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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 januari.

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 

4-6 > Jouw 2018 in Kortrijk

2018 bracht ons heel wat hoogtepun-
ten: festiviteiten, openingen, verbete-
ringen aan infrastructuur… Wij laten 
enkele inwoners aan het woord.

8 > Strooiplan
De afgelopen weken waren er al enkele 
koude nachten. De strooiploegen ston-
den meteen paraat. Wat gebeurt er als 
het écht gaat winteren?

11 > Museumpas

Enkele maanden geleden werd de 
museumpas geïntroduceerd. Met 1 pas 
naar meer dan 100 musea in België, 
waaronder ons eigen Texture.

16-17 > Kortrijk roept op

Heel wat diensten en verenigingen 
zijn voor hun werking afhankelijk van 
vrijwilligers. Zet jij je in voor één van deze 
vacatures?

20 > VORK viert afgestudeerden

In volksrestaurant VORK worden oplei-
dingen georganiseerd voor keuken- en 
zaalmedewerkers. De eerste hulpkelners 
ontvingen hun diploma.

23 > Onbelast bijverdienen

Nieuwe wetgeving maakt onbelast 
bijverdienen mogelijk. Misschien het 
moment om een handje te helpen bij de 
Kortrijkse sportdienst?

Dit is jouw Kortrijk!

Graag wens ik u en uw familie namens de collega's van het stadsbestuur en alle stadsmedewerkers een goede gezondheid 
en een 2019 waarin uw dromen werkelijkheid mogen worden. 

Want dromen mag. Ook wij leggen als nieuw stadsbestuur de lat hoog voor de komende 6 jaar. We hebben met ons 
nieuw team één droom voor ogen: van Kortrijk de béste stad van Vlaanderen maken.

We zeggen dat niet zomaar. We gaan dat ook samen doen.

Door fietszones (aaneenschakeling van fietsstraten waar auto's welkom zijn maar steeds achter de fietser moeten blijven) 
in te voeren, willen we de mobiliteit in Kortrijk echt veranderen. Door 100 hectare nieuwe bossen te planten, zullen we 
onze stad serieus vergroenen. En door éénmaal per jaar een digitaal referendum te organiseren, laten we Kortrijk nog 
meer spreken. 

2019 is ook het jaar waarin een persoonlijke droom werkelijkheid wordt: in april krijgt onze dochter BO een broertje of zusje.

Een fantastisch jaar dus en dat gaan we vieren met een feestelijke nieuwjaarsreceptie op het Schouwburgplein op 
zaterdagavond 5 januari 2019 om 18.30 uur. Ik hoop u er persoonlijk te mogen ontmoeten.

Een stevige toost op 2019.

Uw burgemeester,

Vincent Van Quickenborne
burgemeester@kortrijk.be

In deze nieuwe rubriek gaan we elke maand op zoek 
naar een foto met een verhaal. Voor onze eerste episo-
de botsten we op dit leuke plaatje van Vanessa Bogaert.

“Mijn grote passie 
is lopen! De Mario-
netten en het Pres-
hoekbos zijn mijn 
favoriete loopplek-
jes. Met ons groepje 
van 25 lopen we ook 
veel langs de Leie 
van Bissegem naar 
Marke of naar Kor-
trijk. We motiveren 
elkaar, praten wat bij 
en vooral... we lachen 
veel. Op de dag van die 
foto passeerden we aan 
het skatepark van Mar-
ke en zagen die vijf rare 
wezens. En zo voelden 
wij ons ook nadat we de 
slappe lach kregen bij het poseren: rare wezens! Maar dan 
wel rare wezens die veel ‘leute’ maken. Ik probeer trouwens 
elk loopje op beeld vast te leggen. En ik ontdek telkens 
weer prachtige nieuwe plekjes in de stad van mijn hart.”

Heb jij ook zo’n foto met een verhaal? Laat het ons weten via 
stadsmagazine@kortrijk.be en wie weet sta jij hier volgende 
maand te blinken.

2019, een nieuwe start,
een nieuwe droom
Beste Kortrijkzaan,
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Zo beleefden 
jullie het voorbije 

jaar in Kortrijk

DIRK, HUGO,
MARCEL EN ROGER >
FIETSTAXICHAUFFEURS
Deze vier kameraden vormen het kloppend 
hart en vooral de benen van de Fietsriksja’s. 
Op vrijwillige basis voeren ze minder mo-
biele medebewoners gratis rond in het cen-
trum van Kortrijk. Tijdens Winter in Kortrijk 
leggen deze senioren een lijn in tussen de 
Grote Markt en Overleie. In de zomermaan-
den zijn het bedreven gidsen die Kortrijkse 
toeristen in eigen stad verborgen pareltjes 
laten zien. “En we leren er zelf nog wat van 
bij, want heel wat Kortrijkzanen vertellen 
ons merkwaardige weetjes over plaatsen 
waar we passeren,” zegt Marcel Vanackere.
Hun favoriete moment van 2018 was Auto-
vrije Zondag. “We genoten volop van onze 
rondjes langs de overvolle terrasjes van de 
Grote Markt. De ogen waren op ons gericht 
en we blonken van trots,” geeft Dirk Bekaert 
gniffelend toe. Maar eigenlijk is elke dag in 
de riksja een hoogtepunt. “In het voorjaar 
reed ik met een dame langs de begraaf-

plaats waar haar man begraven ligt. Ze stak 
haar hand uit en begon te zwaaien. Haar 
ogen straalden, en ik wist: hier doen we het 
voor,” zegt Hugo.
“Er beweegt veel in Kortrijk. We zien de stad 
elk jaar mooier worden. Ook de fietsveilig-
heid verbetert, al hebben de automobilis-
ten sowieso meer geduld met ons. Het werk 
is natuurlijk nog niet helemaal af, maar doe 
zo verder!” aldus Roger Descamps.

 R Zelf een ritje maken of op vrijwillige basis een 
fietsriksja besturen? Bel 056 24 42 09.

BART >
LEVENSGENIETER
Bart Van Averbeke is geboren in Kortrijk en 
groeide op in Bellegem. Sinds 2002 woont 
hij in de Heulse wijk Watermolen.
De jaarlijkse topper van Bart is zoals bij 
velen de zomervakantie. Een reis naar een 
zonovergoten oord laadt de batterijen op-
nieuw op. Maar Bart is ook een volleerd 
toerist in eigen stad. “Mijn Kortrijkse hoog-

tepunten in 2018 waren de opnieuw heel 
geslaagde en gesmaakte Sinksenfeesten. 
Echt top! Ook de heraanleg van Heule-
plaats, de heropleving van Overleie en de 
verlaging van de Leieboorden zijn voor mij 
hoogvliegers. Behalve die grote realisaties 
wil ik zeker ook onze burenbarbecue ver-
melden. Zowel de zomer- als de winteredi-
tie zijn iets om naar uit te kijken. Zo leer je 
je buurt écht kennen in een ongedwongen 
sfeer. Ten slotte was ik ook ferm onder de 
indruk van de sportieve prestaties van de 
Belgian Cats in SC Lange Munte. Wat mij be-
treft hét hoogtepunt van Kortrijk Europese 
Sportstad.”

HENDA >
MULTITASKENDE 
(GROOT)MOEDER
Henda Ben Bechir verhuisde in 1998 vanuit 
Tunesië naar Kortrijk. Ze is medewerkster bij 
het Agentschap Integratie en Inburgering 
en klust bij als tolk. Ze heeft het hier zó naar 
haar zin dat ze nooit meer ergens anders wil 

Alweer een bladzijde omgedraaid in de geschiedenis van onze 
Guldensporenstad. 2018 is feestelijk afgesloten. We blikken samen met een 
aantal stadsgenoten terug op hun favoriete Kortrijkse momenten van het 

voorbije jaar. En of het een toppertje was!
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wonen. Henda en haar familie zijn dan ook 
rasechte Kortrijkzanen die actief deelnemen 
aan het bruisende stadsleven. “De Paasfoor, 
Kortrijk Koerse, Autovrije Zondag... Er is al-
tijd wel iets te doen in de stad. En zeker voor 
de kinderen is het een paradijs.” Anis (12) en 
Ferielle (7) springen hun mama meteen bij: 
“We gaan veel zwemmen, in de zomer bijna 
elke dag! We kennen ook veel speelplein-
tjes. Onze grote broer woont in Heule aan 
de Warande, daar is het super! O ja, en dan 
komt ook de pretmobiel bij ons in de buurt, 
en buurtsport...” De kinderen verlangen 
duidelijk alweer naar de zomer, hun jaar-
lijkse hoogtepunt. Dat van Henda zelf is iets 
persoonlijker. Ze werd zopas voor het eerst 
grootmoeder. Welkom kleine Reda, en profi-
ciat oma Henda!

