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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. 
Het stadhuis is gesloten op 1 en 2 november.

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 > G-sport@Kortrijk

Dit evenement laat mensen met  
een lichamelijke of mentale beperking 
proeven van het G-sportaanbod  
in Kortrijk.

6-7 > We Are Creators

Ook in november raast er een crea-
tieve storm door onze stad dankzij 
onder andere Sonic City, NEXT en 
Prototyping. 

8-9 > Dag van de Wetenschap

Op 25 november kan je op verschillende 
plekken in de stad een blik werpen ach-
ter de schermen van wetenschappelijke 
en technologische instellingen.

10 > Lokale helden

Kortrijk telt talrijke helden op uiteenlo-
pende gebieden. Sommigen daarvan 
werken mee aan globale doelen. Wij 
zetten hen in de bloemetjes.

11 > Anderstaligen aan zet
Het afgelopen jaar werd een project 
gerealiseerd waarbij anderstaligen 
zelf ingezet werden als vrijwillig 
lesgever Nederlands. Kristin doet haar 
verhaal.

15 > Afschakelplan

De dagen worden donkerder en kouder. 
Dat betekent een stijgend energiever-
bruik. Wat gebeurt er in Kortrijk als het 
afschakelplan in werking treedt?

De rubriek ‘Helden van Kortrijk’ zet mensen en organi-
saties 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 het 
Team Groen van stad Kortrijk.

Dit team telt 25 medewerkers. Met een totale groenopper-
vlakte van 8000 hectare - versnipperd in perkjes, pleinen, 
parken en groene doorsteken - besef je dat het onderhoud 
geen sinecure is. Daarom geven de technisch geschoolde 
medewerkers van stad Kortrijk na het uitvoeren van de 
complexe taken ook de kans aan de medewerkers van So-
ciale Economie om hen bij te staan en groentaken uit te 
voeren. Samen zorgen ze voor een ecologisch beheer van 
onze steeds groener wordende stad. Heb je een vraag over 
het groen in jouw buurt? Wil je weten waarom welke taak 
uitgevoerd wordt? Sla een babbeltje met de groenmede-
werkers. Samen ijveren voor een groene long... een pluim 
voor hen en één voor jou.

De helden van Kortrijk 
Kortrijk omvat geen grote groengebieden, maar is gekenmerkt  

door vele groene perkjes, pleinen, parken en groene doorsteken.  
Dat brengt uitdagingen met zich mee.

GROEN IN CIJFERTJES
De stadsmonitor is het resultaat van een 
Vlaams onderzoek over de leefbaarheid van 
steden. Inwoners werden bevraagd over 
hun woonomgeving, tevredenheid en wel-
bevinden. Men verzamelde ook cijfers over 
bevolking, inkomen, wonen… Volgens die 
stadsmonitor wonen alle Kortrijkzanen op 
minder dan 150m van een groenperkje of 
bomen. 97% van de inwoners woont op 
minder dan 400m van een groenzone van 
minimaal 2000m². In Kortrijk blijkt boven-
dien 76% van de inwoners tevreden over 
het aanbod van groen in de buurt. Dat is 
2% meer dan in de andere Vlaamse steden.

UITDAGINGEN VOOR ONDERHOUD
De verwevenheid van groen en stenen in 
Kortrijk maakt het aangenaam om in onze 
stad te vertoeven, maar stelt onze groenme-

dewerkers wel voor uitdagingen. Zo vraagt 
het onderhoud van meer versnipperd groen 
meer werk dan dat van grote grasvlaktes. Bo-
vendien is het uitdagender om op een klei-
ne oppervlakte een grote verscheidenheid 
aan planten te laten floreren. Die biodiversi-
teit is nochtans broodnodig om onze bijen 
en andere bestuivende insecten te voorzien 
van voldoende voedsel en rustplekken. Dat 
is trouwens één van de hoofdredenen waar-
om de stad geen pesticiden (zoals onkruid-
bestrijders) gebruikt bij het onderhoud van 
groen én verhardingen.

HARMONISCH GROENBEHEER
De medewerkers van de stad en de invoeg-
bedrijven die het groen onderhouden en 
aanleggen, pakken deze uitdagingen plan-
matig aan. Ze combineren een nette stad 
met biodivers groen waarin het ook voor 

dieren goed leven is. Ze kiezen op sommige 
rotondes en grasperken bijvoorbeeld voor 
‘zoemrijk grasland’. Men maait hier pas de 
bloemen wanneer ze uitgebloeid zijn en 
hun zaden voor het volgend bloeiseizoen 
lieten vallen. Voor perken en plantenbak-
ken zoeken ze nectarhoudende bloeiers, 
zodat in het stadscentrum ook voedsel 
voorhanden is.

DOE ZELF MEE!
Ook jij kan zorgen voor extra voedsel voor 
bijen en insecten. Dat kan onder andere 
door jouw gevel te vergroenen. De stad 
reikt een premie van 25 euro uit wanneer 
je jouw pas aangelegde geveltuin meldt op 
onze website.

 R www.kortrijk.be/geveltuin

 R  www.stadsmonitor.be

Stadsgroen beheren? 
Doen we ecologisch!



4 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 5

N O V E M B E R  2 0 1 8N O V E M B E R  2 0 1 8

Ook G-sporters 
beleven meer

Iedereen kent de namen Marieke Vervoort 
en Peter Genyn. Ook Florian Van Acker en 
Joachim Gérard zullen bij sommigen een bel-
letje doen rinkelen. Ze bezorgden ons land al 
meermaals medailles op grote internationale 
sportwedstrijden zoals de Paralympische 
Spelen. Hun prestaties zijn des te opmerkelij-
ker omdat ze dat doen ondanks een lichame-
lijke beperking. Behalve deze grote helden 
telt ons land nog duizenden kleine helden.

G-SPORTERS
Die kleine helden zijn G-sporters. G-sport is 
sport voor mensen met een beperking. Het 
meest bekend zijn de G-sporters met een li-
chamelijke beperking. Daarnaast is er even-
wel ook een grote groep sportievelingen 
met een mentale beperking. Ook zij nemen 
deel aan grote sportevenementen zoals de 
Special Olympics. De nadruk ligt er veeleer 
op deelnemen dan op winnen. Het verkrij-
gen van een medaille is voor elke deelne-
mer een unieke beleving en de media-aan-
dacht hierbij is een handig extraatje.

G-SPORTCLUBS
Of het nu een lichamelijke of een mentale 
beperking is, ook G-sporters moeten kun-
nen trainen. Dat doen ze vaak bij lokale 
sportclubs. Ze vinden er een uitlaatklep, 
ontspanning en vooral veel plezier. We spra-
ken met de initiatiefnemers van 4 Kortrijkse 
G-sportclubs. Jozef Deconinck bouwde met 
VTK Volleybalclub Kortrijk een Specials Uni-
fied Netbalclub uit waar men geïntegreerd 
werkt. Mensen met een beperking spor-

ten er samen met andere sportievelingen. 
Dominique Vandenbroucke is samen met 
Patrick Derk bezieler van G-basketbalclub 
Kortrijk Sport. Dave Vanhoutte stampte 
G-voetbal Marke uit de grond en Simon 
Clinckemaillie is verantwoordelijk voor G-
voetbal KV Kortrijk.

Alle vier zijn ze op hun eigen manier in de 
wereld van de G-sport terechtgekomen. 
Jozef en Dominique gaven les in De Hoge 
Kouter, een multifunctioneel centrum dat 
jongeren met een mentale beperking on-
dersteunt. Ze voelden de nood aan meer li-
chamelijke ontspanning bij de jongeren die 
er verblijven. Dave heeft een voetbalgekke 
zoon die omwille van zijn beperking niet in 
een gewone voetbalclub terecht kon. Si-
mon is een geëngageerde jongeman met 
een missie.

ONDERSTEUNING
Ze hebben allemaal ervaren dat het oprich-
ten en in stand houden van een sportclub 
geen sinecure is. Om te sporten heb je vaak 
een zaal, kleedkamers, materiaal… nodig. 
Daarom haken G-sportclubs hun wagon-
netje vaak aan een bestaande sportclub 
vast, zoals KV Kortrijk, VTK Volleybal Kortrijk 
of BC Kortrijk Sport. Ook stad Kortrijk en 
Sport Vlaanderen bieden financiële en/of 
logistieke ondersteuning. Waar die midde-
len niet toereikend zijn, moeten initiatief-
nemers op zoek naar externe geldschieters.

 R www.gsportvlaanderen.be

2018 stond bol van uitzonderlijke sportieve prestaties in onze 
Europese Sportstad. Van grote evenementen tot kleine onzichtbare 

inspanningen. Naar aanleiding van het evenement G-sport@Kortrijk 
richten we vandaag de schijnwerpers op G-sporters.

De beste manier om extra steun 
aan te trekken is heel eenvoudig: 
zichtbaarheid! G-sportclubs moe-
ten aan het grote publiek kunnen 
laten zien wat voor schitterend 
werk ze leveren. Onze stad organi-
seert daarom op 17 november voor 
de eerste keer G-sport@Kortrijk. 
Van 14 tot 17 uur kan je in sport-
centrum Weimeersen in Rollegem 
onder andere deelnemen aan een 
potje hockey, tafeltennis, netbal, 
basketbal en voetbal. Heb je zelf 
een beperking, of ken je iemand in 
jouw omgeving die door zijn/haar 
beperking de weg naar actief spor-
ten niet vindt? Dan ben je meer dan 
welkom op G-sport@Kortrijk! Meer 
info bij de sportdienst.

Maar… met materiële steun en 
zichtbaarheid alleen ben je niets. 
Het meest van al is er nood aan be-
geleiders en trainers. Mensen die 
zin hebben in een intense ervaring 
waar je heel veel van terug krijgt. 
Veel personen met een beperking, 
zowel volwassenen als kinderen, 
zijn nog op zoek naar een sportieve 
uitlaatklep. Stad Kortrijk wil samen 
met reeds bestaande G-sportclubs 
bouwen aan een gepast aanbod 
voor deze doelgroep. Wil jij daar-
aan meewerken als individu of met 
jouw sportclub? Neem dan contact 
op met de sportdienst van Kortrijk 
op sportdienst@kortrijk.be.

1e editie
G-sport@Kortrijk
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In de herfst valt er 
opnieuw heel wat 
te beleven in onze 

Unesco Creative City. 
Onder de noemer  

We Are Creators 
krijg je onder 

andere muziek, 
theater en mode 
voorgeschoteld.

CREATIEVE 
BREINEN 

BESTORMEN 
KORTRIJKSE 

PODIA

SONIC CITY
Met vorig jaar Sonic Youth-legende 
Thurston Moore en in 2014 Portishead-
brein Geoff Barrow aan het roer, haalt Wilde 
Westen ook voor de elfde editie een inter-
nationale topper naar Kortrijk. De Australi-
sche gitaarkoningin Courtney Barnett stel-
de een line-up samen met bijna uitsluitend 
vrouwen, een bijzonder gegeven in het hui-
dige festivallandschap. In een tijd waar het 
thema ‘vrouwen in de muziekindustrie’ heel 
actueel is, draagt Sonic City met ‘the future 
is female’ dus voor het eerst een boodschap 
uit. “Als we met een coole affiche ook een 
positief statement kunnen maken, dan 
doen we dat graag. We zijn heel erg trots 
zoveel geweldige vrouwelijke bands te 
kunnen programmeren. Sonic City krijgt dit 
jaar zeker weten een bijzondere vibe,’’ zegt 
PR-verantwoordelijke Elisah Vandaele.

