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In deze editie:
4-7 > Nieuwe bestuursploeg
Op 14 oktober vorig jaar verkozen we
een nieuw college van burgemeester en
schepenen en een nieuwe gemeenteraad. Wij stellen ze even voor.

8-9 > Festival Kortrijk
Een nieuw concept tijdens de tiende
verjaardag van Festival van Vlaanderen
Kortrijk: Fireplace, klassieke huiskamerconcerten.

10-11 > We love Kids
In het voorjaar zijn kinderen baas in
Kortrijk. Kinderkunstenfestival Spinrag bijt de spits af met een uitgebreid
programma.

Dit is jouw Kortrijk!
In deze nieuwe rubriek gaan we elke maand op zoek
naar een foto met een verhaal. Deze maand botsten
we op een leuk plaatje van de firma DTA Projects.
Zelf zo’n foto met een verhaal? Laat het ons weten via
stadsmagazine@kortrijk.be.
Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar aankomen op
je werkplek en een heerlijk ontbijt voorgeschoteld krijgen… Het overkwam de 20 werknemers van DTA Projects
in Marke. Hun bedrijfsleider vond het een passende verrassing om in een ongedwongen sfeer het werkjaar aan te
vatten. “Mijn gasten appreciëren zo’n dingen heel erg en
het bevordert het groepsgevoel. De boog moet niet altijd
gespannen staan hé”, vertelt hij. “En zo plannen we nog wel
enkele groepsmomenten gedurende het jaar. De laatste
werkdag vóór een lange vakantieperiode houden we een
grote schoonmaakactie die we afsluiten met een gezellige lunch. En op de feestdag van de patroonheilige van de
timmerlieden trekken we er met zijn allen op uit voor een
groepsactiviteit. We dragen hier zorg voor onze mensen!”

15 > Opening nieuw zwembad
In het weekend van 2 en 3 maart is het
eindelijk zover: de grote opening van het
nieuwe zwembad op Kortrijk Weide. We
lichten een tipje van de sluier.

De voormalige site van rusthuis SintVincentius wacht op een definitieve invulling. Intussen namen uiteenlopende
organisaties, verenigingen en horeca er
hun intrek.

Het nieuwe stadsbestuur heeft het ontwerpplan Kortrijk Beste
Stad van Vlaanderen klaar. Alle Kortrijkzanen kunnen het vanaf nu
inkijken en suggesties doen.
Het stadsbestuur wil van Kortrijk de Beste Stad van Vlaanderen maken. Maar
dat kunnen ze niet zonder jouw hulp. Alle Kortrijkzanen mogen ideeën
geven over hoe we op de verschillende domeinen beter kunnen doen én
mee beslissen over 5 hete hangijzers. Geef daarom jouw mening over de
5 onderstaande stellingen en ga naar www.kortrijkspreekt.be om op alle
mogelijke thema’s jouw suggesties te doen.

MAAK VOORAF
JE AFSPRAAK

De Grote
Bevraging

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

Voor deelname aan de wedstrijd:

OPENINGSTIJDEN ONTHAAL 1777 (LEIESTRAAT 21)
Maandag:

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

Dinsdag:
Woensdag:

9-12.30 uur
16-19 uur
9-12.30 uur
9-16 uur

Duizend vragen, één adres 1777
MEER INFO: Leiestraat 21, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be • @8500kortrijk • www.facebook.com/stadkortrijk
Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
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WIN!
Wie online of hieronder zijn
e-mailadres opgeeft, maakt kans
op een originele prijs. Want elke
deelnemer van de Grote Bevraging
maakt kans om met het hele gezin
de VIP-opening van het nieuwe
zwembad op vrijdag 1 maart mee
te maken. Stad Kortrijk en LAGO
Kortrijk schenken 25 gezinnen
bovendien een gratis gezinsticket.

www.kortrijk.be/de-grote-bevraging

Maak een afspraak

22 > Site Sint-Vincentius

De Grote
Bevraging
Je kan de 5 stellingen online beantwoorden op deze website. Wie
liever nog met pen en papier werkt, kan dat doen met onderstaande
invulstrook. Je kan het papieren formulier afgeven in het stadhuis
aan de Leiestraat 21, in de bibliotheek of in een ontmoetings- of
wijkcentrum in jouw buurt.

20-21 > Arthur De Sloover
Eind vorig jaar won de nationale hockeyploeg goud op het wereldkampioenschap. Kortrijkzaan Arthur De Sloover
had daar een groot aandeel in.

Doe mee aan

Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

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

Betalingen gebeuren met bancontact.

1. Wie een sigarettenpeuk of kauwgom op de grond gooit,
krijgt hiervoor een GAS-boete van 55 euro. Akkoord?

JA / NEEN / GEEN MENING
2. Om verkeersveiligheid te verhogen, organiseren we
nog meer gerichte snelheidscontroles. Akkoord?

JA / NEEN / GEEN MENING

Naam:

3. Onze luchtkwaliteit kan beter. Daarom weren we
zoveel mogelijk vervuilend verkeer uit de centra. Akkoord?

Adres en/of e-mailadres:

4. Het stadsmagazine: moet dit op papier blijven of
bezorgen we het voortaan enkel digitaal?

JA / NEEN / GEEN MENING

PAPIER / DIGITAAL
5. Ik ga akkoord dat er middelen van de stad
naar armoedebestrijding gaan.

JA / NEEN / GEEN MENING
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De gezichten achter

het college van
burgemeester en schepenen

Burgemeester

Schepen van Economie, Energie en Sport

Vincent Van Quickenborne,
Team Burgemeester
Veiligheid, brandweer, politie, preventie,
digitale transformatie, diversiteit en inburgering, GAS, strategische planning, coördinatie stedenbeleid, externe relaties en
samenwerking, Eurometropool, intercommunales en samenwerking met derden, bestuurszaken, communicatie, recht, protocol.

Arne Vandendriessche,
Team Burgemeester
Ondernemen, economie, middenstand,
markten, braderieën en foren, landbouw, toerisme, sport, facility, energie, Beleef Kortrijk.

RRvincent.vanquickenborne@kortrijk.be

RRarne.vandendriessche@kortrijk.be

056 27 71 11 of 0478 34 78 32
T @ArneVdd
F facebook.com/arne.vandendriessche

Op 14 oktober 2018 verkozen we de mensen die de komende zes jaar de touwtjes
in handen hebben in onze stad. Wie zijn ze en wat doen ze precies?
Een gemeente- of stadsbestuur is samengesteld uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.
De samenstelling van de gemeenteraad vind je terug op pagina 6 en 7. Eerst nemen we even het schepencollege onder de loep.
Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) begint aan zijn tweede ambtstermijn als burgervader van Kortrijk. Daarnaast
mag Kortrijk op basis van het aantal inwoners 8 schepenen aanstellen. Voor de nieuwe legislatuur verwelkomen we twee nieuwe
gezichten: Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) en Axel Ronse (N-VA). Samen met hun geroutineerde collega’s staan zij in voor
het dagelijkse bestuur van onze stad. De burgemeester en de schepenen krijgen elk een aantal bevoegdheden toegewezen.