JOSEPHINE & CLÉMENT >
PASGETROUWD KOPPEL
Het tussentiteltje zegt alles, voor Josephine 
Baele en Clément Sabbe was het meest me-
morabele moment van 2018 hun huwelijk 
in juli. Een huwelijk met een Kortrijks karak-

ter, want zowel hun viering, avondfeest, als 
fotoshoot vonden plaats in en rond Marke.
Josephine en Clément kennen Kortrijk op 
hun duimpje. Zij groeide op in Hoog Kor-
trijk. Hij is Heulenaar. Binnenkort verhuizen 
ze van Bellegem naar Rollegem. De nabij-
heid van de stad is voor de jonge twintigers 
van levensbelang. “Kortrijk leeft en heeft 
het hele jaar rond voor iedereen iets te bie-
den: kerstmarkten, terrasjes op de verlaag-
de Leieboorden, evenementen op het Nel-
son Mandelaplein... Maar onze favoriete tijd 
van het jaar is Sinksen! De combinatie van 
feesten, sfeer, animatie en rommelmarkt 
is ons op het lijf geschreven. We kijken al 
uit naar wat 2019 zal brengen. Het nieuwe 
zwembad op Kortrijk Weide ziet er alvast 
veelbelovend uit.”

GRIET > 
BREIN ACHTER 
KINDER(WEB)SHOP
Kortrijk stimuleert ondernemerschap, en 
daar is Griet Vandermeersch het levende 

bewijs van. Griet groeide op in Aalbeke en 
ging na haar studies op Overleie wonen 
met haar man. Samen maken ze deel uit 
van het feestcomité Zomer van Overleie 
dat onder andere de verborgen kerstmarkt 
organiseert. “We houden van Overleie en 
wonen hier heel graag. Dicht bij het cen-
trum maar toch een aparte sfeer!”

Hét hoogtepunt van 2018 was de opening 
van hun winkel MOMO in de Overleiestraat. 
“We willen kinderen laten dromen door ori-
ginele, inspirerende en duurzame spullen 
aan te bieden die spel en creativiteit stimu-
leren,” vertelt Griet. “Het is fijn om te zien 
dat Kortrijk die missie ook ondersteunt. 
Met name het kunstenfestival PLAY was 
wat ons betreft een schot in de roos. Samen 
met ons dochtertje genoten we van zoveel 
speelplezier. En we waren duidelijk niet de 
enige, want ook op sociale media leefde dit 
festival enorm. Meer van dat graag!”

In januari 2018, tijdens Budget Games, ko-
zen de kinderen van de Lange Munte er on-
der andere voor om zelf een film te maken. 
Dat deden ze binnen het project ‘Jong Kor-
trijk Spreekt!’ van stad Kortrijk. Het filmpro-
ject werd begeleid door vzw Quindo samen 
met de buurtsportwerking van Ajko. Verder 
was er ook ondersteuning van de buurt-
werking van het OCMW en Howest.

“Het was al snel duidelijk dat het een grie-
zelige film zou worden. Zo speelt een deel 
van de film zich af op de begraafplaats. De 
kinderen vertrokken vanuit hun eigen leef-
wereld en gebruikten ook de wijk als decor. 
Zo spelen onder andere ook freinetschool 

De Baai en het ontmoetingscentrum een 
rol in het verhaal”, verduidelijkt jeugdwer-
ker Broos Claerhout van Quindo, die het 
project in goede banen leidde.
 
De film doet het relaas van een meisje dat 
het graf van haar oma bezoekt. Hoewel 
haar daar iets bijzonder beangstigend over-
komt, is ze ook ongelooflijk nieuwsgierig en 
waagt ze zich aan een tweede bezoek. Sam 
Rooseboom, Ayman Haqiqi en Yana Mul-
leman spelen de hoofdrollen. “Het was een 
toffe ervaring, maar we hadden het soms 
wel erg koud en moesten veel wachten. Nu 
weten we hoe het komt dat filmsterren zo-
veel geld verdienen!” lacht Sam.

Tijdens drie intensieve dagen leerden de 
kinderen alles over de opbouw van een 
verhaal en konden ze aan den lijve ervaren 
hoe het er op een professionele set aan 
toe gaat. Een goed uitgerust camerateam 
blikte de kortfilm in, stond in voor de kwali-
teitscontrole en de uiteindelijke afwerking. 
Daarvoor werkte Quindo samen met ver-
schillende freelancers.
 

 R De kortfilm ging in première op woensdag 
5 december 2018 in Budascoop Kortrijk, in 
aanwezigheid van 140 kinderen, ouders en 
sympathisanten. Bekijk de film nu zelf op  
www.quindo.be/bang.

Kortrijkse kortfilm
BANG beleefde première

in Budascoop
De wijk Lange Munte werd drie dagen lang omgetoverd tot een ware filmset.  

27 kinderen en jongeren werkten er samen aan de kortfilm ‘BANG’. Ze schreven 
zelf een scenario, werkten aan een storyboard en stonden in voor het acteerwerk.
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WEERTYPE GEEL
We spreken van weertype geel als er och-
tendkoude is met kans op rijm- of ijzelplek-
ken. In dit geval strooit de stad vanaf 5 uur ’s 
morgens alle locaties die gladgevoelig zijn. 
Dit zijn zowel gevaarlijke plekken op (fiets)
wegen, bruggen, viaducten en gevaarlijke 
bochten. Ook de belangrijkste fietsassen en 
fietspaden die gescheiden zijn van de rij-
weg worden onmiddellijk gestrooid vanaf 
weertype geel.

WEERTYPE ORANJE
Zodra er 50% kans is op aanvriezende regen 

of sneeuwval geldt weertype oranje. Dan 
strooien de diensten zowel overdag als ’s 
nachts. En dat niet alleen op de gevaarlijke 
plekken, maar ook op alle wegen gevolgd 
door het openbaar vervoer, de wegen van 
groot verkeer en de schoolomgevingen.

WEERTYPE ROOD
Bij sneeuwval en aanvriezende regen is 
weertype rood van kracht. De strooidienst 
volgt dan dezelfde routes als bij weertype 
geel, maar als deze routes afgewerkt zijn, 
volgt onmiddellijk een tweede strooiroute 
langs verbindingswegen met druk verkeer, 

bedieningswegen van wijken en matig druk-
ke wegen die ook gladheidsgevoelig zijn.
Het Vlaams Gewest is verantwoordelijk voor 
het strooien van de gewestwegen. Meer info 
vind je op www.wegenenverkeer.be.

 R www.kortrijk.be/strooiplan

Strooidiensten 
staan paraat voor 

winterprikken

De strooidiensten van onze stad volgen  
het weerbericht op de voet. Op basis van  

de weersvoorspellingen strooien ze op  
3 verschillende momenten.

Elke inwoner is verplicht om de 
stoep voor zijn eigen woning ijs- 
en sneeuwvrij te houden. In een 
appartementsgebouw of studen-
tenhuis maak je hierover dus het 
best duidelijke afspraken met de 
medebewoners. De stoep moet 
over minimaal één meter breedte 
volledig ijs- en sneeuwvrij zijn. 
Alle overtollige sneeuw en ijs kan 
je ophopen langs het voetpad. 
Zorg er wel voor dat je de grep-
pel, straatkolken en rijweg vrijlaat. 
Je strooit het best met zout om 
de veiligheid van de voetgangers 
optimaal te verzekeren. Doe je 
dit niet, dan riskeer je een GAS-
boete. Vindt er bovendien voor je 
woning een glijpartij plaats, dan 
zal jouw familiale verzekering de 
schade moeten vergoeden.

 R Lukt het niet om je eigen stoep 
schoon te vegen, dan kan je tegen 
een kleine vergoeding steeds een 
beroep doen op de klusjesdient van 
vzw Effect. Tel: 056 28 27 70.

Hou je stoep 
sneeuwvrij!