Courtney Barnett brengt van 9 tot 11 no-
vember onder andere Joan as Police Wo-
man, Poliça, Melanie de Biasio, WWWater, 
Ryley Walker, Snail Mail en The Coathangers 
naar Kortrijk.

 R  www.soniccity.be

NEXT
In november kan je opnieuw het kruim van 
de podiumkunsten ontdekken tijdens Next. 
Maar liefst 45 voorstellingen in 24 dagen 
verspreid over 19 locaties in de hele Eurome-
tropool Rijsel-Kortrijk-Doornik. Een voorstel-
ling meepikken buiten Kortrijk? Next zorgt 
voor gratis festivalbussen. Gemakkelijk, ge-
zellig én ecologisch. Ella Vanhaverbeke is 20 
jaar en studente biomedische wetenschap-
pen: “De Next-busreizen zijn een plezier voor 
iedereen. Niet alleen de introductie van de 
voorstelling, maar ook de aanwezigheid van 
andere toeschouwers zijn een pluspunt. Zo 
leer je nieuwe mensen, nieuwe culturen en 
nieuwe meningen kennen.”
Vanuit Kortrijk vertrekken festivalbussen 
naar onder andere Valenciennes, Rijsel en 
Armentières. Op www.nextfestival.eu ont-
dek je alle voorstellingen. Tijdens het reser-
veren geef je aan of je met de bus meereist.

 R  www.nextfestival.eu

REVEIL
Traditioneel leggen we op 1 november een 
bloem neer op het graf van onze dierbaren. 

Al blijft de begraafplaats vaak een plaats 
waar mensen zich onwennig voelen. Sinds 
vijf jaar doorbreekt Reveil rond zonsonder-
gang de stilte op 1 november met ingeto-
gen muziek en verhalen. Dit jaar slaat het 
Lettertype Collectief in onze stad de han-
den in elkaar met de Kortrijks/Gentse band 
Ho Bear. Enkele leden van het collectief zul-
len teksten brengen die ze speciaal schre-
ven voor het Reveilboek.
Plaats van afspraak is begraafplaats Kor-
trijk Centrum, langs de Meensesteenweg. 
Tussen 17 en 18 uur kan je er Ho Bear, Vere 
Verheecke, Alice Boudry, Ismane Ghislaine, 
Thomas Jacques, Adelien Vannecke en 
Bram Terryn aan het werk zien.

PROTOTYPING
Voor al wie op professioneel vlak actief is in 
de wereld van de industriële productont-
wikkeling, en graag wil weten hoe een idee 
uitgewerkt wordt in een productieklaar 
design, is PROTOTYPING een must. PROTO-
TYPING vindt plaats op 7 en 8 november 
in Kortrijk Xpo. Deze vakbeurs besteedt 
aandacht aan de diverse technologieën, 
materialen, software, tools en technieken 
voor het materialiseren van je ideeën of 

productconcepten… En dit van het idee tot 
en met de realisatie van een businessmodel 
en de productie.
Naast het beursaanbod is PROTOTYPING 
vooral ook een netwerkevent om profes-
sionals uit de (creatieve) maakindustrie en 
productdesign te inspireren rond geïnte-
greerde productontwikkeling en innovatie.

 R www.prototypingxpo.com

FAKTORY INFINI
Begin december laat FaKtory Infini je in Han-
gar K kennismaken met duurzaam textiel 
en de mode-industrie van de toekomst. Op 
donderdag 6 en vrijdag 7 december leer je 
als b2b-deelnemer andere ondernemers uit 
de innovatie-/creatieketen kennen, raak je 
geïnspireerd door circulaire innovaties en 
kan je je laten onderdompelen in de wereld 
van co-creatie. Op zaterdag 8 en zondag 9 
december opent Hangar K de deuren voor 
het grote publiek. Shop duurzame en lokale 
textiel-, fashion- en lifestylegeschenken, 
proef de voeding van de toekomst in onze 
foodhall en luister naar inspirerende talks.

 R www.faktoryinfini.be

BEZOEKT 
ALLE BRAVE 

KINDEREN 
IN KORTRIJK

SINT

Geen ‘zie ginds komt de stoom-
boot’ aan de Leieboorden dit jaar. 
Of toch niet letterlijk. Kinderen 
kunnen het riedeltje wél luidkeels 
meezingen met de goedheilige 
man en 99(!) zwarte pieten. Want 
op zaterdag 10 november trekt een 
heuse Sintparade door Kortrijk. Om 
13.30 uur verwelkomt een liveband 
Sinterklaas in K in Kortrijk. Vanaf 
14.15 uur vormt het bonte gezel-
schap met fraaie praalwagens een 
parade door het stadscentrum. Tot 
16 uur kan je genieten van dit unie-
ke totaalspektakel. In de weken na 
zijn intrede kan je Sinterklaas nog 
ontmoeten in zijn Sinthuis in K in 
Kortrijk of in enkele buurtbibliothe-
ken. Op zondag 11 november is er 
de Sinterklaasshow in Schouwburg 
Kortrijk. Er zijn voorstellingen om 
14, 15.30 en 17 uur.

Alles over de Sint in Kortrijk vind je 
op www.kortrijk.be/sinterklaas.
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Op zondag 25 november krijg je de kans 
om een blik te werpen achter de schermen 
van universiteiten, hogescholen, doe-cen-
tra en onderzoeksinstellingen. Jong en oud 
kunnen op verschillende plekken in Kortrijk 
gratis terecht voor een boeiend en afwis-
selend programma met workshops, de-
monstraties, experimenten en tentoonstel-
lingen. Artificiële intelligentie, Augmented 
Reality en Virtual Reality staan dit jaar op de 
voorgrond.
De Dag van de Wetenschap is een jaar-
lijks initiatief van de Vlaamse overheid. 
Technopolis zorgt voor de coördinatie in 
samenwerking met de associaties van de 
Vlaamse universiteiten en hogescholen, 
wetenschappelijke instellingen en vereni-
gingen, musea, bedrijven en federaties.

 R www.dagvandewetenschapkortrijk.be

VIVES 

Doorniksesteenweg 145 | 14 tot 17 uur
In Hogeschool VIVES zijn er heel wat we-
tenschappelijke bezienswaardigheden en 
activiteiten. Men voorziet workshops en 
demonstraties in de domeinen STEM, in-
dustriële wetenschappen, zorgtechnologie, 
ecotechnologie, marketing, gezondheids-
zorg, sociaal agogisch werk en onderwijs-
kunde. Het bedrijf Bekaert, Logi-Technic en 
az groeninge tonen je enkele specialiteiten. 
Het volledige programma vind je op www.
vives.be/dvdw. Je bent hartelijk welkom 
in ’t Forum (centraal gebouw), het MAAK-
LAB en The Cube. VIVES trakteert je nadien 
graag op een drankje en oliebollen.

PROVINCIAAL
TECHNISCH INSTITUUT

Graaf Karel De Goedelaan 7 | 10 tot 17 uur
Ontdek de boeiende wereld van program-
meren met Kodu. Laat je verwonderen door 
volgende demonstraties: 3D-printing en laser 
cutting, welkom bij de chemie, it’s all about 
metal. Maak je eigen game, dino, stutterbal 
of coole sleutelhanger. Verder is er een drone 
simulator en leer je een drone besturen.
  

HOWEST

Botenkopersstraat 2 | 10 tot 16 uur
Ook de beste gamingschool ter wereld 
zet haar deuren voor je open. In The Level, 
het gebouw vlakbij Kortrijk Weide, tonen 
de opleidingen van Howest het beste van 
zichzelf. Benieuwd hoe een computergame 
wordt gemaakt? Bekijk live hoe studenten 
aan het spel van de toekomst schrijven. 

Of test ze zelf eens uit en zeg wat je ervan 
denkt. Jezelf al eens afgevraagd hoe Frank 
dat nu juist doet met die weerkaarten? Ga 
zelf voor onze green key staan en maak je 
eigen toepassing.

BUDA::LAB

Dam 2 | 10 tot 16 uur
Ga eens langs in de Budafabriek waar het 
BUDA::lab aan het werk is. Hier kan je aan 
de slag met de nieuwste 3D-printers en 
maak je je eigen VR-bril met de modernste 
lasercutters.

UGENT CAMPUS KORTRIJK

Graaf Karel de Goedelaan 5 | 10 tot 17 uur
Grote en kleine kinderen kunnen hun hart-
je ophalen op de ontdekkingsmarkt: com-
posteerbare kunststoffen maken, experi-
menteren met virtual reality en robots… In 
de namiddag kunnen de grote mensen ook 
een lezing meepikken over de toekomst 
van ons elektriciteitsnet: zal er altijd stroom 
zijn of moeten we zelf in deze basisbehoef-
te voorzien? Graag eerst even registreren 
voor de lezing via www.ugent.be/campus-
kortrijk/dagvandewetenschap.

QUINDO

Conservatoriumplein 1 | 12.30 tot 16 uur
Hoe slaagt men erin muziek door jouw 
boxen te laten knallen? Hoe krijgt men 
jouw stem in de ether? En hoe is het mo-
gelijk dat die zelfs aan de andere kant van 
de wereld uit een radio komt? Je leert het 
tijdens een presentatie en demo van medi-
alab Quindo. Daarna is het aan jou. Tijdens 
een korte, interactieve workshop bereid je 
een blokje radio voor. Een redacteur van 
Quindo helpt je bij de voorbereiding van 
je mini-radioprogramma. Daarna ga je voor 
de micro staan en ben je live op de radio.

FIRST LEGO LEAGUE

Doorniksesteenweg 145 | 10.30 tot 16 uur
In het gebouw van Wetenschappen en 
Technologie is er de wereldwijde First LEGO 
League robotwedstrijd. Met de spectaculai-
re LEGO Mindstorms Ev3 voeren 40 teams 
opdrachten uit volgens het thema ‘Into Or-
bit’. Tegelijk is er een LEGO-wedstrijd voor 
het brede publiek, een LEGO-tentoonstel-
ling en enkele LEGO-workshops. Meer info 
op www.firstlegoleague.be.

Wetenschap en technologie zijn niet meer weg te denken uit 
ons leven. Denk maar aan onze smartphone of het internet. 

En het einde is nog niet in zicht. Ontdek een uitgebreid 
aanbod van wetenschappelijke en technologische activiteiten 

tijdens de Dag van de Wetenschap.

palmt Kortrijk in
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Kortrijk werkt als duurzame gemeente mee aan de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Een aantal stadsgenoten 

leveren extra inspanningen. Ze mochten de SDG-vlag hijsen aan het stadhuis.

Nederlandse lessen zijn belangrijk, 
maar anderstaligen moeten de taal ook 
in de praktijk kunnen oefenen. Daarom 
realiseerden Stad Kortrijk, Agentschap 
Integratie en Inburgering en andere 
partners het afgelopen jaar het project 
‘Anderstaligen aan Zet’.

Eén van die anderstalige Kortrijkzanen is de 
Amerikaanse Kristin Keller (tweede van links). 
Zij is niet alleen zelf anderstalig, bovendien is 
zij de sterke vrouw achter OpenDeur, een be-
langrijke partner van Anderstaligen aan Zet.

Kristin, wat waren jouw eerste ervaringen 
als anderstalige in Kortrijk?
Vóór ik in Kortrijk aankwam, woonde ik al in 
Frankrijk en Engeland. Maar de aanpassing in 
België was het moeilijkst. Niet alleen de taal 
was een drempel, ook de geslotenheid van 
de Vlamingen verraste me een beetje. Als je 
de moeite doet om mensen beter te leren 
kennen, verdwijnt die geslotenheid gelukkig 
snel. Maar dat is niet voor iedereen evident.

