
december 2018
wordt maandelijks gratis verspreid

+ UiT in Kortrijk

STADSMAGAZINE
KORTRIJK

A a l b e k e  •  B e l l e g e m  •  B i s s e g e m  •  H e u l e  •  K o o i g e m  •  K o r t r i j k  •  M a r k e  •  R o l l e g e m 

WINTER
IN KORTRIJK

7 DECEMBER TOT 6 JANUARI



STADSMAGAZINE KORTRIJK | 3

D E C E M B E R  2 0 1 8

2 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

W W W . K O R T R I J K . B E

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 elke 
Kortrijkzaan die in het kader van De Warmste Week de 
handen uit de mouwen steekt of op welke wijze dan ook 
een steentje bijdraagt aan een goed doel. Want daar ligt 
de essentie van de Warmste Week: mensen die zich be-
langeloos inzetten en zo het verschil maken in het leven 
van anderen. Op die manier zorgt iedereen écht voor ie-
dereen. Je vindt een overzicht van de Kortrijkse initiatie-
ven op www.dewarmsteweek.be als je zoekt op 8500. Zet 
jij zelf een actie op voor het goede doel? Laat het weten 
via communicatie@kortrijk.be. We zorgen voor extra pro-
motie via onze communicatiekanalen.  De Warmste Week 
vindt plaats van 18 tot 24 december. 

 R www.dewarmsteweek.be

3-11 > Winter in Kortrijk

In december ademt Kortrijk kerst
sfeer. Ga op pakjesjacht in de 
sfeervolle winkelstraten. Bezoek 
kerstmarktjes en popup bars. Geniet 
van speciale film en theatervoor
stellingen. Leef je uit op de ijspiste of 
neem deel aan de eerste Kerstloop.

12-13 > Openingstijden

De eindejaarsperiode betekent vakan
tie en bijgevolg aangepaste openings
tijden van heel wat stadsdiensten. We 
geven jou een handig overzicht.

14 > Nieuwjaarsdrink

Op zaterdag 5 januari nodigt  
het stadsbestuur alle inwoners 
vanaf 18.30 uur uit op het  
Schouwburgplein voor een toost  
op het nieuwe jaar.

15 > Opening nieuw  
politiekantoor

Vanaf 3 december vind je de kanto
ren van Politiezone Vlas niet langer 
in de OudeVestingsstraat, maar 
in het nieuwe commissariaat in de 
Minister de Taeyelaan.

21 > Pleegzorggemeente

Onze stad engageert zich voor 
pleegzorg en verwierf daarvoor 
recent het label van pleegzorgge
meente. Kortrijkse pleegmama Inge 
vertelt haar verhaal.

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 kerstperiode zie pagina 10

OPENINGSTIJDEN ONTHAAL 1777 (LEIESTRAAT 21) 
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MEER INFO: Grote Markt 54, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be • @8500kortrijk • www.facebook.com/stadkortrijk
Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk // illustraties cover en magazine: Het Graafschap

December staat in het teken van kerst en nieuw. Mensen struinen de 
winkelstraten af en zoeken de gezellige eindejaarssfeer op. En daar hoort 

uiteraard een drankje, een hapje en misschien zelfs een feestje bij.

PAPAGO

Achter de gevels van de voormalige life-
stylewinkel Papago duiken in december 2 
pop-up bars op. De eerste bar komt in een 
huisje in de tuin en brengt de sfeer van een 
gezellig praatcafé. De andere bar neemt 
zijn intrek in het grote huis dat aan de 
tuin grenst. Tijdens het weekend kan je er  
’s avonds liveoptredens meepikken.

SIBÄRIA

Iets verderop, in de Limelight van weleer, 
strijkt een feelgood-winterbar neer. Sibäria 
brengt dansmuziek uit de jaren ’70 en ’80. 
Geniet ’s avonds van een drankje en gooi 
gerust eens de beentjes los in dit nostalgi-
sche kader. In de namiddag zijn er activitei-
ten voor het hele gezin. Kinderen kunnen 
ravotten in de kidscorner.

WÜNDERBAR

Tussen de bomen van het Blauwe Hoevepark 
vind je Chalet Wünderbar. Bereid je voor op 
een totale winterervaring met après-skipar-
ty’s, DJ-sets, een kerstmarkt, kerststal, win-
terspeeltuin voor de kids en winterspelen 
voor de grote mensen. Tijdens de Warmste 
Week van Studio Brussel wordt Wünderbar 
de Warmste Chalet.

MOOSE

Waan jezelf op skireis in de Alpen in de 
Moose Winterbar op de parking aan Xpo 
Kortrijk. Moose zet volledig in op de après-
skisfeer. Daarbij kunnen halve liters bier, be-
diening in lederhosen, en vooral heel veel 
ambiance niet ontbreken. Geniet van live-
optredens en ga volledig los op après-ski-
hedendaagse-ambi-en-feestmuziek.

Behalve deze tijdelijke winterbars zijn 
er uiteraard ook heel wat andere ho-
recazaken in Kortrijk die een tandje 
bijsteken om jou een onvergetelijke 
eindejaarsbeleving te bezorgen. 
In ’t Straatje doen Café 56 en De Ge-
verfde Vogel mee. In de Voorstraat zijn 
dat de Vagant en Vesper. Ook ’t Plein 
in het gelijknamige park Plein warmt 
je op met dekentjes, warmwaterkrui-
ken, kaarsjes en warme drankjes. 

 R  Openingstijden vind je op de facebook-
pagina’s en/of websites van de winterbars.

 R  Nog meer leuke adresjes ontdekken 
tijdens Winter in Kortrijk? Surf naar 
www.winterinkortrijk.be.

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

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK 

Winterterrasjes

Hef het glas in een 
winterse pop-up bar
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IJSPISTE
Liefhebbers kunnen zich van 7 december 
tot 6 januari opnieuw uitleven op de over-
dekte ijspiste op de Grote Markt. Nieuw dit 
jaar is een overdekt terras voor ouders en 
vrienden die liever vanaf de zijlijn toekijken 
met een drankje in de hand.

 R De ijspiste is dagelijks open van 13 tot 22 uur.

 R  Prijzen: € 7 huur schaatsen inbegrepen,  
€ 5 met eigen schaatsen, € 3 voor groepen  
vanaf 15 personen (reservatie vereist).

 R  Je kunt er ook punten sparen met je UiTpas.

KINDERKERSTFOOR
Nog op de Grote Markt vind je een mini-
versie van de Kortrijkse foor. Kinderen van 
3 tot 12 jaar kunnen er eendjes vissen, een 
ritje maken op de kindermolen, een balletje 
gooien of prijzen schieten. Daarnaast is er 
een nieuw ‘funhouse’ in het thema après-ski.

 R De Kerstfoor is open van 16.30 tot 22 uur. 
In het weekend, op woensdagen en vanaf 22 
december al vanaf 13 uur.

 R  Gesloten op 25 december en 1 januari.

 R  Kom je in aanmerking voor het kansentarief?  
Ga op voorhand langs in de bib of UiT in Kortrijk.

WINTERKOETS
Op een unieke manier de kerstsfeer in Kor-

trijk opsnuiven? Stap op de Graanmarkt op 
de winterkoets en waan jezelf de koning te 
rijk. Paard en kar staan elke dag gratis voor je 
klaar van 7 december tot 6 januari. Tenzij het 
weer het niet toelaat.

VUURWERKSHOW
Na het succes van de eerste editie vorig jaar, 
komt de Vuurwinkel opnieuw naar de bin-
nenstad. Op vrijdag 14 december krijg je 
om 19 uur eerst een demo te zien van ver-
schillende soorten vuurwerk. Daarna volgt 
een spectaculaire vuurwerkshow. Plaats van 
afspraak zijn de Verlaagde Leieboorden. De 
lokale horeca laven graag jouw dorst.

 R  De verlaagde Leieboorden worden trouwens 
helemaal ingekleed in Scandinavische sfeer.  
Elke donderdag is er animatie in Vikingstijl.

PARC DE TRIOMPHE
Onder het motto ‘het enige wat verdub-
belt als je deelt, is geluk’, vindt op het 
Vandaleplein de vierde editie van Arc de 
Triomphe plaats. Kom tussen 17 en 23 de-
cember, tijdens de Warmste Week van Stu-
dio Brussel, langs in de Arc en breng een 
ingepakt geschenkje mee. Alle verzamel-
de pakjes belanden onder de kerstboom 
van minderbedeelden. Op 23 december 
wordt het Parc feestelijk afgesloten met 
een slotshow.

KERSTCONCERT 
Op 21 december beleef je in het Conserva-
torium de 'Warmste Kerst' ooit. In het kader 
van de Warmste Week is er een kerstconcert 
met randanimatie. De jongste muzikanten 
van De Opmaatjes brengen samen met 
strijkorkest Bell'ArKo hartverwarmende 
liedjes. Daarna gaan enkele leerlingen als 
solist aan de slag, begeleid door het Kor-
trijks Symfonisch Orkest. Ook de dansaf-
deling en enkele klassen groepsmusiceren 
zijn van de partij. Je vindt er een levende 
jukebox, een kraampje met muzikale gad-

gets en lekkere, warme dranken. De op-
brengst gaat naar Mercy Ships Belgium.

 R www.kortrijk.be/warmste-kerst-conservatorium

WINTERWANDELINGEN
Voor wie graag onder begeleiding het win-
ters Kortrijk wil ontdekken, zijn er talrijke 
wandelingen. W.S.K. Marke organiseert op 
28 december voor de 22e keer de wande-
ling ‘Kortrijk Feeëriek’. Kies uit een tocht van 
7 of 13 km en laat je onderweg lekker ver-
wennen. Gidsenplus brengt je in vervoe-
ring met de winterwandeling ‘Kindje Jezus 
Verjaart’. En Gidsenkring zoekt samen met 
jou naar leuke kerstverhalen met zijn wan-
deling ‘Wintersneukelen in Kortrijk’.

 R  Meer info op www.wsk-marke.be, www.
gidsenplus.be, www.gidsenkringkortrijk.be

WINTERWONDERLAND
Pik tijdens de kerstvakantie in Budascoop 
een filmpje mee, maak er zelf eentje, of 
neem al een voorsprong op het einde-
jaarsaperitief. Budascoop is elke namiddag 

open (uitgezonderd kerst- en nieuwjaars-
dag) met een lekkere koffie- en chocolade-
melkbar. De cinéMammoet zorgt voor het 
nodige knutsel- en speelplezier vóór en 
na de film. Op het filmprogramma staan 
avontuurlijke kinder- en familiefilms zoals 
Grote Boze Vos, Remi sans famille, Fran-
kenweenie...

 R www.budakortrijk.be/winterwonderland

SILVESTER NIGHT
Kunstencentrum BUDA sluit 2018 in 
schoonheid af met de avontuurlijke Zweed-
se familiefilm Monkey. Daarna volgt al een 
voorsmaakje op het nieuwe jaar met The 
Old Man & The Gun om 18 uur en The Fa-
vourite om 21 uur. Geen oudejaar zonder 
champagne en fingerfood! Na de kinder-
film worden de kleinsten getrakteerd op 
kinderchampagne en feestelijke kinderver-
snaperingen. Vooraf reserveren vereist via 
www.budakortrijk.be/silvesternight.

MEER ACTIVITEITEN OP:
www.winterinkortrijk.be

Tijdens Winter in Kortrijk kan je méér doen dan alleen maar kerstmarkten bezoeken 
en cadeautjes kopen. Maak eens een heuse daguitstap met vertier voor jong en oud.
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Trek er met het  hele gezin op uit

Win een ticket voor de schaatspiste. 
Mail vóór 8 december naar  
stadsmagazine@kortrijk.be.  
De winnaars krijgen een persoonlijk bericht.
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De grootste winkelstraat van Kortrijk kreeg door de jaren 
heen heel wat make-overs. In de jaren ’60 mochten auto’s 
er nog doorrijden. In de jaren ’80 sierden vitrinekasten het 

straatbeeld en doken er kerstbomen op aan de gevels van de 
winkels. Ook de kerstverlichting evolueerde mee.