Vroeger en nu

De winter levert (bijna) elk jaar mooie 
plaatjes op. Ondergesneeuwde land-
schappen, kinderen die met sneeuw-
ballen gooien, schaatsers op bevroren 
vijvers, gezellige winterwandelingen 
gevolgd door een warme choco…

We vonden een leuk stadslandschap terug 
in onze archieven. Rond de jaarwisseling 
van 1996-1997 had koning vorst ons land 
stevig in zijn greep. Het vroor zo hard en 
lang dat de binnenschepen zich een weg 
moesten banen doorheen de ijsschotsen 
op de Leie. Op de oude foto zie je de Leie-
boorden van vóór de vernieuwing. Intussen 

werd de vaargeul een stuk breder gemaakt. 
In de verte zie je ook nog de Collegetoren 
of Sint-Amandstoren staan. Die heeft nu 
plaats geruimd voor de K-tower.

En er is nog een derde, groot verschil tus-
sen de twee foto’s. De oude werd namelijk 
genomen vanop de Reepbrug die tot 2007 
de kop van het Buda-eiland verbond met de 
Fabriekskaai. Eind 2020 komt er een nieuwe 
Reepbrug. De voltooiing van die voetgan-
gers- en fietsersbrug betekent dan tegelijk 
het einde van 25 jaar Kortrijkse Leiewerken.

De Leieboorden
in wintertijd
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Onze stad doet er alles aan om openbare plaatsen net te 
houden. We hebben een vuilnisbakkenplan, peukentegels, 

camera’s tegen sluikstort… Maar ook heel wat inwoners 
steken de handen uit de mouwen.

Texture, museum over Leie en vlas, 
maakt nu ook deel uit van de partners 
van de Museumpas. Deze pas is de sleu-
tel tot meer dan 100 deelnemende mu-
sea in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

De lancering van de pas, die van september 
vorig jaar dateert, betekende groot nieuws in 
de museumwereld. Musea in Vlaanderen, Wal-
lonië en Brussel trekken samen aan de kar voor 
het project. Dit is uniek in het Belgische land-
schap. De pas verhoogt de zichtbaarheid van 
de musea en verlaagt de drempel tot cultuur.

GRATIS TOEGANG
De Museumpas kost €50. Daarmee kan je 
een jaar lang gratis alle permanente ten-

toonstellingen en de vaste collecties be-
wonderen. Voor tijdelijke exposities moet 
je wel nog betalen, maar als toemaatje krijg 
je een fikse korting. Museumliefhebbers 
met een kansentarief kunnen zich een pas 
aanschaffen voor €10.

CADEAUTIP
Op de website van Museumpas vind je de 
voordelen en ook tips over interessante 
expo’s. Is er iemand in jouw familie- of 
vriendenkring die een fervent museumbe-
zoeker is? Dan is de Museumpas het ideale 
cadeau! Je kan de pas kopen in Texture aan 
de Noordstraat 28, of online.

 R www.museumpassmusees.be

Koop je 
museumpas
in Texture

MOOIMAKERS

In onze editie van oktober hadden we het al 
over Mooimakers, het initiatief van OVAM, 
Fost Plus en VVSG tegen sluikstort. Kortrijk-
se scholen, verenigingen, maar evengoed 
inwoners op individuele basis helpen de 
stadsdiensten een handje door hun eigen 
straat of omgeving op te ruimen.

KORTRIJK KRAAKNET

In juli 2018 riep ook Natacha Jaumain een 
burgerinitiatief in het leven dat een voor-
beeld wil stellen. Iedere derde zondag van 
de maand neemt Kortrijk Kraaknet een 
deel van het stadscentrum of een deelge-
meente onder handen. Daarvoor doet het 

initiatief een beroep op vrijwilligers uit die 
bewuste buurt. Op 20 januari is Heule aan 
de beurt. Stad Kortrijk en Imog zorgen voor 
logistieke ondersteuning en extra commu-
nicatiemiddelen.

SENSIBILISEREN

Kortrijk Kraaknet wil naast actie onderne-
men ook mensen bewust maken van de ge-
volgen van milieuvervuiling en klimaatop-
warming. Zo is er een facebookpagina waar 
regelmatig berichten en tips verschijnen 
over duurzaamheid. Bij de opruimacties 
sluiten vaak gezinnen met (jonge) kinde-
ren aan. Voor Natacha is dat heel belangrijk, 
want “jong geleerd is oud gedaan”.

HELP MEE

Draag zelf je steentje bij aan een nette stad 
door je eigen stoep en goot te onderhou-
den. Gooi geen afval op straat, maar maak 
gebruik van de openbare vuilnisbakken. Of 
beter nog: probeer minder afval te produce-
ren. Merk je sluikstort op in je buurt? Meld 
het dan zeker via het gratis nummer 1777.

 R www.kortrijk.be/kraaknet 
Facebook: zoek ‘Kortrijk Kraaknet’

Samen houden
we het netjes!

Oude kledij kan je deponeren in de don-
kergroene inzamelbakken van de kring-
loopwinkel. Je vindt de bakken onder 
andere op het containerpark. Tot nu was 
de textielinzameling vaak beperkt tot 
herbruikbare kledij en schoenen. Toch is 
ook versleten textiel waardevol voor recy-
clage. Daarom worden nu ook versleten 
kleding, schoenen, handtassen, handdoe-
ken, lakens, gordijnen en andere stoffen 
selectief ingezameld.

 R www.kortrijk.be en zoek op 'Textiel'

Texture wil in 2019 een nieuwe rond-
leiding aanbieden waarbij de bezoe-
kers in 1 uur een aantal hoogtepun-
ten van het museum bewonderen. 
Een dergelijk gebald bezoek is de 
ideale formule voor museumliefheb-
bers met een overvolle agenda.

Texture zoekt voor de begeleiding van 
die rondleiding vertellers die de be-
zoekers op sleeptouw nemen in een 
verrassend vlasverhaal. Wil je als ver-
teller aan de slag? Dan beantwoord je 
best aan volgende criteria: je hebt een 
warm hart voor Kortrijk en een boon-
tje voor vlas en Texture, je kan mensen 
boeien met je verhaal en je durft te 
spreken voor (kleine) groepen. Tex-
ture zorgt voor de nodige ondersteu-
ning met een introductiemoment, 
een inhoudelijke cursus, een ‘type-
rondleiding’ en een oefenmoment. Er 
zijn ook nog andere extraatjes.

 R Interesse? www.texturekortrijk.be of 
mail naar texture@kortrijk.be.

Nieuwe regels 
textielinzameling

Werk mee aan
1 uur Texture
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Kortrijk Kort 

SPEK 2.0 stimuleert 
ondernemen

Van september 2016 tot augustus 2018 
liep het project SPEK (Studenten Plat-
form Entrepreneurship Kortrijk). De stad 
bouwde met de hogescholen, jongeren-
organisaties en het bedrijfsleven een lo-
kaal ecosysteem uit om ondernemerszin 
bij jongeren en studenten te prikkelen én 
hun concrete ondernemersideeën te be-
geleiden. Ze organiseerden inspiratieses-
sies, bootcamps, ideeënwedstrijden…

In het EFRO project (Europees Fonds 
voor de Regionale Samenwerking) SPEK 
2.0 is het partnerschap uitgebreid met 
onder andere de universiteiten. Elke 
campus heeft nu een aanspreekpunt 
voor ondernemende studenten. In alle 
opleidingsdomeinen worden business-
coaches opgeleid om ondernemerszin 
te prikkelen en te ondersteunen. Alle 
belangrijke spelers bundelen de krach-
ten om met één gezamenlijk jaarplan vol 
activiteiten, workshops, bootcamps… 
naar buiten te treden.

 R Wil je hier graag meer over weten, mail dan 
naar dominique.viaene@kortrijk.be.

Ticketverkoop 
Spinrag van start

Tijdens de krokusvakantie zijn de kin-
deren opnieuw de baas in Kortrijk. Het 
kinderkunstenfestival Spinrag strijkt dan 
neer in de stad.

Ontdek straffe podiumvoorstellingen op 
verschillende locaties in Kortrijk, unieke 
films op kindermaat in de Budascoop, en 
talrijke workshops en ateliers doorheen de 
hele stad. Schouwburg Kortrijk is opnieuw 
het festivalcentrum. Op het Schouwburg-
plein verschijnt een eigenaardig contai-
nerdorp. De foyer is omgetoverd tot een 
plek waar kinderen spelen en creatief aan 
de slag kunnen. De (groot)ouders genie-
ten intussen rustig van een drankje.
Er zijn talloze gratis activiteiten tijdens 
Spinrag. Voor de voorstellingen en de 
films reserveer je tickets op voorhand. 
Dat kan vanaf woensdag 16 januari in UiT 
in Kortrijk of via www.spinrag.be.