Is dat de reden waarom je de vzw Open-
Deur oprichtte?
OpenDeur heeft als doel mensen samen te 

brengen zodat ze hun ervaringen kunnen 
delen en samen Kortrijk leren kennen. Taal 
speelt daar uiteraard een belangrijke rol 
in. Daarom organiseren we bijvoorbeeld 
taalcafés. De gemoedelijke sfeer waarin 
we daar Nederlands oefenen staat in schril 
contrast met alle verplichtingen waaraan 
anderstaligen moeten voldoen.

Het sociale en informele aspect vond je 
ook terug bij Anderstaligen aan Zet?
Inderdaad, en daarom twijfelde ik geen 
moment om mee te werken. Een belang-
rijke doelstelling was om samen met de 
Nederlandstalige én anderstalige vrijwilli-
gers de oefenkansen beter te maken. Bij die 
oefenkansen zijn anderstaligen trouwens 
geen leerlingen. Ze zijn gelijke partners die 
leren van elkaar en van de vrijwilligers die 
dus vaak zelf anderstalig zijn. Zo kregen 
anderstaligen een nieuwe rol met meer in-
spraak en meer verantwoordelijkheid.

Heb je het gevoel dat het project zijn doel 
bereikt heeft?
Jazeker, er zijn netwerken gevormd met 
CVO’s, Open School, bibliotheek, wijkcen-
tra, verenigingen... Alle partners boden 

voordien al mooie initiatieven aan, maar 
de onderlinge communicatie verliep vaak 
stroef. Ze kennen elkaar nu beter en kun-
nen efficiënter doorverwijzen. Er zijn oefen-
materialen beschikbaar in de bibliotheek 
en via het stadhuis. En de vrijwilligers die 
meewerken aan de oefenkansen krijgen 
extra ondersteuning en vorming.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
Het project zelf is afgerond, maar de basis 
is gelegd, het netwerk gevormd. Daar bou-
wen alle betrokken partners nu op verder. 
Elke Kortrijkzaan kan trouwens zijn steentje 
bijdragen. Heb je een nieuwe anderstalige 
buur? Een vriendelijk gezicht en een harte-
lijke ‘goeiedag’ kan wonderen doen. Je zult 
die stille, mysterieuze buur misschien snel 
zien openbloeien. Als je maar de tijd neemt 
voor elkaar...

 R Meer weten over Anderstaligen aan Zet en 
de informele oefenkansen? Ga naar www.
nederlandsoefenen.be/west-vlaanderen.

Anderstaligen
blijven aan zet

Iedere inwoner die in het dagelijkse leven 
(job, hobby, vereniging) bezig is met the-
ma’s als armoede, gezondheid, welzijn, mi-
lieu, energie, onderwijs, vrede, gelijkheid… 
is een held. Naar aanleiding van de week 
van de duurzame gemeente in september 
stelden enkele initiatieven zich kandidaat 
om mee campagne te voeren voor een 
duurzame samenleving. We willen jou in-
spireren en pikken er daarom een paar uit. 

 R De volledige lijst vind je op  
www.duurzamegemeente.be/gemeenten/kortrijk.

DE KIER
Ondanks de vele initiatieven van over-
heden en verenigingen, leven heel wat 
mensen in nood. De vrijwilligersploeg 
van De Kier biedt deze mensen een luiste-
rend oor. Waar het kan voorziet men ook 
materiële en financiële steun: een warme 
maaltijd bij Poverello, kledij voor de kin-
deren, een tegemoetkoming bij medi-
sche noodsituaties, begeleiding van jon-
geren in het voltooien van hun studies... 
Tegelijk zoekt men naar de oorzaken voor 
de acute nood en naar tijdelijke oplossin-

gen, telkens met een duurzame oplossing 
als doel.

 R Nood aan een babbel? Of wil je De Kier 
steunen? Bezoek dekier.weebly.com.

VLASKRACHT
Vlaskracht cvba is een gloednieuwe ener-
giecoöperatie voor én door burgers uit de 
Vlasstreek in en rond Kortrijk. Dankzij finan-
ciële participatie van inwoners wil Vlaskracht 
duurzame energie produceren samen met 
lokale partners bij bedrijven, openbare be-
sturen en instellingen. Zo kunnen de inwo-
ners mede-eigenaar worden van zonnepa-
nelen of windmolens in de buurt. De winst 
van de coöperatie verdwijnt niet naar het 
buitenland, maar vloeit terug naar alle aan-
deelhouders. We gaan uit van eigen kracht!

 R Startevent bijwonen op 14 december om 19 uur 
in Hangar K? Mee investeren? Meld je aan via 
www.vlaskracht.be.

OPENDEUR
Bij OpenDeur staat de deur letterlijk open 
voor alle nieuwe Kortrijkzanen. De vzw wil 
in de eerste plaats mensen samenbrengen. 
Mensen die zelf ooit nieuw waren in onze 
stad en intussen hun weg gevonden heb-
ben. Maar ook mensen die nog maar pas in 
ons land zijn aangekomen. Samen wisselen 
ze ervaringen uit. Ze oefenen het Nederlands 
en leren de Kortrijkse cultuur en gewoonten 
kennen. Maar evengoed genieten ze van el-
kaars uiteenlopende verhalen en achtergron-
den. Het resultaat: een vlottere integratie.

 R Een activiteit van OpenDeur bijwonen?  
Surf naar opendeurvzw.wordpress.com.

Lokale helden
voor globale doelen

I N W O N E R  A A N  H E T  W O O R D
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Kortrijk Kort 

Omdat 
zichtbaarheid 

ons allen 
aanbelangt! 

#AllemaalMensen, 
onderweg naar beter

De 11.11.11-campagne staat dit jaar in 
het teken van migratie. Miljoenen mi-
granten en vluchtelingen zijn net als wij, 
#AllemaalMensen onderweg naar beter. 
Een veilige thuis, een gezond klimaat, ge-
lijke rechten, een goede school, betaalba-
re zorg... Iedereen verdient een waardig 
leven. 11.11.11 vraagt daarom dat onze 
politici migranten menswaardig behan-
delen zodra ze hier zijn. Dat betekent dat 
ze zorgen voor veilige routes en de oor-
zaken van migratie aanpakken. En dat ze 
eerlijk over migratie communiceren. Ook 
de actie in november blijft een speerpunt 
van de 11.11.11-campagne. Kortrijk draagt 
zijn steentje bij. De inwoners schonken 
in 2017 € 72.000 of € 0,95 per inwoner. 
Daarmee prijkt Kortrijk op de vierde plaats 
van alle West-Vlaamse gemeenten. Dank-
zij de toelage van de stad werd de totale 
bijdrage vanuit Kortrijk opgetrokken tot 
€ 92.000. Ook dit jaar gaat 11.11.11 er op-
nieuw tegenaan op 9, 10 en 11 november.

 R Wil jij meehelpen als vrijwilliger? Surf naar 
www.111111kortrijk.com en kies welk 
engagement jou het best ligt.

Winkel/verwencafé  
‘Het Idee’ zet mensen 
met mentale  
beperking centraal

Op vrijdag 23 november opent De Bran-
ding een winkel in Ring Shopping Kor-
trijk, waarbij personen met een verstan-
delijke beperking zelf instaan voor het 
bedienen en helpen van de klant. Ze zijn 
ook verantwoordelijk voor de afrekening. 
Het Idee is een verwencafé waar je ook 
de artisanale producten uit de ateliers 
van De Branding kan kopen.
Bedoeling van Het Idee is dat personen 
met een beperking centraal staan met 
hun talenten en mogelijkheden. De be-
geleiding en werkmethoden zijn volledig 
aangepast zodat zij zo zelfstandig moge-
lijk kunnen werken. Dit is een uniek con-
cept in Vlaanderen en een subliem voor-
beeld van een inclusieve werking. Kom 
dus zeker eens langs voor een heerlijke 
koffie met eigen taart, een drankje of tas 
soep! Ontdek de prachtige geschenken 
en huisgemaakte producten, en geniet 
vooral van de unieke sfeer. Het Idee volgt 
de openingstijden van Ring Shopping.

 R Meer over onze werking op www.debranding-
waakvzw.be of via Facebook.

Joef, jeugd organiseert 
en financiert

JOEF is een project van, door en voor 
jongeren dat financiële steun verleent 
aan initiatieven van leeftijdsgenoten. 
Inspiratiebron is het Noord-Ierse project 
YouthBank, dat ondertussen in 25 landen 
operationeel is. JOEF staat voor Jeugd 
Onderneemt en Financiert.
JOEF heeft één cruciale doelstelling: de 
jongeren beslissen zelf en volledig auto-
noom over de criteria en de modaliteiten 
waaraan de projecten moeten voldoen. 
Zij maken ook de finale keuze van welke 
initiatieven financiële steun krijgen. Het 
Streekfonds West-Vlaanderen onder-
steunt het Kortrijkse Jeugdwelzijnswerk 
Ajko bij de uitwerking van JOEF.
Interesse in dit project? Neem dan con-
tact op met Melanie van AjKo op Face-
book of op 0473 86 29 62. Mailen kan 
naar melanie.reynaert@kortrijk.be

 R www.kortrijk.be/ajko

Filmkampen bij BUDA

BUDA pakte eind oktober uit met het 
pilootproject ‘Filmkampen’. Een tweede 
editie volgt tijdens de paasvakantie. De 
kampen, die de steun van het Streek-
fonds: Hart voor West-Vlaanderen krij-
gen, richten zich specifiek naar jongeren 
tussen 10 en 14 jaar (voorrang gaat naar 
kinderen in een kansenpositie). 17- tot 
20-jarigen krijgen de kans om mee te 
begeleiden en dus aan ‘peer-to-peer le-
arning’ te doen. BUDA werkt daarvoor 
samen met de jeugdfilmorganisatie en 
expert in filmdidactiek bij jongeren: JEF.
5 dagen lang leren de kinderen op een 
actieve en interactieve manier hoe film 
en cinema werken. De begeleiders ver-
trekken van een eenvoudige en speelse 
theorie om dan naar de praktijk over te 
gaan: zelf filmen. Een openingsfilm, een 
spin-off of een slotfilmpje. Op het einde 
draaien de kinderen mee als volwaardige 
crewleden en filmexperts op een slot-
feest voor de ouders.

 R Meer weten? Bel 056 22 10 01 of  
mail eef.delombaerde@budakortrijk.be.

Op 12 november is het 10 jaar geleden dat XIU (‘kzieu) ontstond onder impuls van 
de ouderraden van acht Kortrijkse secundaire scholen. Bedoeling was en is nog 
steeds om jongeren te sensibiliseren en motiveren om zich zichtbaarder en veili-
ger door het verkeer te begeven. Vooral wanneer het donkerder wordt, zijn onder 
andere fietsverlichting en fluokledij een must. Intussen werken al 180 secundaire 
scholen en ouderverenigingen aan de actie mee. Naar aanleiding van de 10de ver-
jaardag organiseert XIU op 12 november een Fluodag voor het brede publiek. Met 
deze dag wil XIU iedereen aanzetten om zichtbaar door het verkeer te gaan.

Wil jij graag de XIU-actie ondersteunen? Neem een foto 
van jezelf, je collega’s, vrienden… die zich zo zichtbaar 
mogelijk maken. Deel die foto/selfie via Facebook en In-
stagram met de hashtags #xiugraag #xiugraaginfluo #fluo-
dag #wijdoenmee. Of geef je profielfoto op Facebook een 
tijdelijk #xiugraag-kader (te vinden bij de goede doelen). 
Onderteken verder samen met collega’s en vrienden het 
#wijdoenmee-charter op de website www.xiu-jtvoi.org.
De actie krijgt de steun van weerman Frank Deboosere 
die op 12 november, van top tot teen gehuld in fluo, een 
fietstocht van 150 km door de 5 Vlaamse provincies onder-
neemt. 