Lange Steenstraat  
door de jaren heen

VROEGER EN NU

KERSTMARKTJES
IN DE DEELGEMEENTEN
AALBEKE | AALBEEKSE KERSTMARKT  
vrijdag 7 december | 16 uur | Wijkcentrum de Weister
BISSEGEM | KERST IN ‘T STEEGSKE 
vrijdag 14 december | 18 uur | Bissegemplaats
HEULE | NOSTALGISCH KERSTMARKTJE 
vrijdag 14 december | 17 uur | Watermolenwal
HEULE | KERSTMARKT 
zaterdag 22 december | 17 uur | Parking naast kerk
MARKE | KERSTDING 
zaterdag 15 december | 17 uur | Markeplaats
ROLLEGEM | WINTERNACHT 
zaterdag 22 december | 17 uur | Rollegemkerkstraat

Geen kerst zonder kerstmarkt. Proef van de typische sfeer  
in het Kerstdorp op het Schouwburgplein of ontdek  

de verborgen kerstmarkt op Overleie.
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Struin langs
sfeervolle kerstmarkten

SFEERVOL KERSTDORP
De grootste kerstmarkt van de stad vind je ook dit jaar 
opnieuw op het Schouwburgplein. Van 7 tot 30 december 
wandel je langs de talrijke chalets in een sprookjesachtig 
kader. Nog op zoek naar een origineel kerstcadeautje? 
Je vindt er onder andere modeartikelen, juweeltjes en 
speelgoed. Tussen het shoppen door kan je smullen van 
een warme wafel of een hamburger. En uiteraard kan ook 
een drankje niet ontbreken. Warm je op aan een slokje 
glühwein, kopje warme chocomelk of glaasje jenever. 

 R Openingstijden op www.winterinkortrijk.be

VERBORGEN KERSTMARKT
Voor de vierde keer al organiseert ZVO (Zomer Van Over-
leie) zijn verborgen kerstmarkt. Net zoals vorig jaar vindt 
de kerstmarkt plaats in de binnentuin van de voormalige 
proosdij van Sint-Amand. Mis deze unieke kerstervaring 
niet en kom op zaterdag 15 december van 14 tot 23 uur 
of zondag 16 december van 11 tot 18 uur naar Overleie. Je 
vindt er gegarandeerd nog iets voor onder de kerstboom 
en proeft tegelijk van ambachtelijke producten, hartige 
hapjes en deugddoende drankjes.

 R www.zomervanoverleie.be

SPROOKJESACHTIG BEGIJNHOF
Laat je onderdompelen in de sprookjesachtige sfeer 
van dit stukje werelderfgoed. Na een wandeling door 
de versierde straatjes kan je verpozen bij koffie en een 
stukje taart in het Huis van de Grootjuffrouw. Tijdens 
Winter in Kortrijk kan je in het Begijnhof terecht voor 
verschillende gratis, muzikale optredens op 15, 16, 22 en 
29 december.

 R www.kortrijk.be/begijnhof/activiteiten
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Wie even genoeg heeft van de eindejaarsdrukte, kan in december ook kiezen 
voor een sportief evenement. Doe zelf mee met de Kerstloop of ga kijken naar 

Splash, twee nieuwkomers op het programma.

Heb je een winkeldag gepland in Kortrijk? Neem dan de tijd 
om te flaneren langs charmante shopadresjes en om de unieke 
eindejaarssfeer op te snuiven die de handelaars en de horeca 

creëren tijdens Winter in Kortrijk.

KERSTLOOP
Op zondag 16 december vindt er in onze 
stad voor het eerst een recreatieve Kerst-
loop plaats. Hou je van Kortrijk, de kerst-
sfeer en een eindje joggen? Dan is dit loop-
evenement een echte must voor jou. De 
start- en aankomstzone ligt in het sfeervolle 
Begijnhofpark en het parcours leidt je langs 
de Kerstmarkt en andere gezellige plek-
jes in Kortrijk. De omloop is voor iedereen 

toegankelijk, dus breng je kinderen, familie 
en vrienden gerust mee. Want de Kerstloop 
staat in het teken van bewegen, ontmoeten 
en beleven. Daarom is er geen tijdsregistra-
tie of rangschikking. Je kan wel zelf je tijd af-
lezen van de tijdsklok aan de finish. Starten 
doen we stipt om 10.30 uur.

 R Inschrijven doe je op www.kerstloop.be

SPLASH!
De zwemmer die onverstoord baantjes trekt, 
de atleet die traint om zijn vlinderslagrecord 
te breken, de jongeren die elkaar kopje on-
der duwen, het kind dat niet van de spring-
plank durft, de peuters van het watergewen-
ningsklasje, of de senioren in de aquagym. 
Samen maken zij het zwembad tot wat het 
is. Voor de theatervoorstelling ‘Splash!’ laten 
regisseurs Myriam en Christine zich inspire-
ren door het zwembad als publieke ruimte 
met zijn diverse gebruikers in de glansrol. 
Vanaf de zijkant slaat het publiek het reilen 
en zeilen gade. Openbaarheid en intimi-

teit raken elkaar. De voorstellingen vinden 
plaats op 22 en 23 december. ‘Splash!’ gunt 
je bovendien een kans om Mimosa een 
laatste keer in volle glorie te zien vóór het 
bad de deuren dichttrekt en het nieuwe 
zwembad op Kortrijk Weide opent.

 R www.budakortrijk.be

X-MAS TOURNAMENT
Naar jaarlijkse gewoonte is er tussen 28 en 
30 december opnieuw het internationale 
basketbaltornooi voor jongens en meisjes 
van 9 tot 19 jaar. Wil je toekomstige top-
pers aan het werk zien uit Denemarken, 
Oekraïne, Italië of de VS? Ga dan een kijkje 
nemen in onder andere SC Lange Munte en 
Mimosa. Aan de vooravond van het tornooi, 
op 27 december, spelen in SC Lange Munte 
de beste Belgische profspelers én de beste 
buitenlanders uit de eerste klasse competitie 
een All Star demowedstrijd.

 R www.x-mastournament.be

Shop je rot 
in kerstig Kortrijk

Sportief het jaar uit

KOOPZONDAGEN
Op zondag 16, 23 en 30 december kan je 
naar hartenlust shoppen bij de Kortrijkse 
handelaars. Raadpleeg de openingstijden 
op www.shopinkortrijk.be. Voor parkeermo-
gelijkheden neem je een kijkje op www.par-
ko.be. Je kan niet alleen winkelen, maar ook 
genieten van de gezellige kerstsfeer en de 
leuke kerstanimatie. Ontdek ook de nieuwe 
kerstverlichting in het winkelwandelgebied. 
Kruis alvast zondag 6 januari in jouw agen-
da aan voor de soldenkoopzondag. 

KORTRIJKSE
CADEAUBON
Je hebt geen inspiratie voor een origineel 
cadeau? Kies dan voor de Kortrijkse ca-
deaubon. Bestel online een voucher via 
www.kortrijkcadeaubon.be, kies een be-
drag, stuur de voucher door of print die af 
en maak iemand gelukkig. De voucher is 
drie maanden geldig.

Wil je een gepersonaliseerde bon? Dan kan 
je terecht in 1 van de 4 verkooppunten in 

Kortrijk. Het gekozen bedrag varieert tus-
sen 10 en 500 euro die je kan uitgeven bij 
zowat 160 handelaars. De Kortrijkse ca-
deaubon is één jaar geldig.

 R www.kortrijkcadeaubon.be

EEN ANDER GESCHENK
Personen met een verstandelijke beper-
king maken mooie artisanale producten en 
leuke geschenken die een plekje verdienen 
onder de kerstboom. In Kortrijk kan je op 
twee plaatsen hun creaties ontdekken.
In de kerstwinkel ‘Het Andere Geschenk’ 
van den Achtkanter, aan het Plein 34, kan 
je originele cadeautjes mét een verhaal 
kopen. In de BOkes, de speel-o-bistro die 
naast de winkel ligt, word je ondergedom-
peld in de gezellige kerstsfeer.

Je kan voor unieke geschenkjes van perso-
nen met een verstandelijke beperking ook 
terecht in ‘Het idee’ in het Ring Shopping 
Kortrijk, de winkel en het verwencafé van 
de branding.

 R  www.hetanderegeschenk.be 
www.debranding-waakvzw.be
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MAANDAGMARKT
Op 3, 10, 17, 24, 31 december en 7 januari 
wordt de maandagmarkt gedeeltelijk ver-
plaatst naar de Graanmarkt, de Waterpoort, 
de Havermarkt en de Doorniksestraat (tot 
aan de Vlasmarkt).
Om het marktbezoek op deze dagen nog 
aantrekkelijker en gezelliger te maken kan 
je deelnemen aan een wedstrijd met ge-
weldige prijzen. Naast de hoofdprijs (een 

reischeque van € 1000 ) kan je ook Kortrijk-
se Cadeaubonnen winnen ter waarde van 
€ 20 en € 100. Je kan ook een fenomenaal 
marktpakket in de wacht slepen.
Om deel te nemen vraag je in eender welk 
marktkraam een deelnemingsformulier. Je 
vult dat vervolgens in en stopt het in de bus 
op de hoek van de Graanmarkt en de Grote 
Markt. De winnaars worden telefonisch op 
de hoogte gebracht.

 R Volledig wedstrijdreglement  
op www.kortrijk.be/maandagmarkt

VEILIG VAN OUD NAAR
NIEUW MET DE TAXI 
Wie van plan is om er eens goed in te vlie-
gen tijdens oudejaarsnacht, doet best een 
beroep op een BOB of een taxi om zich 
veilig naar huis te laten brengen. Een taxi 
boek je bij voorkeur vooraf, want tijdens 
de overgang van oud naar nieuw kunnen 
de wachttijden behoorlijk oplopen. De ver-

gunde taxi’s herken je aan het unieke paar-
se licht. Op www.kortrijk.be/taxi vind je een 
lijst met alle vergunde taxi’s en de service 
en extraatjes die ze bieden, zoals aange-
past voor minder mobiele personen, de 
mogelijkheid om te betalen met een bank-
kaart, het aantal beschikbare zitplaatsen…

PARKEREN
P+B/P+R Wembley biedt gratis plaats voor 
wie met de wagen naar Kortrijk komt en 
met de fiets of bus verder wil. Ook op P+R 
Hoog-Kortrijk parkeer je gratis. Een bus van 
De Lijn brengt je om het half uur gratis naar 
het centrum en terug.
In de ondergrondse parkeergarages P 
Schouwburg, P Veemarkt, P Budabrug, P K 
in Kortrijk en P Houtmarkt parkeer je het 
eerste uur gratis. Hetzelfde geldt voor P 
Kortrijk Weide, P Haven en P Broeltorens, al-
len op wandelafstand van het centrum.

 R www.parko.be

BEWAAKTE
FIETSENSTALLING
Je vindt een fietsenstalling naast de ingang 
van P Budabrug. De stalling is opgesplitst 
in twee zones. Het eerste deel is gratis en 
publiek toegankelijk tussen 6 uur 's mor-
gens en 2 uur 's nachts, de tweede zone is 
voorbehouden voor abonnees (24u/24u). 
In de publieke stalling kunnen 72 fietsen 
terecht. Er zijn ook speciale plaatsen voor 
bakfietsen voorzien. In de zone voor abon-
nees kunnen 70 fietsen staan. Fiets je de 
stad binnen vanuit Kortrijk 
Zuid, dan vind je ook 
een bewaakte en gra-
tis fietsparking voor 
450 fietsen onder 
K in Kortrijk. Je 
neemt de ingang 
via de fietslift in de 
Sint-Jansstraat.