Schepen van Sociale Vooruitgang,
Armoedebestrijding en Onroerend Erfgoed

Schepen van Mobiliteit en
Openbare Werken

Schepen van Modern en Nieuw Bestuur,
Onderwijs en Evenementen

Philippe De Coene, sp.a
Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst,
sociale zaken, zorg, armoedebestrijding,
consumenten, welzijn, kinderopvang, senioren, @llemaal digitaal, sociale economie,
gelijke kansen, flankerend onderwijsbeleid,
werk en activering, onroerend erfgoed.

Axel Weydts, sp.a
Mobiliteit, openbare werken, Kortrijk Fietst,
Kortrijk Stapt.

Kelly Detavernier, N-VA
Financiën, budget, personeel, interne organisatie, kerkfabrieken, jumelages, onderwijs, evenementen.

RRaxel.weydts@kortrijk.be

056 27 71 50 of 0479 29 93 40
T @AxelWeydts | F facebook.com/axel.weydts

RRphilippe.decoene@kortrijk.be

RRkelly.detavernier@kortrijk.be

056 27 71 80 of 0479 68 67 45
T @KDetavernier
F facebook.com/kelly.detavernier

056 27 71 30 of 0477 45 32 32
T @philippedecoene | F facebook.com/
philippedecoene

056 27 71 00 of 0495 84 69 36
T @Vincent VQ | F facebook.com/VincentVQ

Schepen van Cultuur

Axel Ronse, N-VA
Cultuur, musea, bibliotheken, archief, Buda
vzw, roerend erfgoed.

Schepen van Dienstverlening, Deelgemeenten, Nette Stad en Kortrijk Spreekt
Schepen van Bouwen, Wonen en
Stadsvernieuwingsprojecten

Wout Maddens,
Team Burgemeester
Wonen, bouwen, huisvesting, sociale
huisvesting, stadsvernieuwingsprojecten,
stedenbouw, ruimtelijke ordening, grondbeleid.

RRwout.maddens@kortrijk.be

056 27 71 23 of 0474 92 22 82
T @WoutMaddens | facebook.com/wout.maddens
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Ruth Vandenberghe,
Team Burgemeester
Bevolking, burgerzaken, Onthaal en
Stadhuis, 1777, administratieve vereenvoudiging, deelgemeenten, Nette Stad,
groenonderhoud, afvalbeleid, onderhoud
begraafplaatsen, Kortrijk Spreekt, ontmoetingscentra, gebiedswerking, coördinatie
wijkteams, vrijwilligers.

RRruth.vandenberghe@kortrijk.be

0472 60 38 45
T @rvdb8500 | F facebook.com/ruth.vandenberghe.3

Schepen van Milieu, Klimaat, Biodiversiteit,
Kinderen en Jongeren

Bert Herrewyn, sp.a
Biodiversiteit en natuur, leefmilieu, milieuvergunningen, klimaat, gezonde lucht,
kinderen en jongeren, mondiaal beleid,
groenbeleid, dierenwelzijn.

RRaxel.ronse@kortrijk.be

0484 63 44 96
T @axel_ronse | F facebook.com/axel.ronse

Algemeen directeur

Nathalie Desmet

RRnathalie.desmet@kortrijk.be
0476 99 50 99

RRbert.herrewyn@kortrijk.be

056 27 71 40 of 0496 25 81 54
T @BertHerrewyn
F facebook.com/bertherrewyn
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Raadsleden CD&V 4.0

De gezichten achter

de gemeenteraad
Naast de leden van het schepencollege verkozen we op 14 oktober 2018 ook nog 32
andere gemeenteraadsleden. Maak kennis met de dames en heren die jullie van 2019
tot en met 2024 zullen vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Kortrijk.
De taken van de gemeenteraad zijn
uiteenlopend: het vaststellen, opvolgen
en aanpassen van het meerjarenplan,
het bepalen van budgetten en jaarrekeningen, het opvolgen van wijzigingen bij
het stadspersoneel, het uitvaardigen van
allerlei reglementen en verordeningen, het
vastleggen van een politiereglement met
politiestraffen en/of gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes)…
De Kortrijkse gemeenteraad komt 12 keer
per jaar samen. Meestal is dat de tweede
maandag van de maand om 19 uur in de
gemeenteraadszaal in het stadhuis. In
augustus is er geen gemeenteraadszitting. Op www.kortrijk.be/gemeenteraad
kan je een week vóór de zitting de agenda
raadplegen. Ook de verslagen vind je er
terug. Je kan de gemeenteraad verder ook
zelf bijwonen of volgen via een livestream,
want het grootste deel van de zitting is
openbaar.

Raadsleden Groen

Maxim Veys

Christine Depuydt

Jacques Demeersseman

maxim.veys@kortrijk.be

christine.depuydt@kortrijk.be

jacques.demeersseman@kortrijk.be

0477 71 80 96

Raadsleden N-VA

Voorzitter van
de gemeenteraad

Hannelore Vanhoenacker,
fractieleider

David Wemel,
fractieleider

0498 69 91 18

hannelore.vanhoenacker@kortrijk.be

david.wemel@kortrijk.be

0476 98 49 68

0479 68 53 22

Jan Deweer
Pieter Soens

jan.deweer@kortrijk.be

pieter.soens@kortrijk.be

Moniek Gheysens

Lien Claassen

moniek.gheysens@kortrijk.be

lien.claassen@kortrijk.be

Philippe Dejaegher,
fractieleider

Stefaan De Clerck

Matti Vandemaele

0496 54 63 12

0495 44 89 65

philippe.dejaegher@kortrijk.be

stefaan.de.clerck@kortrijk.be

matti.vandemaele@kortrijk.be

0474 59 80 50

0474 98 66 66

0497 92 46 28

Tiene Castelein,
Team Burgemeester

0473 21 28 18

tiene.castelein@kortrijk.be

Carmen Ryheul

0472 69 70 33

carmen.ryheul@kortrijk.be

Raadsleden
Team Burgemeester

Alain Cnudde
alain.cnudde@kortrijk.be

Veronique Decaluwe

Helga Kints

veronique.decaluwe@kortrijk.be

helga.kints@kortrijk.be

Liesbet Maddens

Jean de Bethune

0496 40 60 27

0495 13 46 29

liesbet.maddens@kortrijk.be

jean.de.bethune@kortrijk.be

0473 57 57 44

0495 50 40 82

Raadsleden sp.a

0497 26 99 18

Cathy Matthieu

Raadsleden
Vlaams Belang

cathy.matthieu@kortrijk.be
056 25 74 62

Lies Vercaemst
lies.vercaemst@kortrijk.be

Wouter Allijns,
fractieleider
wouter.allijns@kortrijk.be
0496 52 65 26

GEMEENTERAADSZITTINGEN IN 2019
-

Maandag 11 februari
Maandag 11 maart
Maandag 1 april
Maandag 13 mei
Maandag 17 juni
Maandag 1 juli
Maandag 9 september
Maandag 14 oktober
Maandag 18 november
Maandag 2 december
Maandag 9 december
(budget 2020)