Ook stad Kortrijk draagt verkeersveiligheid hoog in het 
vaandel met de campagne ‘Kortrijk ziet je graag’.

XIU
xiugraag

LICHT AAN?
REFLECTOREN
IN ORDE?
www.kortrijk.be/kortrijkfietst
Kortrijk ziet je graag
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Onze stad heeft een ambitieus plan 
om nog duurzamer met energie 
om te gaan. Een onderdeel daarvan 
is het project ‘zonnedelen’. Kortrijk 
wil in samenwerking met BeauVent 
meer dan 3.500 zonnepanelen in-
stalleren op stadsgebouwen. Dit re-
sulteert in een jaarlijkse productie 
van meer dan 950.000 groene KWh. 
Dit komt overeen het jaarlijks elek-
triciteitsverbruik van 270 gezinnen.

Als inwoner van Kortrijk kon je van-
af woensdag 26 september aande-
len kopen om de eerste fase van 
het project te helpen realiseren. En 
het werd een groot succes, want op 
twee uren tijd waren de aandelen 
allemaal verkocht. Halfweg 2019 
volgt een tweede fase. De zonne-
panelen worden geïnstalleerd op 
onder andere het sportcentrum 
Lange Munte, het Muziekcentrum 
Track, de gebouwen op Kortrijk 
Weide en het Erfgoeddepot.

 R Meer info en een overzicht  
van alle gebouwen vind je op  
www.kortrijk.be/zonnedelen.

investeren 
in duurzame 

energie

Zonne-
delen

Wanneer we in de winter ’s avonds met 
z’n allen thuiskomen, schiet het energie-
verbruik de lucht in. Door het stilleggen 
van enkele kerncentrales in ons land, kan 
de energieproductie op die piekmomen-
ten tekortschieten. Men spreekt dan eerst 
reserves aan en klopt aan bij de buurlan-
den. Maar als ook dat niet volstaat, kan 
het afschakelplan in werking treden.

Het plan zelf is opgedeeld in 8 schijven. 
Die komen niet overeen met geografische 
regio’s. Schijf 4 kan bijvoorbeeld betrek-
king hebben op stroomcabines in zowel 
Kortrijk als Hechtel-Eksel. De schijven wor-
den in geval van nood beurtelings afge-

schakeld, beginnende bij schijf 8. Stroom-
onderbrekingen duren in principe niet 
langer dan 3 uren (tussen 17 en 20 uur).

In Kortrijk vallen enkele stroomcabines 
onder schijf 7. Dat kan gevolgen hebben 
voor bepaalde straten in Kortrijk, Marke, 
Aalbeke, Rollegem, Bellegem en Kooi-
gem. Een beperkt aantal andere stroom-
cabines in Kortrijk en Heule zitten dan 
weer in schijf 4. Wil je weten of jouw straat 
daarbij hoort? Check afschakelplan.ean-
dis.be. Als de kans op afschakeling reëel 
wordt, zullen de inwoners van de betrok-
ken straten specifieke richtlijnen ontvan-
gen per post.

Renovatie in de kijker
Kortrijk renoveert: 

Afschakelplan! 
Hoe zit dat in Kortrijk?

Warm, praktisch en industrieel. Deze woor-
den vatten de gerenoveerde woning van 
Bjorn (35) perfect samen. “Ik zou nooit kun-
nen wonen in een huis dat ik niet zelf tot het 
mijne heb gemaakt.” En dat zie je. Het rijhuis 
in de wijk Pius X straalt een gezellige, maar 
vooral persoonlijke warmte uit. Het kleur-
rijke behang en de zelf gelaste rekken ge-
ven de woning een apart karakter en ook de 
keuken is authentiek én hip. Bjorn was al een 
tijdje op zoek naar een woning toen hij op 
het internet op foto’s van dit rijhuis botste. 
“Niet alleen de indeling en structuur spraken 
mij aan, ook de ligging is mooi meegeno-
men. We zitten dicht bij de Leie en te voet of 
met de fiets sta je zo in het centrum.”
 
HANDS-ON EN SLIM VERBOUWEN
De woning van Bjorn bewijst dat reno-

veren vaak interessanter is dan het zet-
ten van een nieuwbouw. “Het huis werd 
in de jaren 50 gebouwd door de mensen 
waar ik het van kocht en wauw, het was 
echt supergoed onderhouden. De vorige 
eigenaars hielden alles over de elektri-
citeit heel gedetailleerd bij en droegen 
goed zorg voor hun woning. Op een paar 
maanden tijd heb ik er samen met mijn 
ouders iets heel moois van kunnen maken 
en daar ben ik best wel trots op.” Dat Bjorn 
zelf een ‘handige Harry’ is, kwam natuur-
lijk goed van pas. Zo is het ontwerp van 
het bureau van zijn hand, net als de ruwe 
en industriële look van het plafond.
 
STAP VOOR STAP
Bij grote renovaties komt natuurlijk ook 
een groot budget kijken. En dat is er niet 

altijd. Daarom besloot Bjorn de verande-
ringen geleidelijk aan door te voeren. “De 
dubbele beglazing was er al en kon ik 
meteen van het to-dolijstje schrappen. Ik 
liet een nieuwe condensatieketel hangen, 
maakte de keuken meer open door een 
muur in te gooien en experimenteerde 
met een pvc-vloer. Dankzij de renovatie-
begeleiding kreeg ik heel wat subsidies 
en die investeerde ik meteen terug in mijn 
huis. Zo kon ik onlangs mijn badkamer 
een totale make-over geven. Die begelei-
ding is super, het kan eigenlijk niet een-
voudiger.”

 R www.kortrijk.be/producten/
renovatiebegeleiding

De Kortrijkse renoveerders verrichten prachtig werk.  
Oude huizen toveren ze, samen met de bewoners, om tot hippe 
stadswoningen waar het aangenaam wonen is. Kijk je even mee 

hoe dat  verliep in het huis van Bjorn?

De afgelopen weken kon je er moeilijk naast kijken.  
De berichten over het gebrek aan energie in ons land.  

En dan duikt daar dat gevreesde woord op:  
afschakelplan. Maar wat is dat eigenlijk?
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Kortrijk Kort 

Proef van andere 
culturen met 

Tables d’Hôtes

Parc de Triomphe 
heeft jou nodig!

Samen met talrijke organisaties, scholen, 
ondernemers en geëngageerde Kor-
trijkzanen maken we tijdens Winter in 
Kortrijk een 'Parc' in hartje Kortrijk waar 
geven en delen centraal staan. Van 17 
tot 24 december is het Vandaleplein een 
plek voor muziek, kunst, eten, drinken, 
ontmoeting en verbinding. We geven 
iedereen de kans om het Parc te helpen 
invullen, aankleden en vormgeven. Denk 
feeëriek, groen, oase van rust, warmte... 
Alles kan! Het doel is om de impact van 
de Arc de Triomphe ook dit jaar te ver-
viervoudigen.
Zoek je nog een locatie om je initiatief 
voor de Warmste Week op te zetten? Heb 
je een project dat je wereldkundig wil 
maken? Geef met je ideeën, projecten en 
organisaties mee invulling aan concept, 
planning en uitvoering van Parc de Tri-
omphe. We maken er ook dit jaar opnieuw 
een inspirerend verhaal van. Parc de Tri-
omphe is een organisatie van De Stuyverij, 
Stad Kortrijk, Howest, Femma en OCMW 
Kortrijk.

 R Meer weten? Neem contact op met Eline via 
info@destuyverij.be.

Tweede editie van het 
Kortrijkse caféplan, 
tzal wel zijn!

Met de tweede editie van de caféwijzer 
hoef je in Kortrijk geen dorst te lijden. De 
stad herbergt talrijke cafés waarvan het 
ene al beruchter is dan het ander. Het 
plan wil de Kortrijkse cafés letterlijk en 
figuurlijk op de kaart zetten.
De caféwijzer geeft een overzicht van 96 
kroegen en hotspots in Kortrijk en deel-
gemeenten die zeker een bezoek waard 
zijn. Op het plan ontdek je ook enkele 
pareltjes die je niet mag missen en waar 
je kan genieten van een fris of warm 
drankje in een unieke sfeer. De caféwijzer 
geeft tips en een kort overzicht waar je 
met een hongertje terecht kan.
Je vindt de caféwijzer in de top 12 cafés 
die zijn aangeduid in het groen op de 
kaart. Ook in Kortrijk Xpo, de hogescho-
len en de universiteiten kan je een exem-
plaar bemachtigen. Toeristen en inwo-
ners kunnen een caféwijzer afhalen in het 
stadhuis, dienst Toerisme…
Dit initiatief kwam tot stand dankzij de 
steun van KRAK West, EFRO en de provincie.
 

 R www.toerismekortrijk.be/cafeplan

Dank jullie wel, 
ondernemers!

Ondernemers zorgen voor levendige ste-
den, bieden lokale tewerkstelling en beta-
len vaak via sponsoring de voetbaltruitjes 
van onze kinderen. Unizo en het Agent-
schap Innoveren en Ondernemen orga-
niseren daarom elke derde vrijdag van 
november de Dag van de Ondernemer. 
Dit jaar biedt 16 november de unieke ge-
legenheid om alle Kortrijkse ondernemers 
te bedanken voor hun dagelijkse inzet, 
durf, doorzettingsvermogen en passie.

 R www.unizo.be/projecten/dag-van-de-ondernemer

Voormalig pand 
stadsarchief te koop

Nu de verhuis van het stadsarchief naar 
erfgoeddepot Trezoor bijna afgerond is, 
kan het oude pand in de Kortrijksestraat 
388A verkocht worden. Het perceel is 
2000m² groot en omvat onder andere 
een kantoorwoning en een magazijn. 
De uiterlijke datum om schriftelijk te bie-
den is 13 december 2018. Bij verschei-
dene geldige biedingen (van minimaal 
585.000 euro) volgt een gesloten mon-
delinge zitting voor kandidaten die een 
geldig schriftelijk bod uitbrachten.

 R www.kortrijk.be/immo

Oproep SINKSEN 19

Hoewel de winter nog voor de deur staat, 
zijn de voorbereidingen voor SINKSEN 
(van 7 tot en met 10 juni) opnieuw van 
start gegaan! We nodigen jou en je vereni-
ging uit om Kortrijks grootste stadsfeest 
mee vorm te geven. Wil je een plein inpal-
men in het thema Zinderend Zomers? Wil 
je meedoen met optredens of streetacts? 
Broed je op een ei of heb je een leuk idee? 
Laat het ons uiterlijk op 11 november we-
ten via het formulier op www.sinksen.be.

Doe jij mee aan 
Winter in Kortrijk?

Tijdens Winter in Kortrijk valt er opnieuw 
heel wat te beleven in de stad. Heb je zelf 
een initiatief op poten gezet? Laat het 
ons weten via winter@kortrijk.be. Zo kun-
nen wij alles overzichtelijk bundelen op 
de website van Winter in Kortrijk. Er zijn 
trouwens nog een aantal kleine chalets 
beschikbaar in het Kerstdorp. 

 R Voor meer info kan je terecht op  
www.winterinkortrijk.be.

Van 15 tot 25 november vindt in Vlaanderen de Week van de Smaak plaats. In Kortrijk 
betekent dat al voor het tiende jaar op rij een culinair festijn met Tables d’Hôtes. Tien-
tallen gezinnen met een andere culturele achtergrond zetten hun deuren en kookpot-
ten voor jou open. Op het menu staan onder andere Congolese, Afghaanse, Colombi-
aanse, Pakistaanse, Ethiopische en Portugese specialiteiten.