Wie op zaterdag 22 december ondergronds parkeert in Kortrijk, 
steunt daarmee automatisch ‘de Kleine K’, een creatieve werking voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar van vzw Ajko. Parko, de handelaars van 
Shop in Kortrijk, KBC, K-in-Kortrijk en Lions Club Kortrijk Mercurius 
schenken namelijk per inrit telkens elk 1 euro aan dit Kortrijks goed 
doel. De Kleine K tovert tijdens de kerstperiode het Baggaertshof 
nabij winkelcentrum K in Kortrijk om tot een kinderdorp waar (kans-
arme) kinderen kunnen spelen, knutselen, smullen van pannenkoe-
ken, muziek beluisteren en relaxen.

Dit initiatief is een echte win-win volgens Renaat Desiere van organi-
sator Lions Club Kortrijk Mercurius: “We helpen kansarme kinderen 
en stimuleren eveneens de shoppers om de ondergrondse parkings 
te ontdekken. Ondergronds parkeren kan vlakbij het handelscen-
trum en is bovendien veel goedkoper dan bovengronds”. De hande-
laars van Kortrijk roepen alle shoppers op om zaterdag 22 december 
massaal in de stad te komen winkelen en vooral ondergronds te par-
keren. Winkelen en tegelijk je medemens helpen die het wat moeilij-
ker heeft. Als dat geen mooie kerstgedachte is!                                                                                                                                   

De laatste zaterdag vóór Kerstmis nog 
de ultieme kerstinkopen doen? Parkeer 
dan ondergronds in P Schouwburg, P 

Veemarkt, P Budabrug, P K in Kortrijk 
of P Houtmarkt. Die dag gaat per 

geparkeerde auto € 5 naar het goede doel.

Parkeer eronder en 
help mensen erboven

Winter in Kortrijk:
praktisch

©
 B

el
ga



12 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 13

D E C E M B E R  2 0 1 8D E C E M B E R  2 0 1 8

Openingstijden
eindejaarsperiode

BALIEDIENSTEN STADHUIS
Het stadhuis en onthaal 1777 zijn volle-
dig gesloten op maandag 24, dinsdag 25, 
woensdag 26 en maandag 31 december, 
en op dinsdag 1 en woensdag 2 januari. Op 
andere dagen tijdens de eindejaarsperiode 
gelden de gewone openingstijden.

Je kan enkel zonder afspraak langskomen 
voor volgende producten:
• legalisatie van een handtekening
• reistoelating minderjarige
• laatste wilsbeschikking
• orgaandonatie
• gratis huisvuilzakken voor medische re-

denen
• invulformulier Frans/Duits pensioen
• aanvragen van akten en attesten (kan 

ook via www.kortrijk.be/thuisloket)
• maken van een afspraak (kan ook via 

www.kortrijk.be/afspraak)
• melding 1777 (kan ook via www.kortrijk.

be of via de app)
• de Kortrijkse Cadeaubon (www.kortrijk-

cadeaubon.be)
• algemene vragen en inlichtingen. 

Voor alle andere producten heb je, ook tij-
dens de eindejaarsperiode, een afspraak 
nodig. Een afspraak kan je maken via www.
kortrijk.be/afspraak of bel naar 1777.

SOCIAAL HUIS EN OCMW
Het Sociaal Huis en het OCMW sluiten de deu-
ren op 25 en 26 december en op 1 en 2 janu-
ari. Op 24, 27, 28 en 31 december kan je er en-
kel in de voormiddag terecht van 9 tot 12 uur. 
Opgelet! Vanaf midden december vind je het 
Sociaal Huis in de Budastraat 35. (Zie p. 16-18)

PARKO
Het loket van het parkeerbedrijf Parko, aan 
de Koning Albertstraat 17, is open van 9 tot 

13 uur op donderdag 27 en vrijdag 28 de-
cember. Het loket is gesloten op 24, 25, 26 
en 31 december en op 1 en 2 januari.

Wist je trouwens dat je op wettelijke feest-
dagen vrij mag parkeren?

BIBLIOTHEEK
Alle Kortrijkse (buurt)bibliotheken zijn ge-
sloten op 24, 25, 26 en 31 december. Ook 
op 1 en 2 januari zijn alle bibliotheken ge-
sloten. Uitzonderlijk is de buurtbib Rolle-
gem open op zaterdag 29 december van 
10 tot 12 uur. Op vrijdag 11 januari sluit de 
centrale bib om 13 uur.

TOERISME
Toerisme Kortrijk is dagelijks open van 10 
tot 17 uur met uitzondering van 24, 25 en 
31 december en 1 en 2 januari. Op vrijdag 
11 januari kan je er terecht tot 12 uur.

MUSEA
Kortrijk 1302 en Texture, museum over Leie 
en vlas, sluiten de deuren op 24, 25 en 31 
december en 1 januari.

TREZOOR
Trezoor, het vroegere stadsarchief aan de 
Vier Linden 1 in Heule, sluit de deuren van 
24 december tot en met 2 januari.

ACADEMIE EN 
CONSERVATORIUM
De Academie en het Conservatorium slui-
ten de deuren vanaf 24 december tot en 
met 6 januari.

SPORTDIENST
Op 24 en 31 december kan je bij het ont-

haal van de sportdienst terecht tussen 8.30 
en 12 uur. Op 27 en 28 december kan dit 
van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. 
Vanaf donderdag 3 januari gelden opnieuw 
de gewone openingstijden.

STEDELIJKE ZWEMBADEN  
Check www.kortrijk.be/zwemmen om de 
uitgebreide openingstijden van de zwem-
baden te kennen.

RECUPERATIEPARKEN
De recuperatieparken zijn altijd gesloten 
op zon-, maan- en feestdagen. Op vrijdag 
11 januari kan je er terecht tot 12 uur. In de 
namiddag uitzonderlijk gesloten.

SECRETARIATEN 
ONTMOETINGSCENTRA
• Groeningeheem : gesloten van 24 de-

cember tot en met 2 januari
• OC De Wervel : gesloten van 21 decem-

ber tot en met 2 januari
• OC Rollegem : gesloten van 20 december 

tot en met 2 januari
• OC ‘T Kastanjehuis : gesloten van 20 de-

cember tot en met 2 januari
• OC De Vonke en Kasteel: gesloten van 21 

december tot en met 2 januari
• OC Marke : gesloten van 20 december tot 

en met 2 januari
• OC Lange Munte : gesloten van 20 de-

cember tot en met 2 januari
• OC Aalbeke : gesloten van 20 december 

tot en met 2 januari
• OC De Troubadour : gesloten van 20 de-

cember tot en met 2 januari
• OC Molenheem : gesloten van 21 decem-

ber tot en met 2 januari

Op vrijdag sluiten de secretariaten van alle 
ontmoetingscentra 's middags om 12 uur.

JEUGDCENTRUM TRANZIT
JC Tranzit, aan het Nelson Mandelaplein 17, 
is gesloten van maandag 24 december tot en 
met zondag 6 januari. Ook op vrijdag 11 janu-
ari sluit het secretariaat van het jeugdcentrum 
de deuren. De openingstijden van het Urban 
Sports Park tijdens de kerstvakantie vind je op 
www.kortrijk.be/jctranzit/urban-sports-park.

DE WARANDE EN WASPER
Tijdens de eindejaarsperiode is er géén 
speelpleinwerking op 24, 25, 26 en 31 de-
cember en 1, 2 januari. Er is wél werking op 
27 en 28 december en 3 en 4 januari.
Het secretariaat van het speeldomein bereik 
je van 7 tot 9.30 uur en van 12.30 tot 13.30 
uur. Voor de speelpleinwerking meld je je 
kind ’s morgens aan tussen 7 en 9.30 uur en 
voor wie enkel in de namiddag komt tussen 
12.30 en 13.30 uur. Je kind ophalen kan ’s 
middags om 12.30 uur voor wie enkel in de 
voormiddag komt of tussen 16 en 17.30 uur. 
Op 28 december sluit de werking om 16 uur.

MUZIEKCENTRUM TRACK
Het muziekcentrum Track is tijdens de einde-
jaarsperiode gesloten van zaterdagmiddag 
22 december tot en met zondag 6 januari.

SCHOUWBURG EN  
UIT IN KORTRIJK
Zowel Uit in Kortrijk als de administratieve 
diensten van de Schouwburg zijn gesloten 
van 22 december tot en met 6 januari. 

ECONOMIE
De dienst economie is gesloten vanaf 24 
december en terug bereikbaar op 3 januari.

WETSWINKEL
Op woensdag 19 december vindt de laat-
ste consultatie plaats in de conciërgerie 
van het stadhuis tussen 19 en 20 uur. Vanaf 
woensdag 9 januari kan je er opnieuw te-
recht voor juridisch advies.

UITLEENWINKEL
Depot 102 (thuishaven van de Uitleenwin-
kel) is open op 27 en 28 december en op 
3 en 4 januari. Materiaal ophalen kan dan 
telkens van 8 tot 11.30 uur. Voor leveringen 
wordt contact opgenomen.

Vanaf maandag 17 december kan elk Kortrijks gezin 
één gratis bureaukalender voor het nieuwe jaar afhalen bij 

Onthaal 1777 in het stadhuis, Leiestraat 21.

Elke maand selecteert de redactie 11 foto’s van Instagram 
die te maken hebben met een activiteit of evenement 

in onze stad. Of het nu de Paasfoor is of een ochtendlijke 
fietstocht langs de Leie. Deze foto’s worden nu gebundeld 

in een originele bureaukalender.

Knip deze bon uit en haal de kalender vanaf 17 december 
af bij Onthaal 1777 in het stadhuis. Blijf intussen ook je 
foto’s taggen met hashtag #igkortrijk en wie weet sta jij 

volgend jaar wel op onze kalender, of volgende maand in 
dit stadsmagazine!

UITKNIPBONGRATIS
KALENDER!
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Op 3 december neemt Politiezone Vlas zijn intrek in een nieuw 
politiecommissariaat aan de Minister De Taeyelaan in Kortrijk.

De politiezone Kortrijk-Kuurne-Lendelede 
ontstond in 2001 bij de eenmaking van 
de politiediensten in ons land en kreeg de 
naam VLAS, kortweg PZ Vlas. Die naam ver-
wijst naar de vlasnijverheid die de Leiestreek 
grote welvaart heeft gebracht. Het hoofd-
commissariaat en twee andere politiege-
bouwen bevonden zich van meet af aan in 
Kortrijk. Daarnaast hebben ook Kuurne en 
Lendelede elk hun eigen lokale politiepost. 
In de PZ Vlas werken zo’n 300 politiemensen 
die volgende opdrachten uitvoeren: wijk-
werking, onthaal, interventie, politionele 
slachtofferbejegening, lokale opsporing en 
lokaal onderzoek, openbare orde en verkeer.
De drie huidige en heel verouderde po-
litiegebouwen in Kortrijk maken vanaf 
maandag 3 december 2018 plaats voor één 
nieuw, modern en functioneel politiecom-
missariaat, gelegen in de Minister De Taey-
elaan 9 in Kortrijk. Het nieuwe commissari-

aat beantwoordt aan de comforteisen van 
de burgers en helpt de politiemensen om 
klantvriendelijk en professioneel te werken.
 

POLITIE OP AFSPRAAK

Wil je een klacht of aangifte doen? Maak 
dan vooraf een afspraak via de website 
www.pzvlas.be, zo vermijd je eventuele 
wachttijden.