Nicolas Beugnies
Roel Deseyn

nicolas.beugnies@kortrijk.be
0496 25 12 00

Nawal Maghroud,
fractieleider

Wouter Vermeersch,
fractieleider

Philippe Avijn

roel.deseyn@kortrijk.be
056 20 33 60

wouter.vermeersch@vlaamsbelang.org

0474 55 44 14

Philippe.avijn@kortrijk.be

nawal.maghroud@kortrijk.be
0498 73 71 24

GEMEENTERAAD EN
OCMW-RAAD
SMELTEN SAMEN

Koen Byttebier
koen.byttebier@kortrijk.be
0475 23 76 71

Niels Lybeer
niels.lybeer@kortrijk.be
0486 65 48 29

Tine Soens
tine.soens@kortrijk.be
0488 10 78 93

Stefanie Demeyer
stefanie.demeyer@kortrijk.be
0497 03 04 32

Mohamed Ahouna
mohamed.ahouna@kortrijk.be

De Vlaamse regering wou dat de OCMW's
tegen 2019 politiek en ambtelijk grotendeels samen zouden gaan met de gemeenten. Dat heeft als gevolg dat er geen aparte
OCMW-raad meer is. De OCMW-raad blijft
wel bestaan, maar wordt bevolkt door dezelfde mensen als de gemeenteraad. Wie
dus benoemd is als gemeenteraadslid is
automatisch OCMW-raadslid. De voorzitter
van de gemeenteraad is ook automatisch
voorzitter van de OCMW-raad.

BIJZONDER COMITÉ
VOOR DE SOCIALE DIENST
Dit comité bestaande uit een voorzitter en
8 leden behandelt de zogeheten steundossiers voor het OCMW. De voorzitter van het
comité in Kortrijk is Philippe De Coene. De
leden kunnen gemeente- en OCMW-raadslid zijn, maar dat is niet verplicht. In Kortrijk
zijn er, naast de voorzitter, 2 leden die ook
gemeente- en OCMW-raadslid zijn: Lien
Claassen en Helga Kints (beiden Team Burgemeester). De andere leden zetelen in het
comité als deskundigen: Joost Bonte (sp.a),
Mia Cattebeke (CD&V 4.0), Marc Cottenier

(Vlaams Belang, vanaf 01.01.2022 opgevolgd door partijgenoot Arno Manderick),
Maarten Devos (Groen), Peter Sustronck
(N-VA) en Bram Verschuere (Team Burgemeester).

0486 71 78 35
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WAT?
Tien Kortrijkzanen nodigen je uit, bij hen
thuis, om samen te genieten van korte concerten bij de kachel of het knetterend haardvuur. Tien muzikanten geven het beste van
zichzelf. Tijdens Fireplace ga je op wandel
van de ene huiskamer naar de andere en
maak je een winterse tocht doorheen de
wondere wereld van de klassieke muziek,
niet-westerse muziek en new classical.
WIE KOMT ER OVER DE VLOER?
Ontdek onder meer Diamanda La Berge
Dram alias de Björk van de viool, Jaber Fayad & Walid Ben Selim met betoverende
soefipoëzie op muziek, de jazzy nocturnes
van Jon Birdsong & Anthony Romaniuk, een
programma voor marimba ‘quatre mains’
door As One, lokale held David Desimpelaere op contrabas, Napolitaanse liederen
door Bel Ayre en vele andere.

FIREPLACE

HOE WERKT HET?
In totaal kan je drie keuzeconcerten meepikken. Tickethouders ontvangen een link om
op voorhand hun namiddag samen te stellen. Alle locaties liggen op wandelafstand
van elkaar en zijn perfect te combineren.
Je hoeft je nooit te haasten. Het historisch
stadhuis van Kortrijk op de Grote Markt is
het centrale punt waar je de hele namiddag
terecht kan voor info of een drankje.

RRwww.festivalkortrijk.be

10 jaar Festival van Vlaanderen Kortrijk
staat in het teken van vuur
Festival Kortrijk viert zijn tiende verjaardag het liefst dicht
bij zijn publiek. In dit geval is dat heel letterlijk te nemen,
want het festival trekt naar enkele van de gezelligste
huiskamers van Kortrijk. Come on baby light my fire!
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FESTIVAL KORTRIJK OPENT MET EEN KNALLER VAN FORMAAT
Danza! - Le Poème Harmonique o.l.v. Vincent Dumestre
15 februari 2019 – 20.15 uur – Schouwburg Kortrijk
Nooit werd er in Frankrijk zoveel gedanst als in de 17e eeuw. Vurige Spaanse passie was prominent aanwezig in de muziek van die tijd. Franse muzikanten voelden zich verplicht om hun fierheid opzij te zetten en zich aan de hippe Spaanse
stijl te wagen. Van de paleizen tot de straten, overal nam het ritme van de dans
het over. Zo ook op de feesteditie van Festival Kortrijk. En met een ensemble van
dit kaliber is een superieure uitvoering gegarandeerd.
’S WERELDS MEEST GELIEFDE
KOORLEIDER DIRIGEERT 180 MUZIKANTEN
Deep Field - Brussels Philharmonic &
Vlaams Radio Koor o.l.v. Eric Whitacre
22 februari 2019 – 20.15 uur – Sint-Elisabethkerk
In 1995 onthulde de Hubble-telescoop minstens
1.500 sterrenstelsels. Eric Whitacre vertaalde dit
overweldigende beeld naar een apart symfonisch
werk. Whitacre is één van de populairste componisten van dit moment dankzij zijn gave om moderne zang- en compositietechnieken te combineren met melodieën die tegen de pop- en de
volksmuziek aanleunen. En er is meer! Met behulp
van een app katapulteert hij je tijdens het concert
visueel de kosmos in. Zo worden de muren van de
kerk voor even gesloopt, en waant het publiek zich
haast gewichtloos in het heelal. Sterrenvuurwerk!

RR

www.festivalkortrijk.be

VROEGER EN NU
Het schitterende architecturaal erfgoed van Vlaanderen biedt bijzonder veel
mogelijkheden als infrastructuur voor muzikale evenementen. Al meer dan vijf
decennia lang grijpt het Festival van Vlaanderen dit gegeven aan om jong en
oud warm te maken voor klassieke muziek. Zo ook in Kortrijk. Wij vonden daar
bewijzen van terug uit 1981.