Zijn jouw zintuigen geprikkeld? Heb je bovendien zin in een interessante ontmoeting 
met een andere cultuur? Schrijf je dan vóór 12 november in voor een smakelijk feestje bij 
één of verschillende gezinnen. Dat kan per e-mail naar catherine.dupont@kortrijk.be of 
bel naar 056 27 72 75. De prijs per volwassen deelnemer bedraagt 12 euro. Bij de reserva-
tie verneem je het adres en de betalingsgegevens van het gekozen gastgezin.

 R www.kortrijk.be/tablesdhotes

Durf jij je thuis wel eens aan een exotisch gerecht 
wagen? Is jouw restaurantkeuze veeleer  

experimenteel dan conservatief te noemen?  
Dan is Tables d’Hôtes iets voor jou.

DORST?
dé caféwijzer van Kortrijk
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AALBEKE

BOOMPLANTACTIE IN PRESHOEKBOS 
Het Preshoekbos wordt opnieuw een stukje groter. Men plant 14.000 
bomen en struiken aan voor de toekomst. Dat zijn er heel wat, en daar-
om zijn helpende handen meer dan welkom! Op zaterdag 1 december 
kan je tussen 10 en 15 uur je steentje bijdragen door één of meerdere 
bomen te planten. Plaats van afspraak is de Preisbergstraat in Aalbeke.
Voorzie handschoenen en laarzen. Ook een schop kan handig zijn. De 
plantgaten zijn al gemaakt, je hoeft er enkel de aarde in te scheppen. 
Zelf spitten is dus niet nodig. Kom zoveel mogelijk met de fiets, fietsen-
stalling is voorzien. Alsook een (warm) drankje en hapje. Iedereen krijgt 
een gratis consumptie.

HEULE

VERVANGING BOMEN HEULEPARK 
Binnenkort gaan verfraaiingswerken van start in Heulepark. Na onder-
zoek blijkt dat een aantal bomen nodig geveld moeten worden. Heel wat 
bomen zijn ziek en dreigen bijgevolg om te vallen. Andere bomen moe-
ten tegen de vlakte om de historische zichtlijnen in het park te herstellen 
en nog andere om ruimte te geven aan de meest waardevolle exempla-
ren. In de plaats daarvan komen in het centrale parkdeel nieuwe park-
bomen, en in de bosgedeeltes en parkranden onder andere inheemse 
hulst. De heraanplanting is gepland vanaf het voorjaar van 2019. Verder 
zal men ook de speelzone vernieuwen, de vijver opruimen en de paden 
tijdelijk herstellen. Een deel van de pastorietuin wordt geïntegreerd in het 
park. Ook daar zullen bomen gesnoeid of gekapt worden.

 R www.kortrijk.be/heulepark

MARKE

VOLKSTUINTJES AAN
KINDERBOERDERIJ
Heb jij groene vingers, maar beschik je niet over de 
nodige ruimte om je uit te leven? Dan hebben wij 
misschien wel dé oplossing. Op Kinderboerderij Van 
Clé verhuurt men perceeltjes van 8 op 3 meter. Mocht 
je interesse hebben, dan kan je dat laten weten via 
e-mail: van.cle@telenet.be. Ben je tussen 6 en 12 jaar, 
dan heeft de Kinderboerderij iets voor jou in petto. Op 
volgende data kan je er terecht voor de Beestig Leuke 
Woensdagen: 14 en 28 november, en 5 en 19 decem-
ber. Vooraf inschrijven is vereist en kan via van.cle@
telenet.be. Deelname kost 2,5 euro per activiteit. In de 
prijs is een kleine versnapering inbegrepen. De activi-
teiten beginnen om 14 uur en duren tot 16.30 uur.

HEULE

25 JAAR OC DE VONKE 
Op de terreinen van de vroegere brouwerij Lagae opende in 1993 het OC 
De Vonke. Het ontmoetingscentrum groeide snel uit tot een succes en 
is ondertussen, samen met het Heulse kasteel, de thuisbasis van talrijke 
verenigingen en organisaties. Op zaterdag 10 november zet de Vonke XXL 
vanaf 20.30 uur het OC een nacht lang op zijn kop met enkele partybands. 
De 13-koppige Ze Quaffeurz brengt ‘blaasmuziek met een hoek af’. Ze 
toveren funky ritmes, popsongs en schlagers om tot ware meezingers. The 
Amazing Flowers brengen vanaf 22 uur talloze partyhits van vroeger en 
nu. Hun visuele show zet iedereen in beweging. DJ Impuls zet het feest 
verder tot in de vroege uurtjes. En dat allemaal gratis!

BISSEGEM

VERNIEUWING STADSGROEN 
GHELLINCK EN OMGEVING 
De stad maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor 
stadsgroen Ghellinck en zijn omgeving. Dat is het gebied 
tussen de R8, de Oude Ieperseweg, de Heulsestraat, de Tien-
tjesstraat en de Gullegemsesteenweg. Het RUP wil onder 
andere vastleggen dat er niet gebouwd zal worden op de 
onbebouwde strook die men reserveerde voor de aanleg 
van de autoverbinding N328. Die moet plaats bieden voor 
een stedelijke groenzone en hoogwaardige fietsverbinding.
We horen graag jouw mening over de startnota voor het 
RUP. Op 26 november ben je vanaf 17 uur welkom voor een 
infomarkt in OC Troubadour. Je krijgt er alles te horen over 
de plannen en kan ideeën en opmerkingen meegeven. 
Om 18.30 uur volgt een algemene toelichting. De inspraak-
periode loopt van 16 november 2018 tot 14 januari 2019. 
Meer info over het RUP en hoe je reacties kan doorgeven 
vind je op www.kortrijk.be/ghellinck&omgeving. Over het 
ontwerp van stadsgroen Ghellinck zelf kon je vorig jaar al 
je mening geven. De aanleg start in het voorjaar van 2019.

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

We tellen stilaan we af naar 
de eindejaarsperiode, en 
dat wil zeggen dat heel wat 
personen met de auto naar 
het centrum komen om te 
shoppen. Het ideale mo-
ment voor wat parkeertips. 

Wie wil parkeren in het cen-
trum van Kortrijk doet dat 
best in één van de talrijke 
ondergrondse of boven-
grondse parkings. Wil je toch 
in de straten parkeren, dan 
zal je merken dat sommige 
parkeerplaatsen voorzien 
zijn van een kleur aan de 
rand van het parkeervak. Die 
bijkomende markering duidt 
op een specifieke reglemen-
tering. Parko heeft immers 
ervaren dat automobilisten 
de wettelijke signalisatie niet 
altijd voldoende opmerken.
 
GROEN
Op parkeerplaatsen met een 
groene randstrook kan je 
maximum 30 minuten gratis 
parkeren van maandag tot 
en met zaterdag. In de stads-
kern geldt deze beperking 
tussen 9 en 19 uur, buiten 
de stadskern tussen 9 en 18 
uur. Er is geen parkeerticket 
nodig. Bewonerskaarten en 
parkeerkaarten voor de me-
dische sector zijn er niet gel-

dig. Buiten de vermelde pe-
riodes mag je er onbeperkt 
gratis parkeren, tenzij er in 
de omgeving op zondag een 
betaalplicht en/of beperking 
in parkeerduur geldt.

GEEL
Op parkeerplaatsen met een 
gele randstrook mogen al-
leen bewoners met geldige 
bewonerskaart voor de zone 
én hulpverleners met een 
geldige parkeerkaart voor 
de medische sector onbe-
perkt en gratis parkeren. 
Deze reglementering geldt 
elk uur van elke dag. Blauwe 
kaarten voor mindervaliden 
zijn er niet geldig.

BLAUW
Op parkeerplaatsen met een 
blauwe randstrook mogen 
alleen houders van een gel-
dige mindervalidenkaart on-
beperkt en gratis parkeren. 
Deze reglementering geldt 
elk uur van elke dag. Bewo-
nerskaarten en parkeerkaar-
ten voor de medische sector 
zijn er niet geldig.

Zowel de groene, gele, als 
blauwe parkeerplaatsen mag 
je gebruiken om te laden/los-
sen, tenzij er een specifieke 
reglementering is ingesteld.

Over parkeren
en kleuren
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Exact 50 jaar geleden streek het rallycircus voor het eerst neer in onze 
stad. Autostal Groeninghe organiseerde toen de eerste ‘6 uren van 
Kortrijk’. Intussen zijn de initiatiefnemers aan hun 26e editie toe.

Op 24 en 25 november scheuren moderne 
rallybolides en brullende historics door het 
Kortrijkse landschap. Het parcours leidt 
hen op zondag langs onder andere ’t Hoge, 
Bellegem en Aalbeke. Op zaterdag is er de 
geliefde showproef op het industrieterrein 
van Moeskroen, gevolgd door een gratis 
optreden van Green Onions in de feesttent 
op de Grote Markt in Kortrijk. Uithangbord 
van deze 26ste uitgave is Kortrijkzaan Robin 
Maes, dit jaar gehuldigd als West-Vlaams 
jonge ondernemer van het jaar. Vorig jaar 
was hij nog de winnaar van het Belgisch 

Kampioenschap Historic én winnaar van 
de 6 uren bij de historics. Nu treedt hij aan 
in de koningsklasse en dingt hij mee naar 
de algemene eindoverwinning in de 6 uren 
van Kortrijk.

Organisator Autostal Groeninghe steunt 
ook dit jaar opnieuw het goede doel. In het 
kader van De Warmste Week van Studio 
Brussel zet Autostal Groeninghe een actie 
op het getouw ten voordele van De Hoge 
Kouter. Het centrum voor mensen met een 
beperking is volop bezig aan de bouw van 

een nieuw verblijf waar jongeren van 12 
tot 25 jaar ook ’s avonds, ’s nachts en in het 
weekend worden opgevangen.

 R www.rallykortrijk.be

Vroeger en nu: Ford Escort aan de start van de 6 uren op de Grote Markt in 1980 vs 2017.

6 uren van Kortrijk sluit 
Vlaams rallyseizoen af

Jongeren verlaten soms vroegtijdig de schoolbanken. De weg 
naar de arbeidsmarkt en een zelfstandig leven wordt daardoor 

moeilijker. En dat is jammer, want iedereen heeft talenten.

Een aantal jaar geleden deed minister Cre-
vits een oproep naar steden en gemeenten 
om actie te ondernemen voor jongeren die 
zonder diploma de school verlaten. Omdat 
de redenen daarvoor heel divers zijn, is 
er ook een diverse aanpak nodig. De stad 
bouwde daarom een ruim netwerk uit van 
scholen, CLB’s, welzijnsorganisaties, werk-
gevers… Door én voor dit netwerk werden 
de afgelopen jaren al verschillende acties 
georganiseerd.

TALENTEN HELPEN ONTDEKKEN
Iedereen heeft talenten. En iedereen moet 
de kans krijgen om zijn of haar talenten te 
ontwikkelen én er iets mee te doen. Hoe 
sneller jongeren hun talenten kennen, hoe 
makkelijker de keuzes tijdens hun traject 

van lagere school tot en met werk, en hoe 
hoger de motivatie en voldoening. De kans 
dat ze op één of ander moment uitvallen 
wordt ook veel kleiner.

BEROEPENDORP EN BEDRIJVENRALLY
Met de juiste acties kan men heel concreet 
inzetten op het begrip ‘talent’. Zo ontdekken 
kinderen van het 5de leerjaar van alle Kor-
trijkse basisscholen tijdens workshops in het 
beroependorp hun talenten. Aansluitend 
gaan diezelfde kinderen in het 6de leerjaar 
tijdens de bedrijvenrally op bedrijfsbezoek. 
Op basis van hun eerder ontdekte talenten 
mogen ze er proeven van beroepen. Meer 
dan 50 bedrijven en organisaties uit de regio 
zetten dit jaar op 6 en 8 november hun deu-
ren open voor zowat 800 kinderen.