Wanneer kan je zonder afspraak een 
aangifte doen of een vraag stellen aan 
de onthaalbediende?
• Maandag t.e.m. vrijdag: van 8 tot 19.30 uur
• Zaterdag: van 9 tot 12.30 uur en van 13 

tot 17 uur
• Zon- en feestdagen: gesloten
Buiten deze openingstijden kan je, bij drin-
gende gevallen, ter plaatse de muurtele-
foon gebruiken.

Wanneer en hoe kan je PZ Vlas telefonisch 
bereiken?
• Voor politiehulp ter plaatse: Bel 101
 elke dag en nacht - 24 uur op 24 uur
• Voor administratieve vragen 
 (met keuzemenu): bel 056 23 96 11
 van maandag t.e.m vrijdag van 8 tot 12 uur 

en van 13 tot 17 uur

Niet dringende meldingen via e-mail of 
social media? 
• pz.vlas@police.belgium.eu 
• www.facebook.com/PolitiezoneVlas
• Twitter: @pzvlas 
Opgelet: e-mail, twitteraccount en facebook-
pagina worden niet permanent gecontro-
leerd. Voor dringende meldingen en politie-
hulp ter plaatse bel je steeds naar 101. Je belt 
beter een keer te veel dan te weinig!

Politiezone Vlas heeft 
nieuwe thuishaven

Nieuwjaarsdrink
op het Schouwburgplein

zaterdag 5 januari vanaf 18.30 uur
Krijg je maar niet genoeg van de eindejaarsfeestjes? Het stadsbestuur nodigt alle 

Kortrijkzanen uit voor een receptie op het Schouwburgplein. Kom samen met jouw 
familie, vrienden en buren langs en breng een toost uit op het nieuwe jaar.

Na het uitstapje van vorig jaar naar het nieuwe Nelson Mandelaplein op Kortrijk Weide, 
komt de nieuwjaarsdrink voor de Kortrijkse inwoners terug thuis in het stadscentrum. Op 

zaterdagavond 5 januari vanaf 18.30 uur is iedereen welkom op het Schouwburgplein.

Aan de chalets van de kerstmarkt kan je terecht voor een frisse pint, frisdrankje, 
glühweintje of warme chocolademelk. Hongerige magen worden gevuld met een pakje 
friet, een bakje pasta, een zakje oliebollen of een proevertje van de wereldkeuken. Breng 

gerust de kroost mee, want er is ook animatie voor de kleintjes.

Het stadsbestuur draagt de diversiteit in onze bruisende stad hoog in het vaandel.  
Om dit te benadrukken zorgen enkele keukenprinsen en -prinsessen met een verschillende 
culturele achtergrond voor exotische hapjes. Heb je zelf nieuwe Kortrijkzanen als vrienden 

of buren? Nodig hen mee uit en samen maken we er één groot feest van!
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Kortrijk Kort 

OCMW en Sociaal 
Huis verhuizen

Vanaf maandag 17 december vind je de 
sociale dienst van het OCMW Kortrijk en 
het Sociaal Huis op een nieuwe locatie in 
de Budastraat 35. De nieuwe kantoren 
bevinden zich op de site van het voorma-
lig hospitaal Reepkaai en zijn bereikbaar 
via de poort van het Klooster aan de Bu-
dastraat 37.  Voor jouw gemak hebben 
we een tijdelijke markering op het voet-
pad aangebracht die jou de weg wijst 
van de oude locatie naar de nieuwe. Je 
kan gebruik maken van auto- en fietspar-
king Budabrug op het kruispunt Budas-
traat met Ijzerkaai/Dam. Het eerste uur 
parkeer je gratis. Het telefoonnummer en 
e-mailadres blijven ongewijzigd.

 R OCMW.info@kortrijk.be of 056 24 48 00

Samen voor  
een warme stad

Op 5 december, Internationale dag van 
de vrijwilliger, worden vrijwilligers we-
reldwijd extra in de bloemetjes gezet.
Zo’n 1000 vrijwilligers van Stad, OCMW 
en Zorg Kortrijk zetten dagelijks hun bes-
te beentje voor. Ze begeleiden wande-
lingen of praattafels Nederlands, ze zet-
ten zich in bij de Deelfabriek, verzorgen 
het onthaal in het Begijnhof, steken een 
handje toe in de bib, het cultuurcentrum 
of bij evenementen… Ze verdienen ze-
ker een pluim! Vrijwilligerswerk is inspire-
rend, versterkt je als mens en draagt bij 
tot een warme samenleving. Je betekent 
iets voor je omgeving én beleeft er zelf 
plezier aan. Heb je ook zin om je in te 
zetten voor anderen? Neem contact op 
met Joke Coulembier, coördinator vrijwil-
ligerswerk, en ga samen op zoek naar het 
vrijwilligerswerk dat bij jou past!

 R  joke.coulembier@kortrijk.be of 056 24 46 65

Opladen 
budgetmeters 
eindejaarsperiode

De openingstijden van de oplaadpun-
ten van de budgetmeters van Eandis 
zijn aangepast tijdens de eindejaarspe-
riode. De oplaadpunten in het OCMW, 
aan de Budastraat 27 (vanaf 17 december  
Budastraat 35), en in het OC ’t Cirkant, Hel-
lestraat 6 in Marke, zijn de hele dag open 
op 27 en 28 december en een halve dag 
op 24 en 31 december (van 9 tot 12 uur). 
De oplaadpunten zijn gesloten op 25 en 
26 december en op 1 en 2 januari. De op-
laadpunten in de centrale bibliotheek, aan 
de Leiestraat 30 zijn gesloten op 24, 25, 
26 en 31 december, en op 1 en 2 januari. 
Belangrijk om weten: de selfservice van  
Eandis is open 24u op 24u en 7 dagen op 7.

 R www.eandis.be/oplaadpunten

Geschenken-
beurs Oxfam-
Wereldwinkel

Van 6 tot 9 december kan je in de Buda-
fabriek, Dam 2, originele eindejaarsca-
deautjes vinden op de geschenkenbeurs 
van Oxfam-Wereldwinkel Kortrijk in sa-
menwerking met Woon & Zorgcentrum 
H. Hart. Koffie, wijnen, textiel, ecologisch 
leder, juwelen, schrijfwaren, boeken, 
kaarsen, decoratie, kinderartikelen... Je 
vindt er een ruim aanbod aan eerlijke en 
kwaliteitsvolle eindejaarsgeschenken. 
Cadeaus voor elk budget en in elke stijl. 
Bovendien zijn er allerhande degustaties 
met (h)eerlijke Oxfam-producten.
Je kan er op 7 december om 19.30 uur 
ook een voordracht van Lieve Blanc-
quaert bijwonen. De lezing kost € 5 in 
voorverkoop en € 6 aan de deur. Inschrij-
ven daarvoor kan op kortrijk@oww.be. 
Op zaterdag 8 december vindt om 18 
uur een modeshow plaats. De toegang 
is gratis. 

 R www.facebook.com/
OxfamWereldwinkelKortrijk

Fakkeltocht voor 
mensenrechten

Zeventig jaar na de ondertekening van 
de Universele Rechten van de Mens blijkt 
dat de mensenrechten niet overal in de 
wereld gerespecteerd en nageleefd wor-
den. Op zaterdag 8 december trekt de 
Fakkeltocht ‘Mensenrechten verdedig je 
met vuur’ door Kortrijk.
Om 20 uur vertrekt de tocht aan het Vrij-
zinnig Centrum Mozaïek, Overleiestraat 
15a. Eindbestemming is het ecologisch 
stadspark op Kortrijk Weide. Rond de 
vuurplaats genieten de deelnemers van 
een warme hap, drankjes en de apero 
’t Fakkeltje. Wies De Graeve, directeur 
Amnesty International Vlaanderen, en 
Bernard Decock, voorzitter begeleidings-
groep huisvandeMens Kortrijk, brengen 
een vredesboodschap. 
Deelname is gratis. Je kan voor € 5 een 
fakkel kopen. De opbrengst gaat naar 
Amnesty International.

 R Inschrijvingen via info@vcmozaiek.be  
of 056 37 16 15

Groepsaankoop 
groene stroom

De provincie West-Vlaanderen zoekt op-
nieuw een leverancier met een lage prijs 
voor 100% groene energie. Schrijf je ten 
laatste tegen 5 februari vrijblijvend in. Te-
gen 22 februari ontvang je een persoon-
lijk voorstel en weet je hoeveel je kunt 
besparen. Is het aanbod aantrekkelijk? 
Dan pas beslis je of je echt verandert van 
leverancier. De provincie zorgt ervoor dat 
de overstap vlot verloopt.

Inschrijven kan op drie manieren. 
• Surf naar www.west-vlaanderen.be/

groepsaankoop en vul daar je gege-
vens in. Alle verdere communicatie 
verloopt via e-mail. 

• Bel naar het gratis nummer 0800 76 101. 
De medewerkers noteren je inschrijving. 

• Maak een afspraak via 1777 en laat je hel-
pen bij de balie Bouwen-Milieu-Wonen.

• Ga langs in de wijkcentra tijdens de 
verschillende inschrijfmomenten 

 (www.kortrijk.be/wijkteams).

Hou bij inschrijving de jaarafrekening 
van je huidige energieleverancier bij. Zo 
zie je snel je jaarverbruik en de EAN-co-
des van je meters.

 R  www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop
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KORTRIJK ZUID

ONTDEK KNOPPEN EN KNOPEN IN 
HET STADSGROEN MARIONETTEN 
In de zomer herken je bomen en struiken aan hun bladeren, maar hoe zie je 
het verschil tussen een eik en een linde als de bladeren verdwenen zijn? 
Je krijgt een antwoord tijdens de wandeling ‘knoppen en knopen’ op 
zondag 9 december om 9.30 uur. Gids Piet Missiaen laat je zien waarop je 
moet letten. Is de stam glad of gegroefd? Heeft de boom een ronde kruin of 
is hij van het slanke type? Zijn de knoppen zwart of rood? Laat je verrassen 
door de variatie en schoonheid van de bomen en struiken in Stadsgroen 
Marionetten. Afspraak aan Hoeve te Coucx, met de fiets te bereiken via het 
Bruyningpad en dan achter az groeninge door. Met de wagen via de Can-
naertstraat. Of met de bus naar az groeninge.

KORTRIJK OOST

TOEKOMST KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK 
De Vlaamse Waterweg onderzoekt de mogelijkheden om het kanaal 
Bossuit-Kortrijk meer in te zetten voor de binnenvaart. De studie zit in 
de onderzoeksfase en daaraan is een inspraakperiode gekoppeld. De 
onderzoeksnota met de beschrijving van de alternatieven en de manier 
waarop die onderzocht worden, ligt tot en met 11 december ter inzage 
in het stadhuis. Iedereen krijgt de kans om eventuele opmerkingen te 
formuleren.

 R www.kanaalbossuitkortrijk.be

HEULE

NIEUWE BOERENMARKT IN MUSTER  
In Deerlijk, Roeselare en Aalst hadden ze er al eentje: een Lokaalmarkt. Dit 
initiatief trekt nu ook naar de site Muster in Heule. Elke zaterdag kan je er 
terecht tussen 9 en 12 uur. Lokaalmarkt is veel méér dan een plaats waar 
je heerlijke streekproducten vindt. Het is een plek van ontmoetingen met 
lokale boeren, maar natuurlijk ook met vrienden en familie. Vóór of na je 
inkopen kan je iets drinken in de bar. Kinderen kunnen in het kinderatelier 
onder begeleiding tekenen, knutselen of spelen. De perfecte start van het 
weekend dus. De producten op de Lokaalmarkt zijn verser dan vers. De 
groenten en het fruit komen recht van het veld, de vis is net gevangen, de 
koe of het varken pas geslacht. De producten zitten dus nog boordevol 
gezonde vitamines. En je kan ze langer bewaren.