Let’s start a fire and celebrate
10 years of Festival Kortrijk!
17 februari (14 tot 18 uur)
Kortrijk Centrum
Onthaal vanaf 13 uur in
Stadhuis Kortrijk, Grote Markt 54
Kinderen onder de 12 jaar
komen gratis mee
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Spinrag komt eraan
Spinrag is ongetwijfeld een begrip in Kortrijk en tot ver daar buiten.
Ook nu verrast het festival opnieuw van 1 tot 10 maart met een fris en
avontuurlijk programma voor kinderen en hun (groot)ouders.

KUNST OP KINDERMAAT
Cultuur helpt sleutelvaardigheden ontwikkelen zoals zien, luisteren en nadenken. Cultuur leert aandachtig zijn en experimenteren. Cultuur stimuleert creativiteit
en passie. Stuk voor stuk vaardigheden die
van belang zijn in een samenleving die
steeds sneller evolueert en die ons overspoelt met informatie. Het creatief denken
van kinderen en het prikkelen en stimuleren van jongeren zijn de drijfveren van
Schouwburg Kortrijk en haar vele partners
om actief in te zetten op kunst op kindermaat. Het jaarlijks hoogtepunt is Spinrag,

met meer dan 10.000 bezoekers. Noteer
de krokusvakantie met stip in je agenda
en stippel nu al een fijn parcours uit voor
het hele gezin.

stellingen, of beter nog: schitter zelf als
jong en/of beloftevol talent.

CONTAINER SCHOUWBURG

Kinderen van alle leeftijden kunnen van
vrijdag 1 tot en met zondag 10 maart terecht op één van de vele locaties in de stad.
Onder andere in Schouwburg Kortrijk, Budascoop, Muziekcentrum Track en Texture
kunnen ze theater, dans, film, voorleessessies, installaties… meepikken.

Spinrag hoopt jou onder andere te verwelkomen in één van de containers in de stad
waar tijdelijke, kleine theaterzalen worden
ingericht en waar je het jonge talent van
vandaag ontdekt. Onder begeleiding van
een professionele theatermaker, choreograaf of muzikant geven zij het beste van
zichzelf. Geniet gratis van één van de voor-

MIX VAN ACTIVITEITEN

RRwww.spinrag.be

15 tot 24 februari > Festival van Vlaanderen
1 tem 10 maart > Spinrag
2 maart > Opening zwembad
9 maart > WK Boksen & La rue en rose
15 tem 17 maart > Memento
18 april tem 5 mei > Paasfoor
Nieuwsgierig? www.kortrijk.be/welovekids
© David Samyn
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Met de bus de stad beleven: neem Park & Ride Kortrijk Xpo of Wembley,
parkeer gratis en reis gratis met de bus naar de binnenstad.
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Kortrijk Kort
Stedenbouwkundige
regels opzoeken?
Wil je bouwen of verbouwen in Kortrijk?
Bekijk met welke stedenbouwkundige
regels je rekening moet houden op de
nieuwe zoekmodule stedenbouwkundige context. Per perceel krijg je info over
de stedenbouwkundige situatie, of het
pand op het perceel waardevol erfgoed
is én of het perceel in een zone van het
beeldkwaliteitsplan ligt.
Als je al concrete plannen hebt, of een
bouwaanvraag wil indienen of waterdichte info zoekt over een bepaald perceel, neem dan contact op met de dienst
bouwen, milieu en wonen via het gratis
nummer 1777.

Fietsstad van morgen
In Kortrijk is alles dichtbij. De fiets is dus
vaak het beste en snelste middel om je te
verplaatsen. Maar onze stad is niet overal
ingericht om veilig en comfortabel te
kunnen fietsen. De toekomstvisie voor
het Kortrijkse fietsroutenetwerk is een
instrument om de fietsstad te creëren die
we willen zijn. Het gaat uit van veilige en
comfortabele fietsroutes die de fietsers
zo veel mogelijk weghouden van drukke
autoroutes. Het plan is gebouwd op basis
van advies en inspraak van fietsers en tellingen en meetbare gegevens. Met deze
toekomstvisie gaat Kortrijk de komende
jaren en legislaturen aan de slag. Het is
meteen een belangrijk eerste puzzelstuk
van het nieuwe mobiliteitsplan dat de
komende jaren geschreven wordt.

RRwww.kortrijk.be/kortrijkfietst

BEELDKWALITEITSPLAN?
Het nieuwe beeldkwaliteitsplan (BKP)
zet in op de kwaliteit van de architectuur
in Kortrijk met respect voor erfgoed en
met ruimte voor hedendaagse architectuur. Het is een bindend beleidskader en
bepaalt samen met de stedenbouwkundige verordening en de inventaris bouwkundige erfgoed de krijtlijnen voor (ver)
bouwprojecten in Kortrijk.

RRwww.kortrijk.be/beeldkwaliteitsplan

Openbaar onderzoek
waterbeheerplanning
© JVGK

Stad verkoopt
voormalig politiekantoor
Zorginfopunt boven
volksrestaurant
Heb je een vraag over sociaal wonen in
Kortrijk? Of heb je andere vragen over
het ruime zorgaanbod in onze stad?
Dan kan je vanaf nu terecht bij het Zorginfopunt van Zorg Kortrijk boven het
Volksrestaurant VORK, op de hoek van
de Doorniksestraat, Spoorweglaan en
Sint-Jorisstraat. Dit is uiteraard gemakkelijk te combineren met een heerlijke
lunch bij VORK. Het infopunt is open van
maandag tot en met donderdag, van 9
uur tot 11.30 uur en van 13 tot 15 uur. Het
is wel handig om een afspraak te maken,
zo weet je zeker dat er iemand aanwezig
is die je verder kan helpen. Of misschien
kan je vraag al telefonisch beantwoord
worden. Je kan je hier ook inschrijven
op de wachtlijst voor een sociale woning
van Zorg Kortrijk.

RR056 24 44 44 of lieven.tack@kortrijk.be
Sint-Jorisstraat 37, eerste verdieping

De stad Kortrijk verkoopt het voormalig
politiekantoor aan de Jan Persijnstraat
16/18 en de Oude-Vestingsstraat. Deze
vrije verkoop, die een projectontwikkeling beoogt, gaat naar de hoogste bieder.
Het pand ligt pal in de stad, op 150 meter van de Grote Markt. De site heeft een
oppervlakte van 797m² en de minimale
instelprijs bedraagt €975 000. Geïnteresseerden kunnen tot en met donderdag 21
maart een bod uitbrengen. Wie een kijkje
wil nemen op de site van het oud politiekantoor, kan dit na afspraak. Contactpersoon is natalie.deprez@kortrijk.be. Bellen
kan tijdens de kantooruren op 056 27 87 85.

RRMeer info over het pand en

de verkoopsprocedure vind je op
www.kortrijk.be/immo.