Wees waakzaam 
tijdens winterprikken

Wanneer het straks gaat vriezen of sneeu-
wen, zijn er mensen voor wie het extra 
moeilijk wordt. Hou jij mee een oogje in 
het zeil voor jouw kwetsbare buurman of 
-vrouw? Bel even aan, sla een babbeltje, 
doe een kleine boodschap… Als er zich 
een probleem voordoet waar je zelf geen 
raad mee weet, bel dan het gratis num-
mer 1777 van de stad. Buiten de kantoor-
uren en op feestdagen kan je terecht op 
het noodnummer 112.

Bescherm je waterleiding 
en watermeter

Winterse taferelen kunnen heel gezellig 
zijn, maar kunnen ook voor een portie 
ellende zorgen. Zo kunnen jouw water-
leiding en watermeter bijvoorbeeld be-
vriezen. Dat is niet alleen onaangenaam, 
maar betekent ook een aanslag op je 
portemonnee. Om goed voorbereid te 
zijn, controleer je best vóór de winter of 
de hoofdkraan goed sluit en de leegloop-
kraantjes in de buurt van de hoofdkraan 
werken zoals het hoort. Zo krijg je tijdens 
de koude wintermaanden geen onaan-
gename verrassingen. 

 R www.dewatergroep.be

Werken fiets- en 
bustunnel stationsproject 
uitgesteld

In september 2017 ging de bouw van een 
fiets- en bustunnel van start in de Zand-
straat. Dit was het begin van het Stations-
omgevingproject in Kortrijk. In een eer-
ste fase omvat het project de bouw van 
een fiets- en bustunnel, een wegtunnel 
en een ondergrondse parking. De wer-
ken lopen echter vertraging op door de 
samenstelling van de ondergrond.

Er is nu een nieuwe uitvoeringsmethode 
nodig en die vereist het stilleggen van 
het spoorverkeer. Dat vergt een speci-
fieke planning en daardoor kunnen de 
werken aan de fiets- en bustunnel in de 
Zandstraat ten vroegste pas in het voor-
jaar van 2021 hervatten. Tot de aanvang 
van de werken komt de afgebakende 
busbaan opnieuw vrij. Ze wordt heringe-
richt als fiets- en voetpad. Ook in de Mi-
nister Tacklaan komen er aanpassingen 
om het fietscomfort te verhogen.

Hartveilig Kortrijk: 
leren reanimeren en 
defibrilleren

De stad Kortrijk en het Rode Kruis Kortrijk 
organiseren, in samenwerking met het 
Sociaal Huis en in het kader van Kortrijk 
hartveilige stad, de opleidingen Hartvei-
lig 2019. Wil je weten hoe je met een au-
tomatische defibrillator aan de slag kan 
en hoe je moet reanimeren? Schrijf je dan 
snel in voor een gratis vormingsmoment 
van het Rode Kruis op het gratis nummer 
1777 en/of via www.kortrijk.be/formulie-
ren/vorming-hartveilig.

De lessen vinden plaats op weekdagen 
van 19 tot 22 uur, op zaterdag van 9 tot 12 
uur in de lokalen van het Rode Kruis aan 
de Antoon Van Dycklaan 14a in Kortrijk. 
Tweemaal gaan de lesgevers op verplaat-
sing. De data zijn: 23 januari, 21 februari, 
23 maart (OC Kastanjehuis Kooigem), 18 
april, 21 mei, 22 juni, 28 augustus, 28 sep-
tember, 21 oktober (OC Troubadour Bis-
segem), 23 november en 17 december.

Leeszaal Trezoor 
verwelkomt je

Wie zijn familiegeschiedenis in kaart wil 
brengen, kan terecht in de leeszaal van 
het erfgoeddepot Trezoor aan de Vier 
Linden 1 in Heule. Trezoor vormt met zo’n 
3600m² aan bewaarruimtes dé professio-
nele bewaarplaats voor het erfgoed van 
Kortrijk en de regio. De collecties zijn heel 
divers: van archeologische scherven over 
abstracte schilderijen tot oude akten en 
hedendaagse affiches. Je vindt er ook ar-
chieven, boeken, tijdschriften, kranten… 
Ook de erfgoedbibliotheek Westflandrica 
heeft er haar thuishaven gevonden.

Ben je benieuwd naar jouw stamboom, 
wil je meer weten over de geschiedenis 
van Kortrijk en de regio of ben je op zoek 
naar de bouwplannen of de historiek van 
jouw huis? Dan ben je in de leeszaal van 
Trezoor op het goede adres.

 R Toegankelijk van dinsdag tot en met 
donderdag van 9 tot 17 uur

 R www.kortrijk.be/trezoor

©
 Jo

na
s V

er
be

ke

©
 D

av
id

 S
am

yn



14 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 15

J A N U A R I  2 0 1 9J A N U A R I  2 0 1 9

Concrete informatie over het uitbrengen 
van de stemmen (hoe, wat, waar) zal je 
kunnen nalezen in het stadsmagazine van 
april. We houden je ook op de hoogte over 
de mogelijkheden om te oefenen met de 
stemcomputers. Een aantal mensen neemt 
best nu al een aantal stappen om te kunnen 
deelnemen aan de verkiezingen.

BELGEN DIE IN HET  
BUITENLAND WONEN
Heb jij vrienden of familieleden die in het 
buitenland ingeschreven zijn of vertrek 
je binnenkort zelf voor een vast verblijf in 
een ander land? Weet dan dat ook deze 
Belgen hun stem voor het federaal parle-
ment moeten uitbrengen. Neem hiervoor 
ten laatste op 31 januari contact op met 

de Belgische ambassade of het consulaat 
in het land waar je woont. Zij zorgen voor 
de nodige documenten. Je krijgt de keuze 
om persoonlijk of per volmacht je stem uit 
te brengen in een Belgische gemeente of in 
de ambassade of het consulaat in het land 
waar je verblijft. Je kan ook stemmen per 
briefwisseling.

 R Meer informatie over de voorwaarden en de 
stemprocedure voor Belgen die in het buitenland 
willen deelnemen aan verkiezingen, vind je op 
verkiezingen.fgov.be.

EUROPESE ONDERDANEN
Ben je een Europese onderdaan? Ben je ten 
minste 18 jaar op de dag van de verkiezin-
gen? En ben je ingeschreven als inwoner 

van Kortrijk? Dan kan je stemmen voor het 
Europees parlement. Hiervoor is een regis-
tratie op de kiezerslijst noodzakelijk. Vul ten 
laatste op 28 februari 2019 het webformulier 
in op www.kortrijk.be/verkiezingen of kom 
ten laatste tegen die datum met je identi-
teitskaart langs bij de onthaalbalie van het 
stadhuis aan de Leiestraat 21. Daarna ont-
vang je een brief om je te laten weten of je al 
dan niet opgenomen bent op de kiezerslijst. 
Zodra je op de kiezerslijst staat, ben je ook 
effectief verplicht om deel te nemen aan de 
Europese verkiezingen op 26 mei.

 R Alle info over deze verkiezingen vind je op  
www.kortrijk.be/verkiezingen.

Schrijf je kind in voor
het volgend schooljaar 

Verkiezingen 2019

ALLE KINDEREN GEBOREN IN 2017
Hier geldt: eerst aanmelden, dan inschrij-
ven. Inschrijven voor het kleuter- en lager 
onderwijs gebeurt via www.naarschoolin-
kortrijk.be. Alle kinderen met het geboor-
tejaar 2017 moeten aangemeld worden 
tussen 1 en 29 maart.

MISSCHIEN HEEFT JOUW KINDJE 
VOORRANG?
Zit er een oudere broer of zus in de school 
van jouw keuze? Of werkt mama/papa in de 
school van jouw keuze? Dan krijg je voor-
rang en moet je niet aanmelden. Je kan 
rechtstreeks op school inschrijven tussen 11 
en 22 februari 2019. Laat deze periode niet 
voorbijgaan, anders ben je je voorrang kwijt.

JE KIND IS GEBOREN IN  
NOVEMBER OF DECEMBER 2017
Alle kinderen geboren in 2017 zijn nu aan 
de beurt, ook die van november of decem-
ber. Schrijf dus in, zelfs als je kind pas op 1 
september 2020 naar school kan gaan.

JE KIND GAAT NAAR  
HET EERSTE LEERJAAR?
Blijft je zoon of dochter in dezelfde school? 
Dan moet je helemaal niets doen. Dat is zo 
voor de meeste kinderen in Kortrijk. Ver-
andert je kind van school, dan moet je het 
aanmelden via de website. Bij twijfel neem je 
contact op met Marianne Bogaert: marianne.
bogaert@ond.vlaanderen.be of 02 553 50 19.