KLAARSTOMEN VOOR  
DE ARBEIDSMARKT
In de secundaire scholen ligt het accent 
op de verbetering van het schoolklimaat. 
Als jongeren zich goed voelen op school 
blijven ze gestimuleerd voor verdere stu-
dies of een gerichte beroepskeuze. Na het 
afsluiten van de schoolloopbaan, volgt de 
stap naar de arbeidsmarkt. Ook hier is er 
nood aan ondersteuning en het bieden van 
kansen aan een grote en diverse doelgroep. 
TallenT onderhoudt daarom gerichte con-
tacten met werkgevers, VDAB en andere 
spelers op de arbeidsmarkt.

 R Meer weten? Een suggestie voor TallenT?  
Alle info bij lore.lambrecht@kortrijk.be.

Ontdek en ontplooi je 
talenten met TallenT

V R O E G E R  E N  N U
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AGENDA VAN 30 OKTOBER T.E.M. 30 NOVEMBER 2018

ELKE WOENSDAG 

MARKT | VOEDINGSMARKT | Voormiddag | Plaats 
Rollegem

ELKE DONDERDAG

MARKT | VOEDINGSMARKT | 15.30-18.30u | op par-
king achter de kerk in Kooigem

ELKE VRIJDAG

MARKT | VRIJDAGMARKT | 14-19u | St-Amandsplein

ELKE ZONDAG

MARKT | ZONDAGMARKT | 7-14u | Marktstraat, Marke

T.EM. ZONDAG 31 MAART

EXPO | BIOLACE | eigenzinnige kanttentoonstelling | di-zo 
| 10-17u | € 6 | Texture, Noordstraat 28 | 056 27 74 70 | www.
texturekortrijk.be

T.E.M. ZONDAG 4 NOVEMBER

EXPO | WO18 - WE ARE THE NEXT GENERA-
TION | 12-18u | Sint-Maartensziekenhuis, Burgemeester Ver-
cruysselaan | www.weekvanhetontwerpen.be
EXPO | ARKLOGE GALLERY @PATRIA | 13-19u | 
De Patria, Grote Markt 19a 
STADSFESTIVAL | TO OBJECT | locaties gratis toeganke-
lijk | www.kortrijk.be/nieuws/gratis-stadsfestival-object

T.E.M. ZONDAG 11 NOVEMBER

EXPO | PLAY KORTRIJK | stadsparcours voor actuele 
kunst | gratis | Kortrijkse binnenstad | www.playkortrijk.be  
EXPO | IMAGINE KORTRIJK | vr, za en zo | 14 -17.30u 
| Atelier 2025 (Sint-Vincentius), ingang achterzijde Groeninge-
straat 2 | info@pxlfotocollectief.be 

MAANDAG 5 T.E.M. 
ZONDAG 18 NOVEMBER

EXPO | 11.11.11 | tijdens openingsuren | Centrale Biblio-
theek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/
bibliotheek

DINSDAG 30 OKTOBER

INZAMELING | BLOEDINZAMELING | 17.30-20u | OC 
Marke, Hellestraat 6 | www.rodekruis.be  
FILM | GNOMEO EN JULIET - SHERLOCK 
GNOMES ANIMATIEFILM | 14u | € 4 | OC De Vonke, 
 Lagaeplein 24, Heule | 056 24 06 20 | www.ocdevonke.be

WOENSDAG 31 OKTOBER

SPEL | 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 | jh-reflex.be 
RONDLEIDING | VERLICHT@BEGIJNHOF | 17u | gra-
tis | vzw Ontrafel , Begijnhof, 34 | 0496 91 69 56 | www.ontrafel.be
SPELNAMIDDAG | SPEELFABRIEK | 13.30-16u | Deelfa-
briek, Damastweversstraat 

DONDERDAG 1 NOVEMBER

HERDENKING | HERDENKING 1 NOVEMBER | 
10u: plechtige optocht met neerlegging van de bloemen aan 
de herdenkingsmonumenten | Begraafplaats Kortrijk centrum, 
Meensesteenweg 88
MUZIEK/VERHALEN | REVEIL ‘18 | 17u | Begraafplaats 
Kortrijk centrum, Meensesteenweg 88 | www.kortrijk.be/
nieuws/reveil-18-kortrijk | Zie p. 6-7
BASKETBAL| FANION ONE – BC GISTEL OOS-
TENDE DUVA FRUIT B | 17u | SC Lange Munte, Bad 
Godesberglaan 22 | kortrijksportcb.be 

VRIJDAG 2 NOVEMBER

MUZIEK | KING KONG WITH MARCO BAILEY | 
23u | € 13 (vvk) | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 
44 | www.wildewesten.be

ZATERDAG 3 NOVEMBER

BEURS | JUST BEER | ook op zo 4/11 | 11u | € 15 | Kortrijk 
Xpo, Doorniksesteenweg 216 | 056 24 11 11 | www.justbeer.be
DIGIDOKTER | DIGITAAL ONTSTRESSEN: TIPS 
& TRUCS | 10u | € 5 | Centrale Bibliotheek Kortrijk , Leiestraat 
30 | 056 26 06 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek
MUSICAL | FAMILIEMUSICAL DOORNROOS-
JE (3+) | 14u | € 20 | Schouwburg Kortrijk , Schouwburgplein 
14 | www.schouwburgkortrijk.be

BADMINTON | PROVINCIAAL KAMPIOEN-
SCHAP | ook op zo 4/11 | S.C. De Lange Munte, Bad Godes-
berglaan 22 | 056 27 80 00 | www.lebad.be
VOLLEYBAL | BIDAVO BISSEGEM – ALFA SO-
LUTIONS TIEVOLLEY TIELT | 20u | Sporthal Ter 
Biezen Bissegem | www.bidavo.be

ZONDAG 4 NOVEMBER

BEURS | BOEKENBEURSBUS | € 10 (tickets te betalen 
op de bus) vooraf reserveren | Vertrek om 9u aan Centrale Biblio-
theek Kortrijk, Leiestraat 30, 2de opstapplaats rond 9.20u aan 
carpoolparking Lange Munte (Cowboy Henk) | 056 27 75 00 | 
www.kortrijk.be/bibliotheek/bbb
CONCERT| SPAGHETTICONCERT | 11u | € 15 (met 
spaghetti)/8 (zonder spaghetti)/5 (jongere spaghetti)/ gratis (- 
12 jr) | OC De Wervel, Processiestraat 6, Bellegem | 0475 25 59 
01 | www.harmoniebellegem.be
VOLLEYBAL | VOLLEYBAL TEAM KORTRIJK - 
VT MARKE-PERVOL RUISLEDE| 17u | S.C. Lange 
Munte, Bad Godesberglaan | volleyteamkortrijk.be 

CINEMAATJES IN BUDA
Elke zondagnamiddag kan je in Budascoop terecht 
voor een leuke uitstap met straffe, avontuurlijke kin-
derfilms. Vanaf 13.30 uur vernemen kinderen in en 
rond de cinéMammoet meer over de film. Ze doen 
dit op een speelse manier en door te knutselen. In 
november gaan de kleuters op avontuur met ‘Gordon 
en Paddy’ (+4) of ontrafelen ze het mysterie van het 
magische potlood in ‘Otto is een neushoorn’ (4+). In  
‘Supa Modo’ (8+) maakt een groep Keniaanse kin-
deren hun superheldenfilm. De alleroudste kinderen 
hebben ongetwijfeld veel plezier met de Nieuw-Zee-
landse film ‘Hunt for the Wilderpeople” (11+)

 R Info: www.kortrijk.be/nl/film/cinemaatjes

Spelen
met
cijfers 120.779

bezoeken

1812

554

Populairste locaties: Broeltoren (Manifest Destiny – 
Piero Golia & Half the air in a given space – Martin 
Creed), Academie (I am prepared for you, Markus 
Sixay), en Grote Markt (Bed, Jennifer Rubell)

mensen gingen 
in 96 gegidste 
rondleidingen 
op stap

mensen lieten zich al vrijwillig 
opsluiten voor 5 minuten in VIPAG 
(vrijwillig individuele publieke 
gevangenis) van Leo Copers aan 
de verlaagde Leieboorden

Play verwelkomde 80 klassen 
en 1660 leerlingen voor de 
uitverkochte schoolworkshops

De Play website werd al meer dan 41.000 keer 
bezocht, vooral de pagina route waar mensen 
met de gps kunnen navigeren blijkt populair

Er verschenen reeds 92 gedrukte artikelen in 
zowel nationale als regionale pers over Play

Op Instagram werden meer dan 1200 foto’s 
gepost met de hashtag #playkortrijk
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SPORT | HALLOWEEN SPELEOTOCHT IN 
BLUEBERRY HILL | 16u | € 5 | Blueberry Hill Adventure, 
Oudenaardsesteenweg 343 | 056 22 80 79 | www.blueberry-hill.be
HERDENKING | HERDENKING WAPENSTIL-
STAND | 10.30u: misviering in de St-Brixcius kerk voor alle 
oorlogsslachtoffers van Marke, 11.15 u: bloemen neerlegging 
oorlogsmonument Marke Plaats, 11.45u: herdenking aan obelisk 
en het graf v/d Engelse soldaat J.H BIRTWELL. op de begraafplaats
BEURS | PLATEN-, COMPUTER- EN FOTO-
GRAFIEBEURS | 10-17u | € 6/gratis (< 12 jr) | www.
kortrijkxpo.com

WOENSDAG 7 NOVEMBER

THEATER | NACHTASIEL | ook op do 8/11 | 20.15u |   
€ 13/10 (-26, +65, lerarenkaart, open doek) | Theater Antigone, 
Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 | www.antigone.be
WORKSHOP | #BIBLABO: SAM LABS CREATIE-
VE WORKSHOP | 13.30u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, 
Leiestraat 30 | 056 27 75 00  | www.kortrijk.be/bibliotheek
FEEST | AFTER WORK PARTY | elke eerste woensdag 
van de maand | 18u tot middernacht | Orangerie Dam 71 | 0472 
27 82 55 | www.ftrwrk.be

DONDERDAG 8 NOVEMBER

THEATER | XANDER DE RYCKE - XANDER DE 
RYCKE HOUDT HET VOOR BEKEKEN 2017-
2018 | 20.15u, ook op 20/11 | € 15 | Concertstudio Muziek-
centrum Track , Conservatoriumplein 1 | 056 23 98 55 | www.
schouwburgkortrijk.be
LEZING | REALISTISCH RENOVEREN | 19u | Biblio-
theek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/
bibliotheek 
LEZING | ALTIJD IEMANDS HUIS, ALTIJD IE-
MANDS KIND | Oorlogsschade in Zuid-West-Vlaanderen 
tijdens Wereldoorlog I, een verhaal van stenen en mensen | 
19.30-21.30u | gratis | Rijksarchief, Guido Gezellestraat 2 | info@
leiegouw.be 
NEXT2018 | NEXT FESTIVAL | 24 dagen, 45 voorstellin-
gen, 24 locaties | t.e.m. za 1/12 | www.nextfestival.eu | Zie p. 6- 7
HERDENKING | HERDENKING OUD-STRIJDERS 
EN OORLOGSSLACHTOFFERS VAN BISSE-
GEM |  14.30u: herdenking op begraafplaats met toespraak 
door juffrouw Greet voor de schoolkinderen, daarna bloemen-
neerlegging en nationale hymnes - 15u: afvuren 3 eresaluut-
schoten met feestvuurwerk 