Tot en met 18 juni 2019 kan je je mening
geven over het ontwerp van de waterbeleidsnota 2020-2025. Dit is een beleidsdocument met de algemene visie op het
integraal waterbeleid, een overzicht van
belangrijke waterbeheerkwesties, en het
tijdschema en werkprogramma voor de
stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
Wil je de documenten inkijken of zoek je
meer info over het openbaar onderzoek?
Surf dan naar www.volvanwater.be. Reageren op de documenten kan tot en met
18 juni 2019 via het digitaal inspraakformulier op www.volvanwater.be. Je kan
jouw opmerkingen ook schriftelijk indienen aan het adres van het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 54.

Efficiënt solliciteren
op jobhappening
Als student beschouw je solliciteren als
een voltijdse baan. Maar het hoeft zo
geen vaart te lopen! Op de Jobhappening van stad Kortrijk, Howest, KU Leuven
Kulak, UGent Campus Kortrijk en VIVES
solliciteer je als een echte professional.
Maar liefst 210 boeiende, innovatieve en
uitdagende bedrijven zijn netjes op een
rij gezet, speciaal voor jou. Tussendoor
pik je sollicitatietips en -tricks mee, laat je
gratis jouw professionele foto nemen, en
kan je jouw CV laten screenen. Kortom,
op de Jobhappening kan je heel wat tijd
besparen als het op solliciteren aankomt.
Afspraak op donderdag 21 maart 2019,
van 13 tot 17 uur in Kortrijk Xpo.

RRSchrijf je vooraf in via

www.jobhappeningkortrijk.be.
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UZIEK
Boutique
In 2018 vierde de muziekafdeling van de Kortrijkse bibliotheek haar 50-jarig
bestaan. Doorheen de jaren groeide een indrukwekkende verzameling van zo’n
27.000 elpees, 27.000 singles en ruim 75.000 cd’s.

Om deze unieke collectie in de kijker te zetten, organiseert de bib dit voorjaar met
MuziekBoutique een programma rond, over
en mét muziek. Kenners en liefhebbers zullen
er luisteren naar en praten over één bepaald
genre, artiest, groep of componist. Voor al
wie houdt van muziek, benieuwd is naar
anekdotes of van een rustige muzikale avond
in gelijkgestemd gezelschap wil genieten.
PROGRAMMA
• Wouter Bulckaert bijt de spits af op 21 februari met JJ Cale, de eigenzinnige Amerikaanse singer-songwriter en grondlegger
van de Tulsa-sound. Hij brengt met 3 collega-muzikanten tien essentiële Cale-songs.
• Op 21 maart is er de JTOTHEC-workshop
samplen met vinyl. Muzikant, streek-

genoot en samplewizard Jonas Casier
brengt je aan de hand van de omvangrijke vinyl-collectie de kneepjes van het
vak samplen bij.
• Op 18 april loodst Piet De Pessemier (Mad
About Mountains, Krakow, Monza) je met
live-muziek en anekdotes door het hobbelige parcours van Neil Young. Herman
Verbeke, Neil Young-kenner en auteur
van ‘Neil Young en ik’, stelt zijn nieuwste
boek ‘Art of Gold’ voor.
• Op 9 mei duikt Frederik Goossens (docent
jazzgeschiedenis Conservatorium Gent,
muziekjournalist en muzikant) in de jazz.
Geschiedenis, terminologie, muzikanten, bebop-hardbop-swing-freejazz-acidjazz, alles
wordt duidelijk. Opgeluisterd met fragmenten uit de rijke collectie jazz-LP’s van de bib.

• Op 11 juni staat Lou Reed in de kijker. Hij was
geen doorsnee muzikant. Geïnspireerd door
schrijvers en dichters bezong hij onderwerpen die hard, pijnlijk en confronterend zijn.
Johan Braeckman (filosoof, hoogleraar wijsbegeerte UGent) heeft het over Lou Reed en
het existentialisme in de rock ‘n’ roll.
PRAKTISCH
De MuziekBoutiques vinden telkens plaats
om 19.30 uur in de centrale bib in de
Leiestraat. Kaarten kosten € 5 en kan je
kopen via Uit in Kortrijk. De snelste vijf inschrijvers krijgen er bij aankoop van een
ticket een vrijkaart voor een MuziekBoutique naar keuze bovenop.

RRwww.kortrijk.be/bibliotheek/muziekboutique

© Michel Hakim
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Duik mee in het nieuwe zwemparadijs

LAGO Kortrijk Weide
Op het bruisend evenementenplein Kortrijk Weide opent LAGO,
in samenwerking met Stad Kortrijk, binnenkort haar achtste
subtropisch zwemparadijs in België.

VOOR ELK WAT WILS
Bij LAGO beleef je vakantie dicht bij huis én
heb je waterpret voor het hele gezin. Kinderen jonger dan 4 jaar plonzen gratis in de
kleurrijke kinderwereld. Wateravonturiers
beleven een sensationele tocht door de
glijbanen of de wildwaterbaan en overwinnen de golven in het golfslagbad. Na een
drukke werkdag is het heerlijk vertoeven in
de wellnesszone of het topsportbad. Zwem
je liever in de zomer onder de stralende zon
of in de winter onder de sfeervolle sterrenhemel? Dan is het verwarmd all-weather
buitenbad je favoriete bestemming.
AFTELLEN NAAR 4000 M² WATERPRET
Op 2 maart worden alle genodigden hartelijk welkom geheten door mascotte Kick de
kikker. In afwachting van de opening kunnen kinderen Kick helpen bij het bedenken
van originele namen voor de 5 waanzinnige
glijbanen. Download de tekenwedstrijd met

de glijbanen op www.kortrijk.be/zwemmen.
Voor de winnaars heeft LAGO een spetterend zwembadfeestje in petto. Ervaar tijdens
het feestelijk openingsweekend bovendien
een exclusieve duik met een VR-bril. Zwem
tussen vissen en haaien en laat je helemaal
onderdompelen in de onderwaterwereld.
VERNIEUWD ZWEMAANBOD VAN
SPORTPLUS
Vzw Sportplus gaat een partnerschap aan
met LAGO en organiseert in het nieuwe
zwembad vanaf maart een ruim zwemaanbod. Sportplus is al jarenlang organisator
van zwemactiviteiten. Van waterwennen
tot zwemmen, van babyvisjes tot zeevisjes voor kinderen. En voor de volwassenen
trendy fitheidsprogramma’s. Ontdek het allemaal op www.kortrijk.be/sportbrochures.

RRVoor openingstijden, tarieven en andere

Win!