VAN SCHOOL VERANDEREN TIJDENS 
HET SCHOOLJAAR?
Als je kind al naar school gaat, maar je wil 
van school veranderen, dan moet je ook 
aanmelden via de website.

INFOMOMENTEN VOOR OUDERS
Op 22 januari vinden er 2 infomomenten 
plaats in het dakcafé van het stadhuis: om 
14 uur en om 19.30 uur (ingang met e-ID 
via de Papenstraat).

LET OP!
Een aanmelding is nog geen inschrijving. 

Na de aanmelding krijg je uiterlijk op 29 
april een ticket en een uitnodiging om je 
kind definitief in te schrijven. Dit kan tussen 
6 en 24 mei.

Je kindje is geboren in 2017 en zal voor het eerst naar school gaan in het 
schooljaar 2019-2020. Of je kind wil volgend schooljaar veranderen van school. 

Neem dan zeker even onze handleiding door.

Op zondag 26 mei kiezen we de leden van het Federaal, Vlaams en 
Europees parlement. Stip deze datum dus alvast aan in je agenda.

- Stap 1: kies een top 5 van scholen 
voor je kind, zet je eerste voorkeur 
op de eerste plaats, je tweede 
voorkeur op de tweede plaats…

- Stap 2: surf naar www.naar-
schoolinkortrijk.be, klik op 
basisonderwijs en meld je kind 
aan tussen 1 maart en 29 maart.

- Stap 3: ga met je ticket naar de 
school om in te schrijven tussen  
6 mei en 24 mei.

AANMELDEN 
EN INSCHRIJVEN 
IN 3 STAPPEN
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Kortrijk roept op 

Waag je kans voor  
de Groeningeprijs 

Ben je ervan overtuigd dat jouw Kor-
trijkse handelszaak of bedrijf opvalt door 
een mooie en gepaste Nederlandstalige 
naam? Houdt die naam verband met de 
activiteit die er plaatsvindt of met de 
geschiedenis van het pand en/of om-
geving? Is de benaming inventief, mis-
schien wel ludiek? En is je zaak boven-
dien pas sinds halfweg 2018 open? Dan 
maak je kans op de Groeningeprijs 2019. 
De prijs zelf is een waardevol kunstwerk. 
Op 10 juli wordt de prijs in het kader van 
de Guldensporenherdenking aan de win-
naar overhandigd door de (op dat mo-
ment) kersverse minister-president.

Ook omwonenden, (winkelende) passan-
ten of toevallige voorbijgangers bij wie 
een opvallende Nederlandstalige naam 
in het oog springt, kunnen een zaak no-
mineren. Waag dus je kans en schrijf je-
zelf (of iemand anders) in vóór 1 juni.

 R Mail naar Guldensporencomite@gmail.com of 
schrijf een brief aan voorzitter Karel Pottie, 
Filips van de Elzaslaan 81, 8500 Kortrijk.

Deel jij graag jouw 
computer-, tablet- of 
smartphonekennis?

Help jij graag anderen bij vragen of pro-
blemen met hun computer, tablet of 
smartphone? Je bent geen specialist, 
maar hebt wel praktische kennis en erva-
ring die je graag met anderen deelt? Dan 
ben jij de geknipte persoon als vrijwillig 
computerassistent. In een digipunt in een 
wijkcentrum of bibliotheek luister je één 
of enkele keren per week of maand naar 
vragen of problemen. Je helpt verder of 
verwijst door. Inscannen/digitaal verwer-
ken van fotocollecties, bidprentjes, aktes 
burgerlijke stand… Ook Trezoor, het erf-
goeddepot, is op zoek naar vrijwilligers. 
Heb je een basiskennis computer en 
een passie voor historische collecties? Je 
werkt alleen of in team.

 R Info bij Joke op joke.coulembier@kortrijk.be 
of 056 24 46 65.

Werk mee aan  
een verkeersveilig  
West-Vlaanderen

De vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen 
zoekt extra vrijwilligers. Deze vereniging 
heeft een belangrijke preventieve taak 
inzake verkeersveiligheid in onze pro-
vincie. Dankzij de samenwerking met 
de privésector beschikt de vzw over een 
tuimelwagen, een rijsimulator en mo-
torsimulator. Politiezones, scholen en 
bedrijven uit West-Vlaanderen kunnen 
deze middelen ontlenen voor allerhande 
veiligheidsevents.  

De vrijwilligers staan in voor het vervoer 
en bediening van tuimelwagen, rijsimu-
lator en motorsimulator bij uitlening. 

 R Benieuwd naar de werking  
van de vzw? Neem een kijkje op  
www.verkeersveiligwestvlaanderen.be.

 R  Voor meer info over het vrijwilligerswerk 
kan je terecht bij mia.vantuyckom@west-
vlaanderen.be.

Word vrijwilliger 
bij Kind en Gezin

Kind en Gezin zoekt vrijwilligers die een 
handje kunnen toesteken in het consul-
tatiebureau aan de Dam 8 in Kortrijk.
Zou je graag instaan voor het onthaal van 
jonge ouders en hun baby’s? Help je graag 
bij het meten en wegen van de ukjes en 
peuters? Heb je een paar uren vrij per 
maand? Dan ben jij de geknipte persoon 
om het vrijwilligersteam van het consulta-
tieteam Kind en Gezin te vervoegen. 

 R Voor meer info bel 050 44 79 44 of mail 
Huizenvanhetkind.wvl@bondmoyson.be.

Correctie groepsaankoop 
groene stroom

In onze vorige editie lieten wij weten dat je 
via de provincie West-Vlaanderen kan in-
schrijven voor de groepsaankoop groene 
stroom (p.17). We vermeldden daarbij he-
laas een foutief telefoonnummer. Het cor-
recte nummer is 0800 18 711. Onze excu-
ses voor eventuele ongemakken.

Ben jij een lokale 
muzikale held?

Op vrijdag 26 april 2019 organiseert Kor-
trijk in samenwerking met de verschillen-
de muziekorganisaties opnieuw ‘Lokale 
Helden’. Dit initiatief is een staalkaart van 
wat de Kortrijkse muziekscene te bieden 
heeft. Kortrijk Weide en omgeving zijn 
omgetoverd tot een bruisende muziek-
site. Op diverse podia en locaties zijn Kor-
trijkse bandjes, muzikanten en zangers 
aan het werk. Alle genres zijn welkom, 
van klassiek en folk over jazz en rock tot 
elektro. Het maakt niet uit of je solo of in 
groep speelt.

 R  Zin om op 26 april een lokale muzikale  
held te zijn? Schrijf je dan in via  
bit.ly/lokaleheldenkortrijk.

 R  Voor meer info mail je naar  
info@muziekcentrumtrack.be  
of bel je 056 23 98 50 of 056 27 79 00.

Word lid van  
de Noord-Zuidraad

De Noord-Zuidraad van Kortrijk is op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heb je 
een hart voor Noord-Zuidthema’s zoals 
eerlijke handel of de Duurzame Ontwik-
kelingsdoelstellingen? Wil je iets doen 
voor het Zuiden: evenementen opzetten 
in Kortrijk, bestaande projecten onder-
steunen?

De Noord-Zuidraad is een stedelijke ad-
viesraad. Haar leden zijn vertegenwoor-
digers van lokale Noord-Zuidorganisaties 
en andere geïnteresseerden. De Noord-
Zuidraad komt op regelmatige basis sa-
men en heeft een adviserende, sensibili-
serende en participerende taak.

 R  Meer info bij Viktória via viktoria.jusztin-
neirynck@kortrijk.be

 R www.kortrijk.be/mondiaalbeleid
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BELLEGEM

OPENING WACHTLIJST
NIEUWE SOCIALE FLATS 
Op het nieuwe Zomerplein in Bellegem bouwt het OCMW Kortrijk 24 
sociale flats, 21 met één slaapkamer en drie met twee slaapkamers. De 
bewoners kunnen gebruik maken van de diensten van het nieuwe woon-
zorgcentrum en wijkcentrum. De flats zijn toegankelijk voor rolstoelen. 
De wachtlijst opent op maandag 4 februari. Je kan die dag van 9 tot 12 
uur en van 13 tot 16 uur terecht in OC De Wervel in Bellegem. Daar kan 
je ook inschrijven op dinsdag 5 februari van 17 tot 19 uur. Op donderdag 
7 februari van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur kan dat in de kinderop-
vang De Puzzel aan de Condédreef 16 in Kortrijk. Voor meer informatie, 
voorwaarden en benodigde documenten kan je contact opnemen met 
Lieven Tack van Zorg Kortrijk op 056 24 44 44. Vanaf maandag 11 februari 
kan je op afspraak bij hem terecht voor info en inschrijvingen van maan-
dag tot donderdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. Bezoekadres: 
Sint-Jorisstraat 37, boven volksrestaurant VORK.