 R www.lokaalmarkt.be

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

Surf jij veilig op 
het internet?

Internetfraude is de sterkst groeiende 
vorm van criminaliteit. Almaar meer 
volwassenen zijn het slachtoffer van 
phishingmails, fraude op het internet 
of misbruik van hun internetgegevens. 
Het Kortrijkse preventieteam maakte, in 
samenwerking met Allemaal Digitaal en 
Seniorennet, een quiz die handige tips 
geeft hoe je je veilig in de digitale wereld 
kan begeven.
VIK of de ‘Veilig op het Internet Kwis’ 
leert je hoe je beter jouw gegevens kan 
afschermen of jouw privacy kan beveili-
gen. De quiz duurt ongeveer één uur en 
is gratis beschikbaar voor alle Kortrijkse 
verenigingen voor volwassenen. Mis-
schien een idee om dit te organiseren 
met jouw SAVE-netwerk?
Bovendien krijgt iedere deelnemer een 
leuk aandenken na deelname.

 R Interesse voor jouw vereniging?  
Mail naar preventieteam@kortrijk.be.

Neem deel aan  
De Commerce

Ben je als beginnende lokale onderne-
mer op zoek naar naamsbekendheid 
voor jouw ‘commerce’? Of wil je als plaat-
selijke gevestigde waarde jouw produc-
ten en diensten in de kijker zetten?
Dan is de pop-up beurs ‘De Commerce’ 
iets voor jou. Het event vindt plaats op 13 
en 14 april 2019 in de co-creatiehub Mus-
ter, Stijn Streuvelslaan 45 in Heule. Van 
kapster tot beeldhouwer, van timmerman 
tot schoonheidsspecialiste, van modeont-
werper tot architect… Elke commerçant 
is welkom. Talrijke eet- en drankstandjes 
en podiumacts zorgen voor een gezellige 
sfeer. Je kan je vanaf nu als standhouder 
inschrijven. Wees er snel bij, want Kortrijk-
se ondernemers maken kans op één van 
de 30 gratis standen, aangeboden door 
Onderneem in Kortrijk.

 R www.decommerce.biz

Wat te doen met je 
beveiligingscamera?

De wet die het plaatsen en gebruiken 
van bewakingscamera’s regelt, is on-
langs grondig gewijzigd. Bezitters van 
bewakingscamera’s moeten voortaan 
de camera’s aangeven, een register van 
beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden, 
en een pictogram aanbrengen aan de in-
gang van de bewaakte plaats.
De wet geldt voor camera’s die je instal-
leert en gebruikt voor het toezicht en 
het bewaken van plaatsen om misdrijven 
tegen personen of goederen te voorko-
men, vast te stellen of op te sporen.
De aangifte dien je elektronisch in via 
www.aangiftecamera.be. Je houdt een 
register bij dat alle beeldverwerkingen 
beschrijft. Dit register moet je ter be-
schikking stellen van de Gegevensbe-
schermingsautoriteit en de politiedien-
sten. Tenslotte plaats je een pictogram 
aan de ingang van de bewaakte plaats. 
Dit pictogram informeert de betrokken 
personen dat ze gefilmd worden.

 R www.besafe.be
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Inge, wat deed jou beslissen om je kandi-
daat te stellen als pleegouder?
Ik kom zelf uit een heel sociaal en gedreven 
gezin. Toen ik een jaar of 12 was, beslisten 
mijn ouders om politiek vluchtelingen uit 
Iran in huis op te nemen. Als kind maakte 
dat enorm veel indruk op mij. Die ervaring 
zorgde ervoor dat ik ook zelf iets terug wou 
doen voor de maatschappij. Een aantal ja-
ren geleden vertelde een vriendin hoe ze 
door haar job geconfronteerd wordt met 
kinderen voor wie men al vanaf de geboor-
te een pleeggezin zoekt. Dit zette mij aan 
het denken en deed me uiteindelijk ook be-
slissen om mij kandidaat te stellen.

Hoe lang duurde het voor de meisjes bij 
jou kwamen wonen?
Dat ging eigenlijk allemaal heel snel. Twee 
maanden na het indienen van mijn kandi-
datuur werd ik uitgenodigd voor een eerste 
infovergadering. Kort daarna volgden een 
aantal opleidingsmomenten en selectie-
gesprekken door Pleegzorg Vlaanderen. 
Die zijn nodig om een sterke match te ga-
randeren tussen pleeggezin en pleegkind. 
Nog geen jaar later verwelkomde ik al mijn 
eerste pleegdochter. Een paar jaar daarna is 
haar zusje erbij gekomen. Zelf had ik heel 
snel een goede band met de kinderen. 
Ze waren ook nog heel klein toen ze bij 

mij kwamen wonen. Intussen behouden 
de meisjes contact met hun biologische 
mama. Dit is niet altijd makkelijk, maar wel 
heel belangrijk.

Zou je het pleegouderschap aan iedereen 
aanraden?
Voor mij persoonlijk is het de beste be-
slissing van mijn leven. Het gaf mijn le-
ven een heel andere wending, maar ik 
zou het zo opnieuw doen. Je moet wél 
sterk overtuigd zijn van je engagement 
en je moet goed weten waar je mee be-
zig bent, want je krijgt een hele grote ver-
antwoordelijkheid.

Kortrijk wordt 
pleegzorggemeente

Er zijn meer dan 4000 pleeggezinnen in Vlaanderen, waarvan 48 in Kortrijk. Eén 
van die Kortrijkse pleegouders is Inge Samyn. Ze stelde zich in 2013 kandidaat en 

is intussen al enkele jaren de trotse pleegmama van 2 prachtige meisjes.

Stad Kortrijk mag zich sinds kort 
‘pleegzorggemeente’ noemen. We 
willen ons engageren om kwetsbare 
kinderen, jongeren en volwassenen een 
warme thuis te bieden en het belang 
van pleegzorg promoten.

Meer weten over de werking van 
Pleegzorg vzw? Zelf pleeggezin worden? 
Check www.pleegzorgvlaanderen.be.
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GESCHIEDENIS
Prado was een 19de eeuwse textielweverij 
op de hoek van de Sint-Denijsestraat en 
Zwevegemsestraat. De fabriek maakte in 
1995 plaats voor een sociale woonwijk. De 
punt van het domein, de Kop van Prado, 
bleef onbebouwd. In 2013 gaf het Stads-
ontwikkelingsbedrijf Kortrijk groen licht 
om op dit gebied een cohousingproject 
te realiseren. Ondertussen zijn de plannen 
definitief en goedgekeurd. Als alles vol-
gens plan verloopt, is de oplevering van 
het Hof van Prado in de herfst van 2020 
een feit.

CENTRALE LIGGING
Hof van Prado is er voor iedereen: van jong 
gezin tot gepensioneerde. Het bouwpro-
ject met 20 woonunits ligt pal in de stad, op 

enkele minuten stappen van winkels, scho-
len, fietsverbindingen, station...
Elke wooneenheid heeft zijn eigen identiteit, 
voordeur, privé buitenruimte en toegang tot 
de gemeenschappelijke binnentuin. Het 
bouwproject biedt flats van verschillende 
groottes en prijzen, op maat van jonge ge-
zinnen, alleenstaanden, ouderen…
Het gebouw voldoet aan de BEN-norm (Bij-
na Energie Neutraal) waarbij een combina-
tie van warmtepompen en zonnepanelen 
energie opwekt. Akoestische en thermi-
sche isolatie spelen ook een belangrijke rol.

GROENE OASE
Drie gebouwen van drie verdiepingen ma-
ken een hoek en sluiten het bouwblok af. 
Samen zorgen ze voor een stille, zuidelijk 
georiënteerde, groene oase van 1200m², 

midden in de stad. Alle terrassen kijken uit 
op de binnentuin. 
Elke bewoner heeft toegang tot verschillen-
de gemeenschappelijke voorzieningen: een 
wasruimte, een klusatelier, een moestuin en 
een gemeenschappelijk paviljoen waar je 
bijvoorbeeld familiefeesten of filmavonden 
met de buren kan organiseren. Verder zijn 
er nog drie flex gastenkamers. Die kan je 
gratis boeken als je gasten hebt die blijven 
overnachten. Hof van Prado beschikt ten 
slotte over 80 fietsstallingen en elektrische 
laadpalen. 

 R  Interesse ? Neem een kijkje op  
www.hofvanprado.be of woon de infosessie bij 
op dinsdag 11 december om 19.30 uur in  
Atelier Kortrijk 2025, Sint-Vincentius,  
ingang kant Begijnhofpark.

Ecowonen in  
‘Hof van Prado’

Kortrijk is met het ‘Hof van Prado’ één van de vijf pilootgemeenten die het 
gemeenschappelijk eco-wonen promoot én in de praktijk omzet. Deze woonvorm 

draagt bij tot betaalbaar en kwalitatief wonen, en bevordert het sociaal contact 
tussen de (buurt)bewoners.  

I N W O N E R  A A N  H E T  W O O R D
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FILM | ONTSPANNEN MET EEN FILM | In decem-
ber staan volgende films op het programma: Girl, Beautiful Boy, 
Climax, Capharnaüm, Harry Gruyaert. Photographer, Shoplifters, 
Cold War, ... | €9/7,50 (-26/65+)/6,50 (kinderfilms) | Buda-
scoop, Kapucijnenstraat 10 | Het volledige programma op www.
budakortrijk.be 

T.E.M ZATERDAG 1 DECEMBER

FESTIVAL | NEXT | 24 locaties in en rond de Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai + Valenciennes | www.nextfestival.eu

T.E.M MAANDAG 31 DECEMBER

FIETS- OF WANDELROUTE | KORTRIJK BEZET 14-18: 
WOI PARCOURS - GROOTE OORLOG | Kortrijk 
1302, Begijnhofpark | www.kortrijkbezet14-18.be 

T.E.M. ZONDAG 31 MAART 

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

DINSDAG 27 NOVEMBER

FILM | EÉNMALIGE VOORSTELLING: OPERA-
TIE KAZUIFEL | 20.15-20.45u | € 9 | -26/+65: € 7,50/ 
kansentarief: € 1,80 | Budascoop | www.budakortrijk.be

WOENSDAG 28 NOVEMBER

INZAMELING | BLOEDINZAMELING | 18u | Parochi-
aal Centrum, Beekstraat 65 
LEZEN | TAALDRAAD VOORLEESUURTJE 
SPAANS- NEDERLANDS | 14-15u | Centrale Biblio-
theek Kortrijk, Leiestraat 30, Kortrijk | www.kortrijk.be/biblio-
theek/taaldraad 

DANS | NEXT2018: PURSUIT OF HAPPINESS 
- NATURE THEATRE OF OKLAHOMA & EN-
KNAPGROUP | 20.15u | € 21/ Jongeren: € 8 | Schouwburg 
Kortrijk, Schouwburgplein 14 | www.schouwburgkortrijk.be

DONDERDAG 29 NOVEMBER

DIGI-WADDE | VEILIG OP HET INTERNET-KWIS 
| 13-14u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 
00 | www.kortrijk.be/bibliotheek | Zie p. 16-18
CURSUS | DIGITAFEL | 14u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, 
Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/digitafel 
THEATER | WILLIAM BOEVA RESET | 20.15u | € 14 |  
OC Molenheem, Izegemsestraat 205, Heule | 056 24 06 20 | 
oc.molenheem@kortrijk.be
CONCERT | THE DEAD DAISIES | 19-23.30u | € 31 
(add)/ € 28 (vvk)/€ 25 (vvk leden Wild Card) | Concertzaal De 
Kreun (Wilde Westen), Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | 
www.wildewesten.be
LEZING | MATHIAS BIENSTMAN: OP EIGEN 
KRACHT | 19.30-22u | € 8 / Sociaal tarief: € 4 / studenten: € 4 |  
Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, Wandelweg 
11 | www.vormingplusmzw.be 
MUSICAL | THE KING AND I | 19.45u | Kinepolis Kortrijk, 
President Kennedylaan 100A | kinepolis.com