Stad Kortrijk laat tijdens het openingsweekend 100 gezinnen gratis kirren van
plezier in LAGO Kortrijk Weide. Surf naar
www.kortrijk.be/wedstrijdzwembad
en kies een datum: zaterdag 2 of
zondag 3 maart. Schiftingsvraag:
hoeveel liter water zit er in alle baden
van het nieuwe zwemparadijs samen?
De winnaars krijgen een gratis ontbijt in het
Rest-eau-café tussen 8 en 10 uur en mogen
die dag gratis plonzen in LAGO Kortrijk Weide.

praktische informatie: www.lago.be/kortrijk
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Kortrijk roept op
Word onthaalouder
met steun van de stad

BUDA::lab organiseert
workshops en zoekt
vrijwilligers
Van jongeren tot gepensioneerden, iedereen kan zijn of haar creativiteit botvieren
in BUDA::lab. Dit is een openbare werkplaats waar creatievelingen, ontwerpers,
makers, kinderen, studenten en scholen
inventief aan de slag gaan. Je kan er je
ideeën omzetten in projecten en workshops volgen om nieuwe skills te leren.
Het BUDA::lab wordt gerund door vrijwilligers, in samenwerking met Designregio
Kortrijk. De vrijwilligers geven hun eigen
kennis door en leren tegelijk zelf van de
andere Budalab’ers. Maak gebruik van
een lasercutter, 3D-printers, een werkruimte en een uitgerust hout- en metaalatelier. Het lidgeld bedraagt €12 per jaar.
Kan jij je steentje bijdragen en sta je open
om nieuwe dingen te leren? Kom vrijblijvend langs tijdens de openingstijden
die je kan raadplegen op de kalender op
www.budalab.be. Tijdens de krokusvakantie organiseert BUDA::lab trouwens
opnieuw workshops. Een overzicht vind
je op de site.

RRwww.budalab.be
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Werk je graag met kinderen? Beslis je
graag zelf over je werkritme en dagindeling en heb je een hekel aan de file? Dan
is de job van onthaalouder misschien iets
voor jou! Twijfel je of je huis voldoet aan
de vereisten? Niet erg, Zorg Kortrijk bekijkt samen met jou de mogelijkheden.
Je kan ook samenwerken met andere
onthaalouders, waarbij de Gezinsopvang
van Zorg Kortrijk helpt zoeken naar een
geschikte locatie. Bovendien krijg je ook
professionele ondersteuning, zoals het
in orde brengen van de administratie. Je
ontvangt gratis materiaal, en naast een
eenmalige instapvergoeding ook een
maandelijkse vergoeding die belastingvrij is.

RRInteresse? Neem contact op met de

Gezinsopvang van Zorg Kortrijk.
Veronique.quidousse@kortrijk.be of
lesly.windels@kortrijk.be of 0498 90 90 94

Gezonde en lekkere
maaltijden aan huis
Lukt het je niet (meer) om elke dag je eigen potje te koken? Heb je een ingreep
achter de rug en ben je voor korte of langere tijd minder mobiel? Schrijft de dokter je een dieetmaaltijd voor, maar weet
je niet goed hoe dit aan te pakken? Geen
nood! De dienst maaltijden aan huis van
Zorg Kortrijk staat voor jou klaar.
Deze dienst brengt verse dagschotels
aan huis, die je zelf kan opwarmen in de
oven of microgolf. Het aanbod bestaat
uit de gewone maaltijden, verschillende
soorten dieetmaaltijden voor nierdialyse,
suikervrij of vet- en zoutarm. Op vraag
zijn de maaltijden gesneden of gemalen.

RRInfo over de bedeling en de prijs van de

maaltijden krijg je bij de dienst Thuiszorg
van Zorg Kortrijk, op het nummer 056 24 46
55 of per e-mail naar nele.pinoy@kortrijk.be.

Seingevers gezocht!
De start van het wielerseizoen staat voor
de deur. Dat betekent voor veel wielerliefhebbers (in/ont)spanning en vooral
feest. Maar dat feest zou niet mogelijk zijn
zonder de inzet van talloze vrijwilligers.
Hierbij denken we in eerste instantie aan
de seingevers. De Kortrijkse sportdienst
is nog op zoek naar mensen met een hart
voor sport die deze taak willen opnemen.
Niet alleen voor de wielerwedstrijden zoals Kuurne-Brussel-Kuurne die straks het
hart van Kortrijk doorkruisen, maar ook
voor andere grote sportevenementen
zoals de triatlon en de Bruggenloop.
Een seingever mag geen verkeer regelen,
maar draagt toch een grote verantwoordelijkheid. Als seingever probeer je op
een hoffelijke manier het verkeer staande
te houden wanneer een sportwedstrijd
de openbare weg kruist.

RRwww.kortrijk.be/formulieren/

signaalgevers-wielerwedstrijden

#MIJNEERSTEKEER

Rode Kruis Vlaanderen zoekt
40.000 nieuwe donoren
Elk jaar onderneemt Rode Kruis-Vlaanderen
de levensbelangrijke zoektocht naar nieuwe
donoren. In 2019 heeft het Rode Kruis 40.000 (!)
nieuwe donoren nodig om ervoor te zorgen dat
de bloedvoorraad op peil blijft en iedereen die
bloed nodig heeft, dit ook kan krijgen.
Elk jaar vallen veel donoren af. Sommigen slechts tijdelijk omdat ze zwanger zijn,
een reis maakten of een tattoo lieten zetten. Anderen haken voorgoed af wegens
hun leeftijd of omdat ze ziek zijn. Dat betekent dat het Rode Kruis jaarlijks op zoek
gaat naar nieuwe donoren om genoeg bloed, plasma en plaatjes te kunnen blijven
leveren aan iedereen die dit nodig heeft.
Rode Kruis-Vlaanderen trapt daarom de campagne #MijnEersteKeer af: net als de
eerste keer alleen fietsen of die eerste kus is een eerste keer bloed geven een uniek
moment en is vooral de eerste keer een drempel waar je over moet.
Wist je dat je 4 keer per jaar bloed mag geven? 30 jaar is de gemiddelde leeftijd
waarop iemand voor de allereerste keer bloed geeft. Het Rode Kruis heeft elke week
6000 donoren nodig om de bloedvoorraad op peil te houden. Elke weekdag kan je
op 23 plaatsen in Vlaanderen bloed geven: de elf vaste donorcentra en de lokale
mobiele inzamelingen.

RRWil jij je bijdrage leveren? Op www.rodekruis.be/mijneerstekeer vind je alle info.
STADSMAGAZINE KORTRIJK | 17

FEBRUARI 2019

FEBRUARI 2019

F CUS OP...