KOOIGEM

NIEUWE INVULLING 
SKATEPARK KOOIGEM
Kooigemse kinderen konden zich op 10 juli uitleven tij-
dens een speeldorp op het pleintje. Tussendoor konden 
ze hun mening en ideeën kwijt over het jonge leven in 
Kooigem én over de nieuwe invulling van het skatepark 
dat wegens veiligheidsredenen niet meer bruikbaar 
was. Op basis van de visie op speelruimte en de resulta-
ten van de inspraakactiviteiten stelt de stad een eerste 
plan voor dat bestaat uit twee delen. Een betonnen 
skatepark op de helft van de bestaande ruimte, qua 
grootte vergelijkbaar met het skatepark in Rollegem. De 
keuze voor beton is de keuze van de jongeren zelf, on-
derhouds- en geluidsvriendelijk. Hoe het er precies zal 
uit zien, beslissen de Kooigemse kinderen en jongeren 
mee in een nieuwe workshop tijdens de winter. Op de 
andere helft staat ‘beweging’ centraal. Denk aan fitness- 
en turntoestellen, een pingpongtafel... De stad wil haar 
inwoners stimuleren om gezond te zijn en meer te be-
wegen. Ook hier luisteren we voor de concrete invulling 
naar de mening van de Kooigemse inwoners.

ALLE DEELGEMEENTEN

NIEUWJAARSRECEPTIES
Op zaterdag 5 januari zijn alle Kortrijkzanen uitgenodigd voor de 
nieuwjaarsreceptie van het stadsbestuur op het Schouwburg-
plein. Maar ook in de deelgemeenten kunnen inwoners klinken 
op het nieuwe jaar. Wij geven een overzicht:

• Zaterdag 5 januari | 19.30 uur
 Bellegem | OC De Wervel
 inschrijven op www.kortrijk.be/ocdewervel
• Zaterdag 5 januari | 19 uur
 Bissegem Vuurt | Bissegem | OC De Troubadour
 zonder inschrijving
• Zaterdag 5 januari | 18.30 uur
 Sente Nieuwjaart Vurig | Sente | buurthuis ’t Senter 
 zonder inschrijving
• Vrijdag 11 januari | 19 uur
 Rollegem | OC Rollegem
 inschrijven op www.kortrijk.be/ocrollegem
• Zondag 13 januari | 11 uur
 Heule-Watermolen | OC Molenheem
 inschrijven op www.kortrijk.be/ocmolenheem
• Zaterdag 19 januari | 18.30 uur
 Heule | Kasteelpark
 zonder inschrijving
• Zaterdag 19 januari | 19 uur
 Aalbeke | OC Aalbeke
 inschrijven op www.kortrijk.be/ocaalbeke
• Zondag 20 januari | 11 uur
 Marke | OC Marke
 inschrijven op www.kortrijk.be/ocmarke
• Vrijdag 25 januari | 19 uur
 Lange Munte | OC Lange Munte
 inschrijven op www.kortrijk.be/oclangemunte
• Zondag 27 januari | 11 uur
 Kooigem | OC Kooigem
 zonder inschrijving

MARKE

KLASSIEKE MUZIEK IN OC MARKE
Onder de noemer ‘Mini-klassiek’ vinden in het voorjaar 3 klassieke 
concerten plaats in OC Marke. Op 31 januari bijten de leerlingen van de 
richting ‘Jong Talent’ van het conservatorium de spits af. De aanwezige 
instrumenten in de talentklas zijn piano, viool, klarinet, hobo, dwarsfluit 
en hoorn. Sommige leerlingen stonden eerder al op het podium met 
het Kortrijks Symfonisch Orkest. Jong geweld om naar uit te kijken dus! 
Tri Au Bois is een energiek en jong trio gepassioneerde muzikanten. 
De naam is een verwijzing naar de bezetting die uit drie houtblazers 
bestaat: fagot, hobo en klarinet. Zij zijn aan zet op 26 februari. Isabelle 
Brys en Kortrijkzane Marie-Noelle Damien brengen op 3 april een duo-
concert voor cello en piano. Op het programma staan werken van de 
Russische Meesters: Prokofiev, Schostakovitch, Rachmaninoff…

 R www.ocmarke.be

BELLEGEM

HERINRICHTING SCHOOLOMGEVING 
BELLEGEMKERKDREEF
Veilige schoolomgevingen zijn een prioriteit voor het stadsbestuur. Ook de 
schoolomgeving van de Vrije Basisschool Bellegem wordt prioritair aange-
pakt. De heraanleg is voorzien na de werken aan het woonzorgcentrum in 
het voorjaar van 2020. Het schoolbestuur en de ouderraad namen intussen 
zelf al het initiatief voor een veiligere schoolomgeving. Daardoor geldt al en-
kele jaren vrijwillig éénrichtingsverkeer in de Bellegemkerkdreef. Binnenkort 
breidt de werf van het woonzorgcentrum uit en zal het éénrichtingsverkeer 
verplicht worden. De stad zal dat tijdelijk éénrichtingsverkeer monitoren om 
na te gaan of een definitieve invoering een goed idee is. Behalve dit proef-
project maakt de school ook een schoolvervoersplan op. Ook deze gegevens 
dienen als aanzet voor het ontwerp van de Bellegemkerkdreef.

KORTRIJK

RUP VENNING MANCHESTER
Kortrijk maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor het gebied  
tussen de Spinnerijkaai en de Deerlijksestraat (stadsdeel Venning).  
Het RUP maakt een woonontwikkeling mogelijk langs het kanaal naast de 
Stoopsfabriek. Een openbaar onderzoek geeft je de mogelijkheid om te 
reageren op het voorstel. Het onderzoek loopt van 14 januari tot en met 15 
maart. Meer info over het onderzoek en over hoe je kan reageren vind je op  
www.kortrijk.be/venning-manchester.

F    CUS OP...
AALBEKE – BELLEGEM – BISSEGEM – HEULE – KOOIGEM – KORTRIJK - MARKE - ROLLEGEM
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In volksrestaurant VORK hebben de eerste cursisten 
zaalmedewerker hun diploma ontvangen. Onder andere 

Christ en Khalil slaagden voor hun opleiding.

VORK ALS OPLEIDINGSCENTRUM
VORK is niet alleen een restaurant waar ie-
dereen lekker en gezond kan dineren tegen 
een eerlijke prijs. Het is in samenwerking 
met Horeca Vlaanderen, de VDAB en diver-
se scholen ook een praktisch opleidings-
centrum voor diverse jobs in de horeca. In 
de keuken worden keukenmedewerkers 
opgeleid, en in het restaurant leren toe-
komstige hulpkelners de stiel: tafels dek-
ken, bestellingen opnemen met de tablet, 
opdienen, de bar openhouden... De oplei-
ding hulpkelner is een volledige opleiding 
waar je in zes maanden tijd alle kneepjes 
van het vak leert.

In december kregen dertien afgestudeer-
den uit de eerste lichting hulpkelners hun 
diploma. Tien onder hen zijn ondertussen 
al aan de slag. Ze vonden werk in de hore-
ca, of in grootkeukens van ziekenhuizen of 
rusthuizen. Wij spraken met Christ De Veir-
man en Khalil Ahmad Lodin die allebei tot 
die eerste lichting behoren.