LEZING/CONCERT | RUBEN VAN GUCHT MET 
MATHIEU & GUILLAUME | 20.15u | € 16 | OC De 
Troubadour, Vlaswaagplein 3 Bissegem | www.ocdetroubadour.be 

VRIJDAG 30 NOVEMBER

CONCERT | YEVGUENI | 20.15u | € 23 | OC De Wervel, Proces-
siestraat 6, Bellegem | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.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 | € 20 (vvk-18/studentenkaart) € 23 (add)/€ 
20 (vvk leden Wild Card) | Schouwburg Kortrijk, Schouwburg-
plein 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 |  
facebook zie trees.toneelgroep.1
THEATER | CAMPING VRIJ EN TEVREE | vrij 30/11, 
za 1/12, vrij 7/12 om 20u, za 8/12 om 20u | € 9 | OC Marke, Hel-
lestraat 6, Marke | 0470 52 34 00 | reservatie.mat@gmail.com
VOLKSKEUKEN | RESTO RATATOUILLE | 18u | € 5 
Unie der Zorgelozen, Pluimstraat 7 | 056 22 04 00 |  
www.uniederzorgelozen.be
TENTOONSTELLING | EXPO LUCE GOUTELLE |  
16-22u | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | info@budakortrijk.be 
| www.nextfestival.eu/nl 
CONCERT | BAROKCONCERT FLUITKLAS HEL-
GA JACOBS | 19-20.30u | Concertstudio, Conservatorium-
plein 1 | 056 27 78 80 | facebook zie Conservatorium Kortrijk
WORKSHOP | KOKEN | 19-21u | A'kzie | Slachthuisstraat 3, 
Kortrijk | 056 21 62 44
DANS | MARTIN SCHICK: HALFBREADTECH-
NIQUE | 20.15-21.15 | € 10/ € 8 (-26) | Budascoop, Kapucij-
nenstraat 10 | info@budakortrijk.be | nextfestival.eu/nl 
FILM | PLAGI BRESLAU | 19.45u | Kinepolis Kortrijk, 
President Kennedylaan 100A | kinepolis.com

ZATERDAG 1 DECEMBER

ETEN EN DRINKEN | WARMSTE WEEK - STRIPS 
VOOR STIJN | t.e.m zaterdag 22/12 | Centrale Bibliotheek 
Kortrijk, Leiestraat 30 | www.kortrijk.be/bibliotheek
NATUUR | BOOMPLANTACTIE PRESHOEK-
BOS | Voorzie handschoenen en laarzen, ook een spade/hak kan 
handig zijn. | 10-15u | Preisbergstraat, Aalbeke | facebook zie  
nieuwsuitaalbeke 

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

LEZING | DIGIDOKTER: WHATSAPP, SKYPE 
E.A. COMMUNICATIE-APPS | 10-12u | € 5 | Vooraf 
inschrijven verplicht | Buurtbibliotheek Lange Munte, Beeklaan 
81 | 056 26 06 00 | www.vormingsplusmzw.be  
THEATER | CHRISTOPHE MEIERHANS: TRIALS 
OF MONEY | 17u | Jongeren € 10/ € 8 (-26) | Budascoop, 
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | nextfestival.eu/nl 
THEATER | HETPALEIS & ABATTOIR FERMÉ 
- BANGERIK (6+) | 19-20u | € 8/ € 6 Kinderen en jon-
geren/(-26) | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 |  
www.schouwburgkortrijk.be

VOLLEY | VOLLEY TEAM KORTRIJK - VC AAL-
TER | 20-22u | Sportcampus Lange Munte, Bad Godesberglaan 
22 | www.volleyteamkortrijk.be 
CONCERT | LOSWEG EEN TIJDLOOS KOOR-
CONCERT | 20-22u | € 15 (add)/ € 12 (vvk) -12 (gratis) 
| Guldensporencollege Campus Kaai, Burg Vercruysselaan 17C | 
0478 74 96 58 | kooralfabet.blogspot.com 
CONCERT | NTREK | 21-23u | € 12 (vvk) /€ 9 (Leden Wild 
Cards)/ € 15 (add) | Concertzaal De Kreun (Wilde Westen), Con-
servatoriumplein 1 | www.wildewesten.be 
VOETBAL | KV KORTRIJK – MOESKROEN | 20u | 
Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 111B | kvk.be
BASKETBAL | FANION ONE - BBC FINAS GEEL 
A| 20u30 | Sportcampus Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 | 
kortrijksportcb.be
VOLLEY | VOLLEY TEAM KORTRIJK - VC AAL-
TER | 20-22u | Sportcampus Lange Munte, Bad Godesberglaan 
22 | www.volleyteamkortrijk.be 

‘FOTOFINISH’ BELICHT HALVE 
EEUW SPORTBELEID 
Een halve eeuw sportbeleid in deze stad heeft zijn 
sporen nagelaten. De indrukwekkende (top)sport-
infrastructuur die er nu staat, is het resultaat van de 
onverdroten inzet van het stadsbestuur. 
Meer dan 100 sportverenigingen trainen en spelen 
wedstrijden dag in dag uit. De vzw Sportplus is in 
de loop der jaren uitgegroeid tot dé promotor van de 
recreatiesport. ‘Mensen naar de sport en sport naar 
de mensen brengen’ blijft doorheen de jaren het be-
langrijke motto van de sportdienst. 
De tentoonstelling toont een historiek die alle facet-
ten van sportbeleving in beeld brengt en gelijktijdig 
een orgelpunt betekent voor het jaar 2018 waarin 
Kortrijk fier en oververdiend de titel van Europese 
Sportstad droeg. 

 R 1 december t.e.m. 13 januari 

 R museum 1302, Sportcampus Lange 
Munte, Muziekcentrum Track, zwembad 
Mimosa en OC De Vonke.

 R www.kortrijk.be/fotofinish 

GRATIS BOEK FOTOFINISH!
Wil je graag blijven nagenieten van deze 
prachtige fototentoonstelling?
Surf naar www.kortrijk.be/boekfotofinish, 
registreer je, en win het boek!

ZONDAG 2 DECEMBER

KINDERFILM | CINEMAATJES | mooi aanbod kinder-
films op zondagnamiddag | 14.30u | ook op zondag 9, 16, 23 en 
30/12 | € 6,50 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 
| www.budakortrijk.be
WORKSHOP | DE EERSTE DAG | 9.30-12.15u | Sint-Pius 
X-kerk, Sint-Elooisdreef | www.kerkinkortrijk.be 
CURSUS | OP ZOEK NAAR EEN EIGEN OF AU-
THENTIEK WINTERRITUEEL | 10-12u | Vorming-
plus | Wandelweg 11 | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be
RONDLEIDING | OP BEZOEK BIJ KUNSTENAAR 
JONAS VANSTEENKISTE | 10.30- 12u | € 5 | Studio 
Jonas Vansteenkiste, Graaf Gwijde van Namenstraat 7 | 056 26 06 
00 | www.vormingplusmzw.be
CONCERT | I SOLISTI DEL VENTO - DIE FREUDE 
| 11-14u | € 12/ € 9 (Wild Card)/ € 6 (Student/-26) | Concertstudio 

Muziekcentrum Track, Conservatoriumplein 1 | www.wildewesten.be
HANDBAL | APOLLOON-GRACE HOLLOGNE 
| 16u | Sportcampus Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 |  
www.apolloon.be
BEGELEIDE UITSTAP| KORTRIJK ONTDEKKEN | 14.30-
16.30u | € 4 | Toerisme Kortrijk, Begijnhofpak | gidsenkringkortrijk.be
DANSVOORSTELLING | BALLET REPRISE 2018: 
DON QUIXOTE | 15.45u | Kinepolis Kortrijk, President 
Kennedylaan 100 A | www.kinepolis.com 
CONCERT | NILS FRAHM | 20u | € 28 (vvk Wild Card/vvk 
-18/Studentenkaart)/ € 31 (vvk)/ € 34 (add) | Depart, Nelson 
Mandelaplein 18, Kortrijk | www.wildewesten.be 
VOLLEY | VT MARKE WEBIS WEVELGEM-
GLOBAL WINERIES KAPELLEN A | 17u | Sporthal 
Marke, Olympiadeplein 1 | www.marke-webis.be

MAANDAG 3 DECEMBER

EXPO OVER 
STRUIKELBLOKKEN
Iedereen botst wel eens op een struikelblok. Met de 
rolstoel stranden voor een trap, de zoveelste sollicita-
tiebrief verstuurd zonder respons. In deze expo zie je 
15 beelden van struikelblokken, vastgelegd op foto. 
Een mix van grappige, maar ook pijnlijke situaties 
en obstakels. De tentoonstelling kadert binnen de 
‘internationale dag van personen met een beperking’ 
(3 december) en loopt tot 30 januari 2019. 

Een initiatief van Stedelijke Adviesraad voor Perso-
nen met een Handicap Kortrijk (SAPH) i.s.m. met de 
openbare bibliotheek van Kortrijk.

 R Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 
30 | www.kortrijk.be/bibliotheek/expo 

AGENDA VAN 27 NOVEMBER T.E.M. 31 DECEMBER 2018

1968 - 2O18

50 JAAR SPORT KORTRIJK IN BEELD

TENTOONSTELLING VAN 1 DEC 18 T.E.M. 13 JAN 19
LOCATIES: Sportcampus Lange Munte • Zwembad Mimosa 
Toerisme Kortrijk 1302 • Muziekcentrum Track • OC De Vonke 
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LEZING | KUNSTGREPEN: SCHOONHEID EN 
TROOST | 19.30-22u | € 10 | Vormingplus Midden- en 
Zuid-West-Vlaanderen, Wandelweg 11 | 056 26 06 00 | www.
vormingplusmzw.be 

DINSDAG 4 DECEMBER

WORKSHOP | 60 MET EEN + , DE KUNST VAN 
OUDER WORDEN | 13-17u | € 5 | Hotel Wu Wei, congo-
weg 23 | 078 15 61 00 | www.vayamundo.be/60plus
FILM | INCLUSIEF | 20.15u | € 9 / € 7,50 (-26/65+) | 
Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.buda-
kortrijk.be
EXPO | SCHILDERSATELIER DOOR MENSEN 
MET DEMENTIE EN POËZIE | t.e.m. zondag 6/1 | 
doorlopend | WZC Sint-Jozef, Condédreef 16 | 0499 77 91 21 | 
chantal.vanneste@kortrijk.be
INFOSESSIE | WASBARE LUIERS EN NATUUR-
LIJKE VERZORGING VAN JE BABY | 19-21.30u 
| deelfabriek, Damastweverstraat 1 | www.luierhoek.be/infosessie 
CURSUS | DIGIPINGUÏNS: MAPS.ME & OS-
MAND | 19-21u | € 5 | Vormingplus Midden- en Zuid-West-
Vlaanderen, Wandelweg 11 | www.vormingplusmzw.be 
CONCERT | HOMMAGE À BREL | 20-22u | € 15/ € 8 
(-26)| Concertstudio, Conservatoriumplein 1 | 056 23 98 55 | 
www.uitinvlaanderen.be
WORKSHOP | KLOS JE THEELICHT - WENS-
KAART | 14-17u | € 40 | TEXTURE - Museum over Leie en 
Vlas, Noordstraat 28 | 056 27 74 70 | www.texturekortrijk.be
VOETBAL | KV KORTRIJK – ZULTE WAREGEM 
| 20.30u | Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 111B | kvk.be

