT DE REGIO  
KORTRIJK | 20u | Oud Sint-Maartensziekenhuis, 
 Burgemeester  Vercruysselaan | www.archipelvzw.be
LEZING | DESIDERIUS ERASMUS EN THOMAS 
MORE: EEN LITERAIRE VRIENDSCHAP | door 
Jeannine De Landtsheer | 20u | € 5 | Centrale Bibliotheek Kortrijk, 
Leiestraat 30 | www.nkvwestvlaanderen.be
CONCERT | HOT SNAKES + SUPPORT | 20u | € 18 | 
De Kreun, Conservatoriumplein 1 | www.wildewesten.be
THEATER | RAF WALSCHAERTS - BIECHT | 
20.15u | € 21 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 
www.schouwburgkortrijk.be

VERGADERING | OCMW-RAAD | Sint-Annazaal, Begijnhof
WORKSHOP | PRODUCERS CAFE | 20-23u | gratis | 
Muziekcentrum Track, Conservatoriumplein 1 | 056 27 79 00 | 
www.muziekcentrumtrack.be 
 

VRIJDAG 19 OKTOBER

JEUGD | DAG VAN DE JEUGDBEWEGING | 
uniform=gratis ontbijt |  6-8u | Grote Markt 
DIGITAAL | DIGITALE WEEK | t.e.m. zo 4/11 | alle info 
zie www.kortrijk.be/bibliotheek/digitaleweek 
EXPO | BUREN BIJ KUNSTENAARS 2018 | ook 
op za 20/10 en zo 21/10, verschillende tijdstippen, verschillende 
plaatsen in de stad | www.burenbijkunstenaars.be
CONCERT | TAMIKREST | 20u | € 16 | De Kreun, Conserva-
toriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be

© Lieven Dirckx
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HET LETTERZETTERCOLLECTIEF 
ZET 'DE VLASCHAARD' 
NAAR ZIJN HAND 
Met ‘De Vlaschaard’ beschreef Stijn Streuvels een in-
triest en loeihard generatieconflict in een Vlaamse 
boerenfamilie. Op vraag van Texture, museum over 
Leie en vlas, stapten choreografe Adelien Vannecke 
én Letterzetter van Kortrijk Jonas Bruyneel in het ver-
haal. Het resultaat kan je bekijken in Texture op 27 
oktober van 20 tot 20.45 uur.

Het iconische boerenrelaas transformeert naar een 
confrontatie tussen twee performers en een danser. 
In hedendaagse dans en poëzie graaft het stuk diep 
in de ziel van het boek: abstract, fragmentarisch, 
maar des te emotioneler. Met inleiding op het stuk 
en het boek door Jonas Bruyneel.

 R Inschrijven via www.texturekortrijk.be. of 
texture@kortrijk.be of 056 27 74 70.

WORKSHOP | KINDERUNIVERSITEIT | 9.30-16.30u | 
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53 | www.
kuleuven.be/kinderuniversiteit | Zie p. 12-13
DIGIDOKTER | SMARTPHONEFOTOGRAFIE | tips 
& trucs | 10-12u | € 5 | Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | www.
kortrijk.be/bibliotheek/digidokter
WORKSHOP | CODERDOJO - PROGRAMMEREN 
MET MICRO:BIT | 14u | Hogeschool Vives - IWT, Doornikse-
steenweg 147 | www.coderdojobelgium.be/nl/praktisch/inschrijven 

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

THEATER | COMEDY ON FIRE | 18.30u | € 15 | Pee-
cee'tje, beekstraat 65 | 0499 18 31 55

ZONDAG 28 OKTOBER 

KORTRIJKSE TOPPIANIST 
JULIEN LIBEER 
IN SCHOUWBURG
Kruis alvast zondag 28 oktober 17 uur in jouw 
agenda aan. Pianist Julien Libeer en Les Métamor-
phoses Orchestra komen naar Kortrijk met een con-
trastrijk programma.
Ze steken van wal met ‘La passione’, één van Haydns 
meest doorvoelde symfonieën: eerst uitgesponnen 
en mysterieus, dan allegro di molto naar een elegant 
menuet en een ongelooflijke finale. 
Vervolgens verrassen ze met een vrijwel onbekend 
werk: het concertino van Dinu Lipatti, dat door een 
twintigste-eeuwse bril naar Bach, Haydn en Mozart 
kijkt. De afsluiter is het ultieme concert voor piano in 
mi b majeur: ‘Piano Concerto nr. 27’ van Mozart, een 
intrigerend spel van donkere en lichte stemmingen.
Leuk om te weten: de toppianist Julien Libeer heeft 
Kortrijkse roots. Een organisatie van Schouwburg 
Kortrijk & Wilde Westen vzw.

 R Info: www.schouwburgkortrijk.be

JOUW ACTIVITEIT OOK IN DE NIEUWE UIT IN KORTRIJK ? 
SLECHTS ÉÉN MANIER !

UiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijds-
kalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in! 
Deadline invoer: editie december: 31 oktober en editie januari 2019: 30 november.

CONCERT | FRANSE JAZZAVOND OP OVER-
LEIE | 19u | € 5 | VC Mozaïek, Overleiestraat 15A |  
www.superiordanceband.be
CONCERT | POLTROCK | 20u | € 7 | Pand. A, Conservatori-
umplein 1 | www.wildewesten.be

MAANDAG 29 OKTOBER 

GEZONDHEID | BLOEDINZAMELING | 17-20.30u | 
OC Marke, Hellestraat 6, Marke | www.rodekruis.be
BOERDERIJKAMP |  HERFSTKAMP OP DE KINDER- 
BOERDERIJ | Voor kinderen van 6 tot 12 jaar |  9-16.30u 
(opvang tot 18u) | € 90 (warme maaltijd, drank en tussendoor-
tjes inbegrepen) |  www.vancle.be
 

DINSDAG 30 OKTOBER 

FILM | GNOMEO EN JULIET - SHERLOCK 
GNOMES ANIMATIEFILM | 14u | € 4 | OC De Vonke, 
Lagaeplein 24, Heule | www.devonke.be
GEZONDHEID | BLOEDINZAMELING | 18-21u | OC 
De Vonke, Lagaeplein 24, Heule | www.rodekruis.be
HERDENKING | OPEN HERINNERINGSMO-
MENT | 19u | i.s.m. Bart Moeyaert en Steven Vrancken | de 
aula van UITZICHT, Ambassadeur Baertlaan 5 | www.uitzicht.be

WOENSDAG 31 OKTOBER 

GAMEN | GAMETORNOOI BIB KORTRIJK |  
14-17u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | 
www.kortrijk.be/bibliotheek
FUIF | HALLOWEENNIGHT | 21u | Jeugdhuis Reflex, 
Doorniksewijk 89 | www.facebook.com/Reflexjeugdhuis 
FILM | HALLOWEEN NIGHT 2018 | 20.30u | Kine-
polis Kortrijk, President Kennedylaan 100A | www.kinepolis.be/
nl/bioscopen/kinepolis-kortrijk

DONDERDAG 1 NOVEMBER 

VOETBAL | KV KORTRIJK - WAASLAND BEVE-
REN | 20.30u | Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 111b 
| www.kvk.be
HERDENKING | HERDENKING 1 NOVEMBER |  
9.45u: Samenkomst prominenten, 10u: plechtige optocht |  
St. Jansbegraafplaats

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

www.uitinzuidwest.be

klik op 'agenda'

© Emilie Lauwers
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Levensloop (© Siegfried Desmet) 