DIVERSITEIT OP DE WERKVLOER
Christ (50) uit Waregem werkte 22 jaar in de 
banksector, tot hij bij een reorganisatie zijn 
baan verloor. Hij wilde graag iets helemaal 
anders, met veel sociaal contact. Via Groep 
Intro kwam hij bij het volksrestaurant te-
recht. “Na een eerste infosessie wist ik di-
rect: dit is iets voor mij. Je hebt contact met 
de mensen, en het is redelijk gevarieerd”, 

zegt Christ, die wellicht snel mag beginnen 
in een Kortrijkse horecazaak. 
Khalil (41) kwam drie jaar geleden met 
vrouw en kinderen uit Afghanistan naar Bel-
gië. Hij woont nu in de wijk Sint-Elisabeth in 
Kortrijk. Via Werk.Punt van het OCMW kwam 
hij op het spoor van VORK. “In Afghanistan 
werkte ik in de IT-sector, maar hier is mijn 
diploma niet geldig. Ook moet mijn Neder-
lands nog een beetje beter worden”, zegt hij 
bescheiden in mooie, trage volzinnen met 
een licht accent. Khalil was bereid om veel 
opleidingen te volgen, maar is blij dat hij bij 
VORK terecht kwam. Tijdens de opleiding 
was zijn lievelingsplek achter de bar, waar hij 
graag mocktails en cocktails klaarmaakte en 
pintjes tapte. “Dat deed hij erg goed. Khalil 
heeft een rustige uitstraling, dat is prettig 
achter de bar en leuk om mee samen te wer-
ken”, looft Christ zijn ex-collega.

SPRINGPLANK NAAR WERK
Khalil wilde veel leren, en was daarom soms 
ook in de keuken te vinden. “Soms was het 
rustig in de zaal, maar druk in de keuken. Dan 
vroeg ik aan chef Joost of ik daar wat kon 
helpen, en dat mocht altijd”, lacht Khalil. Het 
bleek een goede zet, want ondertussen heeft 
hij een baan gevonden in restaurant d’Oude 
Burcht in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, bij 
chef Olivier. Hij helpt er vooral mee in de 
keuken. Khalil is erg tevreden met zijn werk, 
ook al klopt hij lange dagen. Zowel Christ 
als Khalil zijn lovend over de opleiding bij 

VORK. “We hebben veel geleerd, want er 
komt veel meer bij kijken dan je denkt. Zo 
kennen we nu dé truc om het bestek schit-
terend te laten blinken”, zegt Christ. “En we 
hebben tegelijk veel lol gemaakt, we had-
den een heel goede groep”, zegt hij. Tussen 
het solliciteren door komt hij daarom vaak 
nog eens langs, om te genieten van de 
sfeer in het volksrestaurant.

Christ en Khalil klinken 
op diploma VORK

Ook interesse in een opleiding tot 
keukenmedewerker of hulpkelner in de 

horeca? Dat kan in volksrestaurant VORK, 
op de hoek van de Doorniksestraat, de 

Spoorweglaan en de Sint-Jorisstraat. Voor 
meer info neem je contact op met Julie 

Desmet via e-mail op j.desmet@vorkkortrijk.be 
of via telefoon op 0473 86 27 25.
www.vorkkortrijk.be/opleiding

VOLG OOK EEN
OPLEIDING BIJ VORK
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In Kortrijk zijn heel wat sport-, cultuur- en jeugdorganisaties actief. 
Deze verenigingen kunnen voor hun jaarlijkse werking rekenen op 

talrijke vrijwilligers. Ook de sportdienst is op zoek naar medewerkers 
die zich professioneel inzetten.

NIEUWE WETGEVING
Zin in een bijverdienste? Door de nieuwe 
wetgeving over onbelast bijverdienen kan 
je tot maximum € 6000 per jaar of € 500 per 
maand (jaarlijks geïndexeerd bedrag) on-
belast bijverdienen. Ben je gepensioneerd 
of tewerkgesteld met een prestatiebreuk 
van minstens 4/5, dan kom je daarvoor 
in aanmerking. Alle info vind je op www.
vlaanderen.be/nl/werk/werk-zoeken/on-
belast-bijverdienen.

ZWEMLESGEVER GEZOCHT
In de sportsector is de nood aan profes-
sionalisering en inzet van extra krachten 
groot. Met de nieuwe wetgeving voel jij je 

misschien geroepen om als lesgever aan de 
slag te gaan. Zo zoekt vzw Sportplus lesge-
vers voor het nieuw zwembad. Hun taak 
bestaat uit het geven van zwemlessen voor 
kinderen en het instaan voor het verruimd 
zwemaanbod voor volwassenen. Heb je 
ervaring als zwemlesgever, ben je een flexi-
bele teamplayer? Dan is dit misschien iets 
voor jou!

NASCHOOLSE SPORTBEGELEIDERS
Juntos heeft naschoolse lesopdrachten in de 
aanbieding. Je werkt gepassioneerd met jon-
geren van 10 tot 14 jaar. Je bent vertrouwd 
met Urban Sports, teamsporten of verschil-
lende dansstijlen. 

Op www.kortrijk.be/verenigingswerk kan je 
je kandidaat stellen voor een opdracht die je 
hobby of je passie is en er tegelijk onbelast 
mee bijverdienen. 

Onbelaste bijverdienste 
bij de sportdienst?

Onze stad is met haar lekkere restaurantjes en gezellige cafeetjes altijd al een 
oord geweest voor levensgenieters. Dat is ook de gastronomiegids GaultMillau 
niet ontgaan. Kortrijkse chefs scheren hoge toppen. Én net nu organiseren die 

chefs een nieuw culinair evenement.

IN DE PRIJZEN
In november maakte GaultMillau de lau-
reaten bekend van zijn gastronomiegids 
editie 2019. Daarbij twee jonge Kortrijkse 
chefs. Martijn Defauw van Rebelle in Marke 
mocht de prijs voor beste dessert in ont-
vangst nemen. ViEr, recent geopend aan 
het Begijnhofpark, met Sebastien Gyselen 
achter het fornuis is dan weer de ontdek-
king van het jaar. Beide chef-koks stonden 
ooit samen in de keuken van Table d’Amis 
en zijn ook goede vrienden.

CAFÉ PATÉ
Nog twee chefs en goede vrienden zijn Mat-
thias Speybrouck van Va et Vient en Felix 
François van Het Vliegend Tapijt. Zij stonden 
aan de wieg van Café Paté. De afgelopen 
drie jaar organiseerden ze tijdens vakbeurs 
CHEF in Xpo Kortrijk een vriendschappelijke 
wedstrijd door en voor chefs. In 2018 geen 

beurs en dus geen Café Paté. Maar ze komen 
wel met iets anders op de proppen.

DUISTERTT
Wat gebeurt er als je bovenstaande chefs 
samenbrengt en aanvult met nog een 
kransje toppers zoals Dirkjan Decock van 
Taste and Colours, Frederik Desmet van 
Oud Walle of Thijs Clinckemaillie van HULA. 
Dan krijg je DuisteRTT, een evenement om 
letterlijk duimen en vingers van af te lik-
ken. Café Paté wil met DuisterRTT Kortrijk 
culinair op de kaart zetten en kan daarvoor 
rekenen op de medewerking van Hoge-
school Vives en Stad Kortrijk.

RTT
DuisteRTT vindt plaats op zondagmiddag 
17 februari in de oude gebouwen van Bel-
gacom, voorheen RTT, aan de Tuinstraat in 
hartje Kortrijk. Vóór, tijdens en na de culi-

naire lunch maak je een reis door de tijd 
en ontdek je de historiek van het oude ge-
bouw. Het evenement wordt opgeluisterd 
door een gekke bende steampunkers.

 R Voor meer informatie en reservaties kan je 
terecht op www.duistertt.be.

Kortrijk wordt 
culinaire hotspot

Nog zo’n Kortrijks keukenmo-
nument is Piet Huysentruyt. Wij 
hebben nog 5 exemplaren van 
zijn boek ‘Likoké on Tour’. Mail 
vóór maandag 14 januari naar 
stadsmagazine@kortrijk.be en 
sleep er eentje in de wacht!

Win

Zowat iedereen heeft bij het nieuwe jaar het 
voornemen om meer te bewegen of te spor-
ten. De sportdienst trekt alle registers open 
om dit voornemen in de praktijk om te zet-
ten. Van 7 tot 12 januari kan je gratis kennis-
maken met het aanbod van vzw Sportplus. 
Afro-aerobic, bokwa, dansmix, drum je fit, 
nia, step aerobic, zumba, bodysculpt, buik-
spieren, funky fatburning, fitballen, piloxing, 
pilates, tai chi… Dit zijn cursussen voor jong 
en oud waaruit je zeker je eigen programma 
kan samenstellen. Bovendien kan je ook het 
aanbod sporten met een sportkaart (fitness, 
aerobic, gym…)  gratis uitproberen.

 R Surf naar www.kortrijk.be/kennismakingslessen 
om na te gaan welke dag en uur het best voor je 
passen. Ter plaatse aanmelden en gratis deelnemen.

Sportief 2019 in!

vlnr: Felix François, Sebastien 
Gyselen  & Martijn Defauw.