WOENSDAG 5 DECEMBER

ONTMOETING | THUIS IN KORTRIJK | 14-16u | Cen-
trale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 0474 12 87 46 | www.
kortrijk.be/bibliotheek 
SESSIE | MEDITATION FOR LIFE (DE WARM-
STE WEEK) | 19-20u | € 11,68 | Malmo, Diksmuidekaai 2 | 
facebook zie Malmo Kortrijk
LEZING | PARTNERS IN AUTISME |19-21.30u | Niet 
leden VVA: € 10 | Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaande-
ren, Wandelweg 11 | www.vormingplusmzw.be
CONCERT | COLLEGIUM VOCALE GENT & PHI-
LIPPE HERREWEGHE | 20.15-23u | € 20/ € 17 (Wild 
Card) / € 6 (Student/-26)| Onze-Lieve-Vrouwekerk, Deken Ze-
gerplein | www.wildewesten.be 
CURSUS OF WORKSHOP | WORKSHOP OPNAME-
TECHNIEKEN MET MICHAËL NEYT| 19.30u | 
gratis | Muziekcentrum TRACK, Conservatoriumplein 1 | 056 24 
47 00 | www.muziekcentrumtrack.be

DONDERDAG 6 DECEMBER 

NATUUR | SINTERKLAASPLANTACTIE PRES-
HOEKBOS | 13.45-16u | Cornelusweg, Aalbeke | facebook 
zie nieuwsuitaalbeke
BEURS | GESCHENKENBEURS OXFAM | t.e.m. 
zondag 9/12 | Budafabriek, Dam 2 | www.wereldwinkelkortrijk.be 
| Zie p. 16-18  

VRIJDAG 7 DECEMBER

INFOSESSIE | ELEKTRISCHE FIETSEN | 13.30-15u | 
fietsencentrum Mobiel, Min. Tacklaan 57 | 056 24 99 16 | www.
mobiel.be
KERSTMARKT | DE WEISTER | 16-22 u | WZC De Weister, 
Lijsterstraat 2, Aalbeke
EVENT | WINTER IN KORTRIJK | t.e.m. zondag 6/1 | 
stadscentrum | www.winterinkortrijk.be | Zie p. 3-9

GROOT DICTEE  
HERUITGEVONDEN
Op vrijdagavond 7 december vindt ‘Het Groot Dictee 
Heruitgevonden’ plaats in de centrale bibliotheek. Het 
concept is bekend: wie het minst aantal fouten schrijft, 
gaat naar huis met eeuwige roem én een prijs. 
Bovendien dicteert Jos Verbists zachte stem de tekst 
waarmee menig taalliefhebber zijn speling kan testen. 
WTV-figuur Charlotte Cattebeke praat de avond aan 
elkaar. Ook supporters zijn welkom: het dictee wordt 
live gestreamd in de bar waar je kan genieten van 
een drankje. 

 R Graag op voorhand inschrijven via 
bibliotheek@kortrijk.be. 

 R Deelname kost € 5, supporteren is gratis. 

 R Welkom vanaf 19.30 uur. 

CONCERT | JASMIEN AERNAUT VOOR DE 
WARMSTE WEEK | 20u | € 10 | Malmo, Diksmuidekaai 
2 | facebook.com, zie Malmo.kortrijk 
CONCERT | ID!OTS + UGLY PAPAS | 20-23u | € 15 
(vvk)/ € 12 (vvk Wild Card)/ € 18 (add)/ € 12 (vvk –18 of stu-
dentenkaart) | Concertzaal De Kreun (Wilde Westen), Conserva-
toriumplein 1 | www.wildewesten.be 
THEATER | JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY 
- OORLOG EN TERPENTIJN | 20.15u | € 22 rang 
1 (-26: € 6)/ € 18 rang 2 (-26: € 6)/ € 16 rang 3 (-26: € 6) |  
Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | 
www.schouwburgkortrijk.be
THEATER | MEVROUW BOB | 20.15-22u | € 13/  
€ 10 +65- Lerarenkaart- (-26)-Open Doek-leden-groepen 
10+) | Theater Antigone, Overleiestraat 4 | 056 24 08 87 |  
www.antigone.be 

ZATERDAG 8 DECEMBER

CONCERT | NACHT VAN DE SCHLAGERS | 
18u (VIP vanaf 17.30u) | € 34 (staanplaats)/ € 44 (zitplaats) 
| Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | 070 34 59 99 |  
www.nachtvandeschlagers.be 
CONCERT | JUBILEUMCONCERT KORTRIJKS 
SYMFONISCH ORKEST | 20u | € 14/ € 12 (+60)/ € 
8 (studenten) | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14, Kor-
trijk | www.schouwburgkortrijk.be
ROUTE | FAKKELTOCHT 'MENSENRECHTEN 
VERDEDIG JE MET VUUR' | 18-21.30u | Vrijzinnig 
Centrum Mozaïek, Overleiestraat 15a | 056 37 16 15 | www.vrij-
zinnigwestvlaanderen.be | Zie p. 16-18
VOLLEY | VOLLEY TEAM KORTRIJK - VBC 
DOSKOM MOORSLEDE | 20-22u | Sportcampus 
Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 | www.volleyteamkortrijk.be 
SPORT | HANDBAL – APOLLOON-EYNAT-
TEN-RAEREN| 20.15u | Sportcampus Lange Munte, Bad 
Godesberglaan 22 | www.apolloon.be 

ZONDAG 9 DECEMBER

ROADSHOW DOWN UNDER
Dit reisevent in Xpo Kortrijk is de beste voorbereiding 
voor jouw droomreis naar Australië, Nieuw-Zeeland of 
de eilanden van de Pacific.
Mijmer je over kangoeroes, zinderende zonsonder-
gangen en uitgestrekte natuur? Laat je dan helemaal 
onderdompelen in Down-Undersfeer op deze unieke 
roadshow. Je hoort er onder andere reisexperten en 
lokale partners aan het woord die hiervoor speciaal 
de oceaan oversteken. Maar vooral, je spreekt er met 
mensen die hun reisverhalen met je delen. Unieke 
belevingen, telkens anders. Zalig inspirerend.

 R Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216

 R  Schrijf je alvast in op  
www.bestoftravel.be/onze-events.

Waag je kans en win één van de tien 
gratis tickets voor deze roadshow. 
Mail vóór woensdag 5 december naar 
stadsmagazine@kortrijk.be. Wij bren-
gen de winnaars op vrijdag 7 december per-
soonlijk op de hoogte. Vergeet daarom zeker 
niet je telefoonnummer te vermelden!

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

LEZING | 'ROODKAPJE' IN KORTRIJK | Wolven in 
zuid-west-vlaanderen vanaf de late middeleeuwen | 10-12u | 
Sint-Annazaal Begijnhof, Begijnhof | www.leiegouw.be 
MUZIEK EN DANS | CHITCHAT | Beweeglijk en en fanta-
sierijk klankgedicht (4+) | 15u | € 6/8 | Schouwburg, Schouw-
burgplein 14 | www.schouwburgkortrijk.be
ACTIE | WERELDLICHTJESDAG | 18.45u | Sint-Amand-
splein | www.vrijzinnigwestvlaanderen.be/wereldlichtjesdag
VOLLEY | VOLLEY TEAM KORTRIJK - 
VBC DOSKOM MOORSLEDE | 20-22u | 
Sportcampus Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 |  
www.volleyteamkortrijk.be 

MAANDAG 10 DECEMBER

CURSUS | LEVENSREDDEND HANDELEN 
(EHBO) BIJ BABY'S EN KINDEREN | 19-22u |  
€ 36 | Vormingplus MZW, Wandelweg 11 | 03 444 05 97 | www.
vormingplusmzw.be
VERGADERING | GEMEENTERAAD | 19u | Stadhuis, 
gemeenteraadzaal, Grote Markt 54 

DINSDAG 11 DECEMBER

CONCERT | MIDNIGHT BLUE & THEIR SENTI-
MENTAL GENTLEMEN | 14.30u | € 10, koffie en taart in-
begrepen | OC Marke, Hellestraat 6 | www.schouwburgkortrijk.be 
CURSUS | BESTANDEN IN DE CLOUD | 19-21.30u 
| 056 26 06 00 | Vormingplus MZW, Wandelweg 11 | 056 26 06 00 | 
www.vormingplusmzw.be
WORKSHOP | TRANKY DOO ROUTINE (AU-
THENTIC JAZZ) | t.e.m. 22/1, op dinsdag 20.15-21.15u 
| € 62.50 | Groeningeheem, lokaal 12, Passionistenlaan 1 |  
www.thecherrydots.be

WOENSDAG 12 DECEMBER

INFO | SESSIE AUTISME | 19-21u | Solidariteit voor het 
Gezin, 't Hoge 49 | 050 45 01 00 | www.beleefpleziermetlm.be/
inschrijvingen 
CONCERT | LYNN CASSIERS |20.15-23u | € 12/ € 9 
(Wild Card)/ € 6 (Student/-26) | Concertstudio Muziekcentrum 
Track, Conservatoriumplein 1 | www.wildewesten.be

DONDERDAG 13 DECEMBER

DIGI-WADDE? | E-BOEKEN EN E-READERS: 
EEN INLEIDING | 13-14u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, 
Leiestraat 30 | www.kortrijk.be/allemaaldigitaal 
CURSUS | DIGITAFEL | 14-16u | Centrale Bibliotheek Kor-
trijk, Leiestraat 30 | www.kortrijk.be/bibliotheek/digitafel 
LEZING | KATE RAWORTH EN DE DONUT-
ECONOMIE: ECONOMIE 2.0? | 19.30-21.30u |  
€ 10 | Budafabriek, Dam 2 A | 056 26 06 00 | www.vorming-
plusmzw.be
CONCERT | VARIATIES EN SONATES | 20-22u |  
€ 18/ € 20 (add)/ € 5 (-24 jr) | Concertstudio Kortrijk, Conserva-
toriumplein 2 | 056 21 79 66 | www.euterpevzw.be
ZANGSESSIE | ALLEZ, CHANTEZ! KORTRIJK | 
20u | Unie der Zorgelozen, Pluimstraat 7 | 056 22 04 00 | www.
uniederzorgelozen.be

VRIJDAG 14 DECEMBER

EVENT | VUURKLANK | 19u, ook op zaterdag 15/12 vanaf 
15u | Kortom, Overbekeplein 6 | www.fb.com/kortomvinyl
KERSTMARKT | NOSTALGISCHE KERSTMARKT 
| 17u | Watermolenwal | www.facebook.com/nieuwsuit.heule
EVENT | FEEËRIEKE BELEVENISWANDE-
LING | 18u | € 5 | Hoeve Te Coucx, Marionetten 12, Marke |  
www.azgroeninge.be/warmsteweek.html
ETEN EN DRINKEN | RUMTASTING VELIER MAS-
TERCLASS BY DANIELE BIONDY (LA MAI-
SON & VELIER) | 19-22u |  € 35 | Rumstylez, Graaf de 
Smet de Naeyerlaan 61 | 0495 53 31 83| www.rumstylez.com
KERSTMARKT | KERST IN 'T STEEGSKE | 18u |  
Bissegemplaats | facebook zie nieuwsuitbissegem

ZATERDAG 15 DECEMBER

EEN NACHT VOL SMAAK
Kortrijk Xpo is op 15 december een gastronomische 
tempel. Dan vindt de vierde editie plaats van ‘A Taste 
for Charity’, het culinaire fundraising event van Lions 
Club Kortrijk Leie. Je kan er vanaf 19.30 uur proeven 
van de culinaire meesterwerken van verschillende 
topchefs uit Kortrijk. De opbrengst gaat naar sociale 
organisaties in de regio.