BELLEGEM

HERINRICHTING OMGEVING
VANDER GHINSTE

AALBEKE – BELLEGEM – BISSEGEM – HEULE – KOOIGEM – KORTRIJK - MARKE - ROLLEGEM

Begin februari starten de werken in de Kortestraat en in de Kwabrugstraat
ter hoogte van brouwerij Vander Ghinste. In een eerste fase zal de aannemer
de Kortestraat volledig heraanleggen en verbreden zoals bepaald in het RUP
Bellegem Centrum. Na de werken zal in de Kortestraat tweerichtingsverkeer
gelden. In april start de tweede fase van de werken en is de Kwabrugstraat ter
hoogte van de brouwerij aan de beurt. Het is de bedoeling om de aansluiting
met Bellegemplaats te bevorderen. De Kwabrugstraat wordt daartoe volledig
afgesloten voor doorgaand verkeer. Er komen voorzieningen die de site van de
brouwerij aantrekkelijker en toegankelijker moeten maken voor bezoekers.
Aan het eind van de werken zal men ten slotte ook in de Rollegemsestraat het
voetpad tussen de Kortestraat en de Kwabrugstraat heraanleggen.

ROLLEGEM - KOOIGEM

PASSIE VOOR FOTO’S
ÉN JOUW DEELGEMEENTE?
Kortrijk beschikt over een beeldbank waar al het foto- en beeldmateriaal
over Kortrijk en de deelgemeenten wordt opgeslagen. En er ligt nog een
schat aan foto’s klaar om verwerkt te worden. Heb je een basiscomputerkennis? Heb je zin om foto’s in te scannen, op te laden in de beeldbank,
en een titel en beschrijving toe te voegen? Trezoor zoekt vrijwilligers om
het team te versterken. Momenteel is Trezoor specifiek voor Rollegem en
Kooigem op zoek naar enkele vrijwilligers die wekelijks, tweewekelijks of
maandelijks samen aan de slag gaan in het wijkcentrum. Foto’s van de
eigen deelgemeente verwerken in de beeldbank brengt gegarandeerd
herinneringen naar boven. En wie weet, stof voor boeiende discussies.

KORTRIJK-OOST

DEELFABRIEK VERHUIST NAAR
OUDE BRANDWEERKAZERNE

RRInteresse? Mail naar joke.coulembier@kortrijk.be of bel 056 24 46 65.
RRNeem intussen gerust al even een kijkje: www.kortrijk.be/beeldbank.

De Deelfabriek, momenteel nog in de Damastweverstraat, krijgt binnenkort
een nieuwe thuishaven op de site van de oude brandweerkazerne aan de Rijkswachtstraat. De Deelfabriek barstte uit haar voegen met 3500 bezoekers per
jaar en duizenden effectieve klanten. De nieuwe stek biedt 4 keer meer ruimte
en maakt de uitbreiding van de Deelfabriek mogelijk. De Deelfabriek is een
project met aandacht voor ecologische, sociale en economische aspecten. Het
project biedt op een zinvolle manier kansen voor de tewerkstelling en het actief inzetten van mensen die moeilijk aan de slag kunnen. De Deelfabriek is een
plek voor ruil-, deel- en hersteleconomie, gekoppeld aan armoedebestrijding.
De Deelfabriek is vrij toegankelijk. Kansarme gezinnen doen er een beroep op
het materiële aanbod, maar kunnen ook rekenen op gezinsondersteuning.

RRwww.kortrijk.be/deelfabriek

ALLE DEELGEMEENTEN

CIRCUIT ARTISTIEK
In de ontmoetingscentra van Kortrijk worden in de
loop van 2019 een aantal publieke ruimtes ter beschikking gesteld voor de tentoonstelling van beeldende kunst. In een driemaandelijks circuit worden
de werken verplaatst van de ene naar de andere
locatie. Zo vindt een zo breed mogelijk publiek de
weg naar jouw werk. Iedereen kan deelnemen met
maximaal drie afzonderlijke werken of een kleine
reeks bij elkaar horende werken. Er is slechts één
voorwaarde: de werken moeten voorzien zijn van
een degelijk ophangsysteem.

RRDeelname is gratis. Inschrijven kan tot 13 februari. Wil je
inschrijven of zoek je meer informatie? Lees het allemaal
na op www.kortrijk.be/circuitartistiek. Wacht niet te
lang, want het aantal plaatsen is beperkt.
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HEULE

WERKEN WARANDE
VAN START
Zoals we reeds meldden in het stadsmagazine van september vorig jaar, komen er twee nieuwe gebouwen op
speeldomein De Warande. Het ene gebouw bevat de
overnachtingsruimtes, sanitair en polyvalente ruimtes. Het
andere zal de eetzaal, het onthaal en burelen huisvesten.
Eind januari gingen de werken definitief van start. De
grondwerken zouden moeten uitgevoerd zijn tegen
de paasvakantie. Tijdens de vakantie liggen de werken
even stil om de veiligheid van de speelpleinwerking te
garanderen. Na de paasvakantie start dan de opbouw.
Ingebruikname van de nieuwe accommodatie is voorzien
tegen krokus 2020. Tijdens de werken blijft het terrein
toegankelijk voor fietsers en voetgangers langs de Heirweg en de Izegemsestraat. Ook de parking langs de ring
blijft bereikbaar. Van daaruit worden tijdens de werkuren
alternatieve doorgangen voorzien voor fietsers en voetgangers via De Branding.

RRwww.kortrijk.be/warande

KORTRIJK XPO

KOOP NU JE TICKETS
VOOR HET BOKSGALA!
Op zaterdag 9 maart is er voor het eerst in 20 jaar opnieuw een
boksgala in Kortrijk. Daarvoor strikte organisator Kurt Goethals
van No Nonsense niemand minder dan Delfine Persoon. Ze zal in
Kortrijk Xpo voor de tiende keer haar wereldtitel bij de lichtgewichten verdedigen voor de ogen van 2.000 toeschouwers. Wil
jij daar bij zijn? Dat kan! Tickets zijn vanaf nu beschikbaar. Prijzen
beginnen vanaf € 25. Er zijn ook VIP-formules. Naast de kamp
van Delfine Persoon staan er nog drie andere profkampen op
het programma. Ook enkele amateurboksers krijgen de kans om
elkaar te bekampen.

RRwww.boksgalakortrijk.be
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“Ik blijf een
fiere Kortrijkzaan”
Amper vier was Arthur toen hij begon met hockey bij SaintGeorges in de Doorniksewijk. Eind vorig jaar werd de 21-jarige
verdediger samen met de Red Lions wereldkampioen.

Hij woont en studeert TEW in Antwerpen,
waar hij ook hockey speelt bij eersteklasser
Beerschot. Maar hij is nog ieder weekend in
Kortrijk te vinden, op bezoek bij zijn ouders
en vriendin Emma, die hij leerde kennen
op de Pleinschool. “Ik amuseer me in Antwerpen, maar ik blijf zeker een fiere Kortrijkzaan”, zegt Arthur, die stilletjes geniet
van de felicitaties en de aandacht die hem
te beurt vallen nu hij zich wereldkampioen
mag noemen.
We ontmoeten Arthur bij Saint-Georges, de
hockeyclub waar het voor hem allemaal begon. Het jong hockeytalent kijkt er bewonderend naar hem op, maar Arthur is niet het
type dat naast zijn schoenen gaat lopen. “Ik
ben sowieso rustig, zowel naast als op het
veld. Dit is hoe ik ben, dat zal niet snel veranderen.”