24 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 25

in Kortrijk
in Kortrijk

Museumzondag in texture
ZO 6 JAN
In binnen- en buitenland openen heel wat musea elke 
eerste zondag van de maand gratis hun deuren. Denk aan 
het Louvre in Parijs, maar vergeet ook de lokale parels niet.
Zo kan je Texture, museum over Leie en vlas, elke eerste 
zondag van de maand gratis bezoeken. Misschien ben je 
er nog nooit geweest? Of ben je zo verliefd op dit museum 
dat je graag eens terugkomt? Een zondags bezoek kan je 
bijvoorbeeld combineren met een stadswandeling of een 
gezellige lunch. Een ideaal dagje uit. Noteer alvast ook de 
andere data voor museumzondagen in 2019: 3 februari, 3 
maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 september, 
6 oktober, 3 november en 1 december.

 > www.texturekortrijk.be

Cerebriraptor
DO 1O > ZO 13 JAN | 20.15 UUR
Hoe absurd is normaal? Cerebriraptor is een waanzin-
nige voorstelling met veel humor van de jonge thea-
termaakster Aurelie Di Marino. Acteurs David Dermez, 
Lotte Diependaele, Benjamin Op de Beeck en Tomas 
Pevenage ‘bricoleren’ zich een weg door de gekte 
die we niet meer zien en tasten de normen af van de 
waanzin. Of de waanzin van die normen.
Cerebriraptor is de eerste voorstelling van Theater 
Antigone samen met De Grote Post, C-Takt en de 
theatermaker.  In hun labo voor jonge makers kregen 
zij de tijd en de middelen om aan deze voorstelling te 
werken. Cerebriraptor gaat in première op donderdag 
10 januari en is daarna nog driemaal te zien in Theater 
Antigone aan de Overleiestraat 41. Een halfuur voor 
de voorstelling kan je naar een gratis inleiding.

 > www.antigone.be

Tourist LeMC
DI 8 JAN | 20 UUR
Muziekorganisatie Wilde Westen 
brengt ook in 2019 grote nationale 
en internationale kleppers naar Stad 
Kortrijk. In januari spelen zowel Monster 
Magnet, Low, als Tourist LeMC in hun 
concertzaal De Kreun. Tourist LeMC 
wist in 2015 zijn grote doorbraak te 
verzilveren met singles Koning Liefde, 
De Troubadours en En Route. In 
november 2018 verscheen zijn nieuwe 
plaat en voor hij naar een uitverkochte 
Lotto Arena trekt, maakt hij een halte in 
Kortrijk voor een try-out! Later dit jaar 
pakt Wilde Westen nog uit met Novastar, 
Beraadgeslagen, Bert Dockx, De Staat, 
Ásgeir en SX. In februari organiseert 
Wilde Westen ook het Festival van 
Vlaanderen Kortrijk.

 > www.wildewesten.be

Velofollies 2019 
VR 18 > ZO 20  JAN
Met meer dan 300 exposanten op 40.000 m² beursoppervlakte, 
verzamelt Velofollies voor de 13de keer het kruim van alle fiets- en 
accessoirefabrikanten in Kortrijk Xpo. Alle topmerken in zowel het 
race-, mountain-, city- en E-bike segment pakken op Velofollies 
uit met hun nieuwste modellen en (technologische) snufjes. De 
leveranciers zetten dit jaar onder andere elektro, integratie en 
avontuur in de schijnwerpers. Ook toprenners zoals Philippe Gilbert, 
Greg Van Avermaet en Sven Nys komen langs voor interviews en 
meet & greets. Velofollies is dus opnieuw een gevarieerd fietsevent 
en niet te missen in aanloop naar het nieuwe fietsseizoen! 

 > www.velofollies.be

Digidokter: Radio & TV anno 2019
ZA 19 JAN | 10-12 UUR
Het traditionele radio- en televisielandschap is 
radicaal aan het veranderen dankzij de opkomst van 
streamingdiensten, internetradiostations, podcasts... 
Vormingplus overloopt de diverse opties om digitaal 
radio te beluisteren, en welke toestellen je daarvoor 
nodig hebt. Daarna maken ze dezelfde oefening voor 
televisie. Wat is de zin en onzin van technologische 
nieuwigheden als smart-tv, 3D, Full HD, en UHD/4K? Is 
de bediening nog wel gebruiksvriendelijk, of zijn de 
extra functies enkel besteed aan techneuten? En hoe 
zit het tenslotte met de vele streamingdiensten die 
tegenwoordig worden aangeboden (Netflix, VRT NU, 
Steevie…)? Afspraak in de centrale bib in de Leiestraat.
 

> www.vormingplusmzw.be

UIT-TIPS VAN 1 JANUARI TOT 31 JANUARI 2019

Met deze rubriek wil de redactie elke 
maand acht evenementen in de kijker 
zetten. Muziek, theater, sport... Alles wat 
een groot en divers publiek aanspreekt, is 
mogelijk. Zelf een voorstel voor de editie 
van maart? Laat het ons vóór 22 januari 
weten via stadsmagazine@kortrijk.be.  
Enkel activiteiten georganiseerd of 
ondersteund door de stad Kortrijk komen 
in aanmerking.  Vergeet ook niet  
om je evenement in te voeren op  
www.uitdatabank.be. Haalt jouw voorstel 
het stadsmagazine niet, dan bereik je 
ongetwijfeld het juiste publiek via de 
sociale media en andere digitale kanalen. 

Zoek je zelf een uitgebreidere kalender, 
surf dan naar www.uitinvlaanderen.be.

UiT in Kortrijk
in nieuw jasje

Wij mogen 10 fietsfanaten gelukkig maken.  
Mail vóór 11 januari naar stadsmagazine@kortrijk.be 
en win een gratis ticket. Wij brengen de gelukkigen 
persoonlijk op de hoogte.

© Kattoo
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Toast literair met Saskia De Coster
ZO 20 JAN | 10 UUR
Op zondag 20 januari vindt de lustrumeditie van 
Toast Literair plaats. Om 10 uur verwelkomt Oxfam 
Bookshop, aan de Budastraat 21, met Saskia De Coster 
een literaire klepper. Saskia De Coster is schrijfster, 
cineaste, columniste en beeldend kunstenaar. Al op 
jonge leeftijd had de schrijversmicrobe haar te pakken. 
‘Vrije Val’, haar romandebuut, verscheen in 2002.
Nominaties, prijzen en lovende reacties lopen 
bij elke nieuwe publicatie binnen. Vooral haar lef 
en originaliteit krijgen de nodige lof. Binnenkort 
verschijnt haar nieuwe roman ‘Nachtouders’.
De toegang bedraagt € 7. Een organisatie van het 
Davidsfonds en de leesgroepen Lucerna/Lectura in 
samenwerking met Oxfam Bookshop.

 > prez.ly/CjR

Alexander Vantournhout 
ZA 26 JAN | 20.15 UUR
Geniet in Schouwburg Kortrijk van de grappige performance ‘Red 
Haired Men’ van Alexander Vantournhout. Hij giet het absurdisme 
van de Russische schrijver Daniil Kharms in een gekke voorstelling. 
Deze slangenmens gaat tot het uiterste om tekst te verweven 
met circus, magie, poppentheater, dans en meer. Vantournhout is 
laureaat van de voorlaatste editie van CircusNext, de belangrijkste 
ondersteuning van nieuw circustalent. Hij toert de wereld rond 
met zijn creaties en is ook huisartiest bij PERPLX.  ‘Red Haired 
Men’ is een organisatie van PERPLX vzw in samenwerking met 
Schouwburg Kortrijk.

 > www.schouwburgkortrijk.be

Nieuwjaarsconcert Koninklijk 
Kortrijks Lyrisch Toneel 
ZO 27 JAN | 14.45 UUR
Het Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel verwent op 
zondag 27 januari de muziekliefhebbers met zijn 
traditioneel nieuwjaarsconcert in Schouwburg Kortrijk. 
Lokale muzikanten brengen de mooiste melodieën 
uit operettes, musicals en opera’s. Met Ann De Winter 
(sopraan), Stefaan Vandenbroucke (tenor) en het 
Kinderlandkoor Kortrijk. Special guest is accordeonist 
Sven Van De Voorde. Het KKLT-koor en het orkest staan 
onder leiding van Ronny Delombaerde. Na het concert is 
er een meet en greet met de solisten.

 > www.schouwburgkortrijk.be | www.kltkortrijk.be

© Bart Grietens
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Winter in Kortrijk (© Team Communicatie) 