VRIJDAG 9 NOVEMBER

INFO | INFOSESSIE ELEKTRISCH FIETSEN | 
13.30u | Fietsencentrum Mobiel, Min. Tacklaan 57 | 056 24 99 
16 | www.mobiel.be
THEATER | GE-TIC-T | 20.15u, za 10, di 13 en za 17/11 om 
20.15u, zo 18/11 om 14.45u | € 12 | Concertstudio Kortrijk, Con-
servatoriumplein 2 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
THEATER | ARNE SIERENS | Toneel Isegrim | 20u, za 
10/11 om 20u, zo 11/11 om 15u, vrij 16/11 om 20u, za 17/11 
om 20u | € 9 | Athena, Pottelberg 4 | www.isegrim.be
FESTIVAL | SONIC CITY | t.e.m. zo 11/11 |Depart, Nelson 
Mandelaplein | www.soniccity.be | Zie p. 6-7

COMEDY | COMEDY NIGHT KORTRIJK | 19.30u | € 
18/15/12 | Mozaiëk, Overleiestraat 15 | www.meaningfool.org 

CREATIEVE WORKSHOPS 
IN TEXTURE 
Artistieke duizendpoot Eva Verbruggen organiseert 
workshops zoals macramé, weven, gift wrapping en 
borduren in haar atelier in Antwerpen. In november 
breekt ze buiten de muren van haar vertrouwde ate-
lier - het Atelier van Eva V. - en zakt ze met plezier 
af naar Texture, museum over Leie en vlas, waar ze 
haar liefde voor handwerk zal delen met jou. Wil jij 
leren fotoborduren of zou je graag een mini-wallhan-
ging leren weven? Grijp dan nu je kans! Voorkennis 
is niet vereist en Eva brengt alle materialen mee.  

 R Fotoborduren: zaterdag 17.11   
14 – 17 uur | € 50 

 R Mini-wallhanging weven: zaterdag 24.11  
14 – 17 uur | € 50

 R Inschrijven is vereist

 R Meer info op www.texturekortrijk.be 

BEURS | TWEEDEHANDSBEURS GEZINS-
BOND | 13u | VIVES hogeschool. Gebouw HANTAL 4, via 
steenbakkersstraat aan nr. 36 | www.gezinsbondkortrijk.be
UITREIKING | PRIJSUITREIKING BEBLOE-
MINGSACTIE | 11u | Gotische zaal, stadhuis Kortrijk
OPENING | OFFICIËLE OPENING GEBOORTE-
BOS | Voor Kortrijkse kinderen geboren in 2017 | vanaf 15u | 
site Muster, Stijn Streuvelslaan 45, Heule 

ZONDAG 18 NOVEMBER

FIETSEN | OFF-ROAD CLASSIC 2018 | start tussen 
8 en 10.30u | € 5 (niet-VWB/3 (VWB) | Sporthal De Weimeersen, 
Rollegemkerkstraat, Rollegem | www.wtcdeplatse.be 
INSTAPRONDLEIDING | ONTDEK TEXTURE MET 
GIDS | 11-12.30u | € 9/7 (+65)/gratis | Texture, Noordstraat 
28 | 056 27 74 70 | www.texturekortrijk.be
CONCERT | VLAZZ JAZZ JAM SESSIES | 19u | Kaf-
fee Damast, Noordstraat 28A | 056 98 00 86 | www.facebook.
com/pages/Kaffee-Damast
WANDELING | WONEN IN KORTRIJK MET FILIP 
CANFYN | 14u | € 5 | Vormingplus Midden- en Zuid-West-
Vlaanderen, Wandelweg 11 | www.vormingplusmzw.be 

COMEDY NIGHT | SOIREE APART | Jaarlijke event waar 
humor centraal staat met de top van de Vlaamse cabaretiers en 
stand-up comedians | 19.30u | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 
261 | www.soiree-apart.be
BEURS | BOUWXPO | ook op za 10/11 | 15-21u | zo 11/11 
van 11-18u | www.bouwxpo.be

ZATERDAG 10 NOVEMBER

CONCERT | ACTUS TRAGICUS VAN J.S. BACH 
VERSUS PLAINTE VAN D. GLORIEUX | 20u |  
€ 25 | Sint-Janskerk , Sint-Jansplein | 0473 92 15 00 |  
www.kortrijksvocaalensemble.be
CONCERT | ZE QUAFFEURZ EN THE AMAZING 
FLOWERS | De Vonke XXL | 20.30u | OC De Vonke, Lagae-
plein 24, Heule | 056 24 06 20 | www.devonke.be | zie p.18
FEEST | SINTERKLAASPARADE | 13.30u | parcours door 
de stad, start in K in Kortrijk | www.sinterklaasparade.be | Zie p. 6- 7
SPEL | SPELLENMIDDAG | 13.30u | Kasteel van Heule, 
Heulsekasteelstraat 1, Heule | www.facebook.com/SpellenclubHeule
VOLLEYBAL | BIDAVO BISSEGEM – VAMOS 
STEKENE SINT-GILLIS-WAAS | 20u | Sporthal Ter 
Biezen Bissegem | www.bidavo.be

ZONDAG 11 NOVEMBER

BEURS | STOFFEN SPEKTAKEL KORTRIJK | 10-
17u | Kortrijk Xpo , Doorniksesteenweg 216 | www.kortrijkxpo.com  
SPORT | FREERUN ISM EXCEPTION MOVE-
MENT | zo 11, zo 18 en zo 25/11 | 10-12u | € 25 | JC Tranzit, 
Nelson Mandelaplein 17 | 056 27 73 40 | www.jctranzit.be  
THEATER | SINTERKLAASSHOW | 14, 15.30u en 17u 
| € 5/2,5 (-26) | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 
23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
LEZING | 'NATUURLIJK KLEUREN VAN TEX-
TIEL' DOOR MONIQUE VIERENDEEL | 10.30 
-12u | € 4 | Texture, Noordstraat 28 | 056 27 74 70 | www. 
texturekortrijk.be
PLECHTIGHEID | WAPENSTILSTAND | 10u: Plech-
tigheid aan het Royal Foundlandmonument, Gentsesteenweg, 
11.30u: Plechtige herdenking aan oorlogsmonument Grote Markt
PLECHTIGHEID | WAPENSTILSTAND | 10.30u: kerk-
dienst – 11.30u: Plechtigheid aan monument, Plaats Heule
HERDENKING | PIPER SPEELT IKV 'TRIBUTE 
THE BATTLE IS OVER’ | 6u | Broeltorens
LEZING| DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK 
VAN KOP TOT TEEN | 20u | € 3 | OC Marke , Hellestraat 
6, Marke | www.tuinhiermarke.be
VOLLEYBAL | VOLLEYBAL TEAM KORTRIJK -  
VT MARKE-GIMM-E WAASLAND KRUI-
BEKE B| 17u | S.C. Lange Munte, Bad Godesberglaan |  
volleyteamkortrijk.be
VOETBAL | KV KORTRIJK VS STANDARD DE LIÈ-
GE | 18u | Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 111b | www.kvk.be
LOPEN | 60STE CROSS VAN MARKE | eerste start om 
14u | € 3/2 | SC Olympiadeplein Marke |  www.abmarke.be/abm

MAANDAG 12 NOVEMBER

VERGADERING | GEMEENTERAAD | 19u | Stadhuis, 
Gemeenteraadzaal 

PENHUIS | ERIK JAN HARMENS - GASTHEER: 
BART VAN DER STRAETEN | 10.30u | € 8/7/5 | Oranje-
rie Broelkaai, Broelkaai 6 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
CONCERT | OUGHT + SUNFLOWER | 20u | € 18 
(add)/15 (vvk)/12 (vvk student) | De Kreun, Conservatorium-
plein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
BASKETBAL| FANION ONE – KANGEROES 
BASKET WILLEBROEK B| 17u | SC Lange Munte, Bad 
Godesberglaan 22 | kortrijksportcb.be 
VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS WEVELGEM – 
BVMV VOLLEY NOORDERKEMPEN A | 17u | 
Sporthal Marke | www.marke-webis.be

KUNSTENDAG 
VOOR KINDEREN
Op zondag 18 november is het weer zover: de zeven-
de editie van Kunstendag voor Kinderen! Kinderen tot 
12 jaar maken kennis met allerlei soorten kunst: mu-
ziek, beeldende kunst, dans, theater of architectuur. 
Theater Antigone, Buda Kunstencentrum, Respiro 
Dell’Arte en BS De Kleine Kunstgalerij doen ook mee 
en organiseren tal van fijne activiteiten.

 R www.kunstendagvoorkinderen.be

MAANDAG 19 NOVEMBER

CONCERT | STUDENT CONCERT JAZZ POP 
ROCK | 19.30u | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 27 78 80  
| www.fecebook.com/conservatoriumKortrijk

DINSDAG 20 NOVEMBER

VOORDRACHT | DALILA HERMANS |  Brief aan Cooper 
en de wereld | 20u | € 7 (add)/5 | OC Marke, Hellestraat 6, Marke 
| 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be 
LEZING | VAN GEBOORTE EN WEER TERUG 
NAAR DE GEBOORTE DOOR POL GOOS-
SEN | 15u | € 5 (niet-leden Neos Bissegem)/gratis | OC De 
Troubadour, Vlaswaagplein 3, Bissegem | 0473 93 53 82 | www.
ocdetroubadour.be 

WOENSDAG 21 NOVEMBER

CONCERT | KADAVAR + MONOLORD | 20u | € 22 
(add)/ 19 (vvk)/ 16 (vvk Wild Card) | De Kreun, Conservatorium-
plein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
ONTMOETING | SINTERKLAAS: VOORLEES-
MOMENT EN KNUTSELACTIVITEIT | 14-15u | 
Buurtbibliotheek Bissegem, Vlaswaagplein 3, Bissegem | www.
kortrijk.be/bibliotheek/sinterklaas

DINSDAG 13 NOVEMBER

LEZING | DUURZAAMHEID IN DE MUZIEK- 
EN EVENTSECTOR | Jeroen Vereecke (Boomtown) | 
19.30u | gratis mits reservering | Auditorium Muziekcentrum 
Track, Conservatoriumplein 1 | www.muziekcentrumtrack.be 

WOENSDAG 14 NOVEMBER

CONCERT | OP DE KOFFIE MET CINDY & JIM-
MY DAVIES | 14.30u | € 10 | OC 't kastanjehuis, Kooigem-
plaats 23 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be  
ONTMOETING | SINTERKLAAS: VOORLEESMO-
MENT EN KNUTSELACTIVITEIT | 14.30-16u | 
Buurtbibliotheek Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule | www.
kortrijk.be/bibliotheek/sinterklaas
LEZING | BLERI LLESHI OVER 'DE KRACHT 
VAN HOOP' | 19.30u | € 5 | Unie der Zorgelozen, Pluim-
straat 7 | 056 22 04 00 | www.uniederzorgelozen.be