 R Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216

 R Info en kaarten: www.atasteforcharity.be 
en kaartenfundraising@lionskortrijkleie.be.

CURSUS | DIGIDOKTER: VINGERVLUG MET 
JE SMARTPHONE (ANDROID) | 10-12u | € 5 | 
Centrale Bibliotheek, Leiestraat 30 | www.vormingsplusmzw.be 
LEZEN | VOORLEESUURTJE IN DE BIB THEMA 
MIJN HUIS | 10.30-11.30u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, 
Leiestraat 30 | www.kortrijk.be/bibliotheek/voorleesuurtjes 
MARKT | DE VERBORGEN KERSTMARKT | 14-

20u, ook op zondag 16/12 11-18u | Kollegestraat 8 | 0474 46 48 
49 | www.zomervanoverleie.be | Zie p. 6
FILM | CAST VISIT: NACHTWACHT: DE 
POORT DER ZIELEN (NL VERSIE) | 16u | Kine-
polis Kortrijk, President Kennedylaan 100A | www.kinepolis.be
KERSTMARKT | KERSTDING MARKE | 17u | Marke-
plaats | facebook zie Kerstdingmarke
CONCERT | KERSTPRELUDE IN 'T BEGIJNHOF | 18-
19u | Kapel Begijnhof, Begijnhof | facebook zie Kortrijks Begijnhof
FILM | OPERA LIVE 2018: LA TRAVIATA | 18.25u | 
Kinepolis Kortrijk, President Kennedylaan 100A | www.kinepolis.com
OPLEIDING | OPLEIDING REANIMEREN - 
HARTVEILIG | 19-22u | Rode Kruis-Kortrijk, A. Van Dy-
cklaan 14a | 1777 | www.kortrijk.be/hartveilig 
CONCERT | TSAR B + SUPPORT | 20-23u | € 16/ € 13 
(Leden Wild Cards)/ € 19 (add)  | Concertzaal De Kreun (Wilde 
Westen), Conservatoriumplein 1 | www.wildewesten.be
THEATER | TINA EN TAMARA: DE KERSTRE-
VUE | 20.15-23u | € 8/ €6 (-26/+65) | Unie der Zorgelozen, 
Pluimstraat 7 | 056 22 04 00 | www.uniederzorgelozen.be
VOETBAL | KV KORTRIJK – CLUB BRUGGE KV | 
18u | Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 111B | kvk.be
VOLLEY | BIDAVO BISSEGEM-GOVOK CAM-
MAERT GOOIK | 20u | Sporthal Ter Biezen, Bissegem 
BASKETBAL | FANION ONE - RPC ANDER-
LECHT A | 20.30u | SC Lange Munte| kortrijksportcb.be 

ZONDAG 16 DECEMBER

BURGERINITIATIEF | KORTRIJK KRAAKNET | 10-
11.30u | Rollegem, Plaats | www.kortrijk.be/kraaknet
SHOPPEN | KOOPZONDAG | hele dag, ook op zon-
dag 16, 23 en 30/12 en 6/1 | Stadscentrum Kortrijk |  
www.shopinkortrijk.be
SPORT | KERSTLOOP | 10.30u | Begijnhofpark Kortrijk |  
www.kerstloop.be | Zie p. 9
INSTAPRONDLEIDING | ONTDEK TEXTURE MET 
GIDS | 11-12.30u | € 9/7 (+65)/gratis | Texture, Noordstraat 
28 | 056 27 74 70 | www.texturekortrijk.be
BEURS | NUMISMATISCHE RUILBEURS | 13-16u 
| € 2,50/ leden gratis | zaal Willem Tell, Brugsestraat 20
FILM | KUNST: WATERLILIES BY MONET | 
14.45u | Kinepolis Kortrijk | www.kinepolis.com
CONCERT | ‘SONGS OF INNOCENCE’ - CANTA-
TE VOOR SOPRAAN, KAMERKOOR & HARP 
| 17-18.30u | € 20 (vvk)/ € 25 (add)/ € 10 (-25 en vrijetijds-
pas) | Kapel O.L.V.-Hospitaal, Budastraat 37 | 0475 23 98 01 |  
www.oekenenv.be 
CONCERT | KERSTPRELUDE MET RONDO |  
18-19u | Kapel Begijnhof | facebook zie Kortrijks Begijnhof
CONCERT | VLAZZ JAZZ JAM SESSIES | 19-23u | Kaffee 
Damast | 056 98 00 86 | www.kaffeedamast.be 

 DINSDAG 18 DECEMBER

SPORT | ZWEM EENS MET EEN BEPERKING – 
WARMSTE WEEK | 17.30-18.30u | € 10 | Magdalenazwem-
bad, St-Martens Latemlaan 1 | dewarmsteweek.stubru.be
CURSUS | BESTANDEN IN DE CLOUD | 19-21.30u 
| € 25 | Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, Wan-
delweg 11 | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be
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WOENSDAG 26 DECEMBER

VOETBAL | KV KORTRIJK – ZULTE WAREGEM 
| 14.30u | Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 111B | kvk.be
VOLLEY | BIDAVO BISSEGEM-FORZA EVO 
D’HONDT OUDENAARDE | 20u | Sporthal Ter Bie-
zen, Heulsestraat 82 Bissegem

DONDERDAG 27 DECEMBER

DANS | BALLET REPRISE 2018: THE NUT-
CRACKER | 19.45u | Kinepolis Kortrijk, President Kenne-
dylaan 100A |www.kinepolis.com 

VRIJDAG 28 DECEMBER

WANDELEN | KORTRIJK FEEËRIEK | keuze tussen 7 en 
13 km | 14u, starten mogelijk tot 20u | € 1,50 | Depart, Nelson 
Mandelaplein 18 | www.marke.be
KINDERFILM | THE DARK CRYSTAL (10+) & 
FRANKENWEENIE (9+) | 14.30u | € 6,50 | Budascoop, 
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

ZATERDAG 29 DECEMBER

CONCERT | ALEXANDER MAKAY | 16.30-21u | Begijn-
hof | www.begijnhofkortrijk.be
FEEST | BLACK SATURDAY PARTY | 20u | Unie der 
Zorgelozen, Pluimstraat 7 | € 5 | www.uniederzorgelozen.be

ZONDAG 30 DECEMBER

KINDERFILM | THE SECRET OF NIMH (8+) | 
14.30u | ook op 4/01 | € 6,50 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

 MAANDAG 31 DECEMBER

KINDERFILM | MONKEY (6+) | 15.30u | avant-première, 
gevolgd door kinderchampagne en versnaperingen | Budascoop, 
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FEEST | CHEERS 2019 | 19u | € 69 / € 19 (dance only) 
| Depart, Nelson Mandelaplein 18 | www.eventbrite.com, zoek 
op Cheers
FEEST | REVEILLON | 20u | Goed Ten Houte, Ten Houte-
dreef 31 | www.reveillon-kortrijk.be

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

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 februari: 7 januari en editie maart: 4 februari.

DANSVOORSTELLING | ULTIMA VEZ & WIM VAN-
DEKEYBUS - TRAP TOWN | 20.15u |  € 26 (rang 1)/ 
€ 22 (rang 2)/ € 18 (rang 3)/ € 6 (-26) | Schouwburg Kortrijk, 
Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be 

WOENSDAG 19 DECEMBER

WORKSHOP | #BIBLABO: MAAK EEN LED 
POSTKAART | 13-16u | Centale Bibliotheek, Leiestraat 30 
| www.kortrijk.be/bibliotheek/biblabo 
ONTMOETING | THUIS IN KORTRIJK | 14-16u | Cen-
trale Bibliotheek, Leiestraat 30 | 0474 12 87 46 | www.kortrijk.
be/bibliotheek
CURSUS | MICROSCOPIE VAN PADDENSTOE-
LEN | 13.30-16.30u | NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29 | 
www.natuurpunt.be/agenda/microscopie-van-paddenstoelen-1 
VERGADERING | OCMW RAAD | 19u | Sint-Annazaal, 
Begijnhof 
THEATER | WOUTER DEPREZ - LEVEND EN 
VERS (IN'T WEST VLAMS) | 20-22.15u | € 24 | 
Stadsschouwburg, schouwburgplein 14 | www.comedyshows.be 

DONDERDAG 20 DECEMBER

MUSIC FOR LIFE | DONATE A DOG SLOTEVENT 
| vanaf 18u | Aalbekeplaats, Aalbeke | www.warm-aalbeke.be

LEZING | DE AFZONDERLINGEN: BRUCE 
CHATWIN | 19.30-22u | € 10/ € 5 (student) | Vormingplus 
Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, Wandelweg 11 | www. 
vormingplusmzw.be
KUNST | WATERLILIES BY MONET | 20.15u | Kine-
polis Kortrijk, President Kennedylaan 100A | www.kinepolis.com

VRIJDAG 21 DECEMBER

CONCERT | WARMSTE KERST @ CONSERVA-
TORIUM KORTRIJK | 18-22u | Conservatorium Kortrijk, 
Conservatoriumplein 1 | 056 27 78 80 | facebook zie Conservato-
rium Kortrijk | Zie p. 4-5 
WORKSHOP | LIGCONCERT MET KLANKSCHA-
LEN: VAN DONKER NAAR LICHT | 19.30-21u |  
€ 12/ € 6 (student) | Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaan-
deren, Wandelweg 11 | www.vormingplusmzw.be
CONCERT | CELEBRATE CHRISTMAS WITH 
HEARTS OF MUSIC | MG Brothers, Jennifer Berton, Axel 
Lane, Corina | 20u | € 10 (vvk)/ € 15 (add) | OC Lange Munte, 
Beeklaan 81 | 0479 91 04 39

ZATERDAG 22 DECEMBER

CONCERT | JASMIEN AERNOUT | 16.30-21u | Begijnhof 
| www.begijnhofkortrijk.be
RONDLEIDING | KINDJE JEZUS VERJAART! | 16-
18u | ook op woe 26/12 en zo 30/12 | € 9 | Belfort, Grote Markt 
| www.gidsenplus.be
KERSTMARKT | KERSTMARKT HEULE | 17-23u | 
parking naast kerk, Heule | www.deheulseconcertband.be 
KERSTMARKT | WINTERNACHT | 17u | Rollegemkerkstraat 
Rollegem | facebook zie nieuwsuitbellegemkooigemrollegem

ZONDAG 23 DECEMBER

DANS | BALLET LIVE 2018: THE NUTCRAC-
KER | 15.30u | Kinepolis Kortrijk, President Kennedylaan 100A 
| www.kinepolis.com
VOLLEY | VOLLEY TEAM KORTRIJK - KRUI-
KENBURG TERNAT | 17-21u | Sportcampus Lange 
Munte, Bad Godesberglaan 22 | volleyteamkortrijk.be 
VOLLEY | VT MARKE WEBIS WEVELGEM-
GIMM-E WAASLAND KRUIBEKE | 17u | Sporthal ,  
Olympiadeplein Marke | www.marke-webis.be

MAANDAG 24 DECEMBER

KINDERFILM | DE GROTE BOZE VOS (5+) EN 
REMI SANS FAMILLE (10+) | 14.30u | meerdere 
speeldata tijdens de kerstvakantie | € 6,50 | Budascoop, Kapu-
cijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be | Zie p. 4-5
KAMP | VAKANTIEAANBOD | tijdens de kerstvakantie 
| verschillende locaties | www.vrijetijdinkortrijk.be

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

www.uitinzuidwest.be
klik op 'agenda'
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#IGKORTRIJK
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Wie zoekt die vindt 

#kortrijk
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Sint in Kortrijk (© Quindo) 