DONDERDAG 15 NOVEMBER

WORKSHOP | PRODUCERS CAFÉ (GUEST: 
TBA) | 20u | gratis mits reservering | Muziekcentrum Track, 
Conservatoriumplein 1 | www.muziekcentrumtrack.be 
WORKSHOP | OPLEIDING REANIMEREN - 
HARTVEILIG | 19u | Rode Kruis-Kortrijk, A. Van Dycklaan 
14a | 1777 | www.kortrijk.be/hartveilig
THEATER | HET PRETHUIS MET 'DE SCHEVE 
SCHAATS' | 20.15u | € 18 | OC De Wervel, Processiestraat 6, 
Bellegem | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
DIGIWADDE | TRENDS OP INTERNET | Hoe praat je 
mee over selfies,instagram, streamen, minecraft, fortnite, online 
daten en vloggen? | 13u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 
30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/allemaaldigitaal
CURSUS | DIGITAFEL | 14u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, 
Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/
digitafel
CONCERT | BRAN RUZ | singersong | 20u | gratis | OC Lan-
ge Munte, Beeklaan 81 | 056 40 18 92 | www.oclangemunte.be 
MUZIEKCAFE | POL DEPOORTER PÈRE ET FILS | 
Amerikaanse volksmuziek: jazz, blues, country | 20u | OC Marke, 
Hellestraat 6, Marke | 056 24 08 20 | www.ocmarke.be
ZANGSESSIE | ALLEZ, CHANTEZ! KORTRIJK | 
20u | gratis | Unie der Zorgelozen, Pluimstraat 7 | 056 22 04 00 | 
www.uniederzorgelozen.be
PLECHTIGHEID | KONINGSDAG | 10-12u | Sint-Maartenskerk
VERGADERING | OCMW RAAD | 19u | Sint-Annazaal, 
Begijnhof
 

VRIJDAG 16 NOVEMBER

CONCERT | ROCK AGAINST DUCHENNE | ook op 
za 17/11 | 19.30u |  € 12/9 | JC Tranzit, Nelson Mandelaplein 17 |  
rock-against-duchenne.eventsquare.co
CONCERT | BOOM’N VAN DE WEIRELD MET 
KAAS EN WIJNFESTIJN | € 12 | OC Kastanjehuis, 
Kooigemplaats 23 | O56 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be 
CONCERT | WARHOLA + SUPPORT | 20u | € 23 
(add)/20 (vvk)17 (vvk Wild Card, -18) | De Kreun, Conservatori-
umplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.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

ZITTING | HULDIGING COLETTE MAAS EN 
HAAR WERELDLIJKE MEISJESSCHOOL | 19u | 
Gotische zaal, Stadhuis Kortrijk | 056 37 16 15 | info@vcmozaiek.be 

FUTUR LIQUIDE 
VAN THEATER ANTIGONE
Op 16, 17 en 18 november zorgt Theater Antigone met 
het festival Futur Liquide voor drie dagen puur theater-
plezier. Dan zie je ervaren theatermakers en aanstor-
mend talent aan het werk. RITCS-studenten brengen 
hun afstudeervoorstellingen die gratis toegankelijk 
zijn.  In de mini-cinema van Antigone kan je animatie-
films bekijken. De Kortrijkse Letterzetter komt langs. 
Op de Kunstendag voor kinderen op 18 november is er 
een volledig programma voor de jongste cultuurlief-
hebbers. Passeren tijdens het weekend  o.a. de revue: 
Pascale Platel, Maja Westerveld, Tom Ternest, Charlotte 
Vandermeersch, Thijs Lambert en Maaike Cafmeyer.

 R 16, 17 en 18 november

 R Toegang: 13 euro (standaard), 10 euro 
(korting), kansentarief ook geldig

 R Info volledig programma en reservatie: 
www.antigone.be

ZATERDAG 17 NOVEMBER

CONCERT | H8000 HARDCORE | 17.30u | € 15 
(add)/12/9 (Wild Card, -18, student) | De Kreun, Conservatori-
umplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
BEURS | EURODOGSHOW | ook op zo 18/11 | 9-18u | 
€ 10/5 (7 t.e.m. 12 jr)/gratis (tot 6 jr) | Kortrijk Xpo, Doornikse-
steenweg 216 | www.eurodogshow.be
THEATER | STEVEN GOEGEBEUR - DE MAN 
VAN MORGEN | 20.15u | € 14 | OC Aalbeke, Aalbeke-
plaats 1, Aalbeke | 056 40 18 92 | www.schouwburgkortrijk.be
DIGIDOKTER | HOE HOU IK FACEBOOK INTE-
RESSANT EN LEUK? | 10u | € 5 | Bibliotheek Kortrijk, 
Leiestraat 30 | 056 26 06 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek
VOORLEZEN | VOORLEESUURTJE IN DE BIB 
VAN KORTRIJK 'AVONTUUR' | 10.30u | Centrale 
Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.
be/bibliotheek/voorleesuurtjes
CONCERT | SONIC BOOM #3 | 18u | € 5 | The Pit's, Sint-
Rochuslaan 1 | www.facebook.com/ThePitsBZN 
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VOORLEZEN | VOORLEESUURTJE IN DE BUURT-
BIB | 14.30u | Buurtbibliotheek Aalbeke, Moeskroensesteen-
weg 69 - Wijkcentrum De Bildings, Volksvertegenwoordiger De 
Jaegerelaan 62 - Bib Heule, Heulsekasteelstraat 1 | www.kortrijk.
be/bibliotheek/voorleesweek
VOORLEZEN | SINTERKLAAS | 16-17u | Buurtbiblio-
theek Aalbeke, Moeskroensesteenweg 69, Aalbeke | www.kor-
trijk.be/bibliotheek
LEZING | DE GRIEKSE BOEDDHA - BOED-
DHISME IN DE HELLENISTISCHE WERELD 
| € 5/2 (-25 jr)/gratis | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 
| 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek 
BASKETBAL | BELGIAN CATS - CZECH REPUBLIC | 
Qualifiers Eurobasket Women 2019 | 20.30u | S.C. Lange Munte, 
Bad Godesberglaan 22 | www.basketbelgium.be

DONDERDAG 22 NOVEMBER

EXPO | MENSCH | Pascal Vercaemer brengt een kijk op de 
mens, van warm ingeduffeld tot naakt |  t.e.m. 2/1/2019 | gratis 
| OC Marke, Hellestraat 6, Marke 

VRIJDAG 23 NOVEMBER

CONCERT | EINDEJAARSSHOW MAINSTREAM 
MUSIC BAND - SOIRÉE JUBILÉE | ook op za 
24/11 | 20u | € 15 | OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3, Bisse-
gem | 0484 24 23 34 | info@mmband.be
CONCERT | THECOLORGREY | 20u | € 16 | Concertzaal 
De Kreun (Wilde Westen), Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 
| www.wildewesten.be 
KWIS | KREAKTIEF QUIZ | 19.30u | € 20 (4 pers.) | 
Sportzaal Damiaanschool, Pottelberg 15A | www.kreatief.be

ZATERDAG 24 NOVEMBER

MUZIEK | ALTRA VOCE BRENGT REQUIEM 
VAN MAURICE DURUFLE | 20.15u | € 30/25 | Sint-
Maartenskerk | www.altravoce.be
CONCERT | BAROK X FOLK | 20u | € 12/8 (student)/ 
gratis (- 12 jr) | OC De Lange Munte, Beekstraat | 0490 42 21 31 
| info@ensemblerespiro.be
FILM | NETFLIX & GRILL | ook op zo 25/11 | 19u | 
Jeugdhuis Reflex, Doorniksewijk 89 | jh-reflex.be 
FUIF | 6 YEARS OHM W/ THE ZENKER BRO-
THERS & SHLØMO | € 10 | De Kreun, Conservatorium-
plein 1 | 056 37 06 44 | www.eventbrite.be
CONCERT | CANDLELIGHT | 20u | € 14 | OC De Vonke, 
Lagaeplein 24, Heule | 0478 54 11 96  | www.ocdevonke.be
AUTORALLY | 6 UREN VAN KORTRIJK | start 15u op 
Grote Markt met 's avonds gratis optreden van The Green Onions |  
ook op zo 25/11 | www.rallykortrijk.be | Zie p. 21

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

ZONDAG 25 NOVEMBER

WETENSCHAP | DAG VAN DE WETENSCHAP | 
Verschillende locaties | www.dagvandewetenschap.be | Zie p. 8-9 
CONCERT | MUZIKAAL MEDITATIEF MOMENT 
| 16.30u | vrije bijdrage | Sint-Maartenskerk, Vandaeleplein | 
www.orgelkringkortrijk.com
CONCERT | MUSAMIS KAMERORKEST -  
DANCING LEAVES | 11u | € 12 | Sint-Janskerk , Sint-
Jansplein | www.musamis.be

WOENSDAG 28 NOVEMBER

INZAMELING | BLOEDINZAMELING | 18u | Parochi-
aal Centrum, Beekstraat 65  
THEATER | NATURE THEATRE OF OKLAHOMA 
& ENKNAPGROUP - PURSUIT OF HAPPI-
NESS | 15u | € 19 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 
14 | www.vooruit.be

DONDERDAG 29 NOVEMBER

RUBEN VAN GUCHT MET 
MATHIEU & GUILLAUME
Sportman
In ‘Sportman’ vertelt journalist Ruben Van Gucht 
sportieve en minder sportieve anekdotes uit zijn car-
rière als verslaggever voor de VRT. Zoeken naar Johan 
Bruyneel in Madrid, racen met Tom Boonen en Niels 
Albert op Francorchamps, een aanvaring met Marc 
Wilmots in Brazilië, quizzen met Jan Vertonghen en 

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 januari 2019: 30 november, februari: 3 januari.

looptochten van honderd kilometer.  Van Gucht trekt 
op tournee met z’n vaste muzikale team Mathieu & 
Guillaume. Ze brengen kleinkunst, Nederlands- en 
Franstalige pop tot moderne chanson. Elke zater-
dagochtend kan je hen samen met Ruben Van Gucht 
horen in de Weekwatchers op Radio 2. 
Een organisatie van OC De Troubadour en vzw Sport-
plus. I.k.v. Kortrijk, Europese Sportstad 2018.

 R donderdag 29/11 - 20.15u - voordracht/
muziek - OC De Troubadour - € 16

 R Tickets: Uit in Kortrijk 056 23 98 55 
- www.schouwburgkortrijk.be of in het 
secretariaat van OC De Troubadour

 R www.ocdetroubadour.be 

THEATER | WILLIAM BOEVA RESET | 20.15u | € 14 
| OC Molenheem, Izegemsestraat 205, Heule | 056 24 06 20 | 
oc.molenheem@kortrijk.be
DIGIWADDE | VEILIG OP HET INTERNET-KWIS 
| 13u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 
| www.kortrijk.be/bibliotheek 
CURSUS | DIGITAFEL | 14u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, 
Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/digitafel
CONCERT | THE DEAD DAISIES | 19u | € 31(add)/28/25 
(leden Wild Card) | Concertzaal De Kreun (Wilde Westen),  
Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be

VRIJDAG 30 NOVEMBER

CONCERT | YEVGUENI | 20.15u | € 23 | OC De Wervel, 
Processiestraat 6, Bellegem | 056 23 98 55 | www.schouwburg-
kortrijk.be
THEATER | ROMPSLOMP | 20.15u | € 13/10 (-26, +65, 
lerarenkaart, open doek) | Theater Antigone, Overleiestraat 47 | 
056240887 | www.antigone.be
DANS | HENRY ROLLINS TRAVEL SLIDE-
SHOW | 20.15u | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
THEATER | MARTHA & MARCEL | 20.15u, za 1, woe 
5, vrij 7 en za 8/12 om 20.15u, ook op zo 2/12 om 18u | € 8 
/ gratis (- 12 jr) | OC Rollegem, Tombroekstraat 2, Rollegem |  
www.toneeltrees.be
THEATER | CAMPING VRIJ EN TEVREE | vrij 30/11, 
za 1/12, vrij 7/12 om 20u, za 8/12 om 20u | € 9 | OC Marke,  
Hellestraat 6 | 0470 52 34 00 | reservatie.mat@gmail.com

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

www.uitinzuidwest.be
klik op 'agenda'
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