Arthur De Sloover wint
met de Red Lions het
wereldkampioenschap hockey

© Kattoo
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HOCKEYFAMILIE
Arthur kreeg het hockey met de paplepel
mee. Zijn grootouders en ouders speelden
hockey. Op zijn vierde al had hij zijn eerste hockeystick in de hand, maar hij werd
nergens toe gedwongen. “Ik heb ook tennis gespeeld en gevoetbald bij KVK. Voetbal was voor mij een beetje te ruig, tennis
heb ik met hockey gecombineerd tot mijn

vijftiende. Toen ik voor de nationale jeugdploeg werd geselecteerd, heb ik definitief
voor de ploegsport gekozen. Ik vind het tof
om in een team te spelen en te presteren.”
In Kortrijk speelde Arthur bijna altijd met
jongens die wat ouder waren, wat hem snel
sterker en sneller maakte. Op zijn 17e was
hij ‘uitgeleerd’ bij Saint-Georges en ging hij
voor Beerschot spelen. In januari 2017 werd
hij voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg. “Daar speel en train je met
de beste spelers van de wereld, dat voel je
wel. Ik had een paar maanden nodig om te
wennen.”
Ondertussen is Arthur in de verdediging
uitgegroeid tot één van de vaste waarden
van de Red Lions, hoewel hij met zijn 21
nog steeds één van de jongste internationals is. Coach Shane McLeod heeft veel
vertrouwen in de Kortrijkzaan. Arthur was
één van de vijf spelers die werd aangeduid
om na de finale tegen Nederland deel te
nemen aan de shoot-outs, beslissend voor
de wereldtitel. Arthur, scoorde, juichte, heel
België dacht een paar seconden dat de titel binnen was, maar hij bleek een voetfout
te hebben gemaakt. “Toch wist ik dat het
nog goed zou komen, want wij hebben de

beste doelman voor shoot-outs.” Zo bleek:
een paar minuten later was België toch wereldkampioen.
TOKIO 2020
Zijn ouders waren er niet bij in India, ze
volgden de finale in het clubhuis van SaintGeorges. “Toen we na de finale terug waren
in het hotel, heb ik hen gebeld. Ze waren
hier volop aan het feesten”, lacht Arthur.
“Voor hen is het ook iets speciaal. Ze hebben veel opgeofferd voor mij, me rondgereden naar Antwerpen en Brussel voor
trainingen en zo. Ook voor hen ben ik blij
dat die titel er is, hun opofferingen zijn niet
voor niets geweest.”
Wat kan je nog bereiken, eenmaal je wereldkampioen bent? Arthur denkt nu al
aan Tokio 2020, de Olympische Spelen.
“Als kind was het mijn droom om te kunnen meedoen aan de Spelen. Nu moeten
we natuurlijk mikken op een medaille. De
toplanden zitten dicht bij elkaar, maar een
olympische titel zou natuurlijk helemaal
fantastisch zijn.”
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Sint-Vincentius, van rusthuis tot
multifunctionele smeltkroes
Het bruist al een tijdje van activiteit op de voormalige site van het
woonzorgcentrum Sint-Vincentius. Er wordt verbouwd, gesleuteld, gecreëerd,
getafeld, onderdak geboden, én nagedacht over de toekomst van onze stad.

STEM
in Kortrijk
STEM staat voor Science-Technology-EngineeringMathematics en ligt aan de basis van allerlei
technologische, technische, wetenschappelijke en
wiskundige opleidingen en beroepen.

Ook in hun vrije tijd kunnen kinderen en
jongeren proeven van allerlei STEM-workshops: houtbewerking, 3D-printing, lasercutting, coderen, mini-robots, lego robots
mindstorm… Of ga als wetenschapperin-spe op zoek naar nieuwe uitvindingen:
een alternatief voor plastiek zakjes, of de
ontwikkeling van nieuwe smaken tijdens
een workshop moleculair koken…
De bibliotheek en de wijkcentra zetten
in 2019 extra in op STEM. In de centrale

THUISBASIS VAN AGB SOK
Sinds 2010 is het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, kortweg SOK, eigenaar van
de voormalige rusthuissite Sint-Vincentius
in de Groeningestraat en aan het Begijnhofpark. Sinds eind 2017 gebruikt AGB
SOK zelf een deel van de gebouwen als
kantoorruimte. Het woonzorgcentrum
verhuisde naar een nieuwbouw op de
Houtmarkt, waar vroeger het Sint-Niklaasziekenhuis stond. Terwijl er nagedacht
wordt over een definitieve invulling van
de site, kan je er nu heel wat tijdelijke initiatieven ontdekken.

RRwww.kortrijk.be/sok
BEGELEID WONEN EN ONDERSTEUNING
Oranjehuis is een vzw voor jongeren en
jongvolwassenen in moeilijke situaties.
Wanneer thuis, op school, op het werk…
uitsluiting dreigt, probeert men vanuit de
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eigen kracht van de betrokkene de banden
met de omgeving te herstellen of versterken. Huis Ter Leye is een Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG). Het centrum biedt
onderdak aan ouders met kinderen die in
noodsituaties verkeren. Daarnaast organiseert het huis ook mobiele gezinsbegeleiding voor gezinnen.

RRwww.cighuisterleye.be
RRwww.vzw-oranjehuis.be
ATELIER VOOR CREATIEVELINGEN
Met Atelier Kortrijk 2025 heeft het SOK
een exporuimte gecreëerd in de voormalige cafetaria. Daarboven bevinden zich
kleine studio’s die kunstenaars als atelier
kunnen gebruiken. En we mogen zeker
ook ‘De Stroate’ niet vergeten, Kortrijks
eigen Hip Hop Academie die dienst doet
als creatief, sociaal en educatief centrum
en ontmoetingsplaats voor en door jon-

geren. Kansen en zelfontplooiing staan er
centraal.

RRwww.destroate.be
DIVERSE HORECA
Je vindt op de oude site van Sint-Vincentius
ook enkele horecazaken. Barcyclette is een
fietskaffee ingericht als een huiskamer met
lekkere drankjes. Fersjet komt er af en toe
koken. In de sfeervolle kloostergang hebben
Sebastien Ghyselen en An Van Ammel dan
weer een restaurant ondergebracht: ViEr. Ze
brengen er een pure productkeuken, met
niet veel poespas maar wél met veel smaak.
Tot slot palmt ook Hotel Messeyne een gebouw op de site in. Met House 22 biedt het
hotel studio’s die geschikt zijn voor wie iets
langer in Kortrijk wil verblijven.

RRwww.vierkortrijk.be
RRFacebook: zoek ‘Barcyclette’ en ‘House 22’

bibliotheek is er het #biblabo. Ook in de
wijkcentra of buurtbibliotheken van Overleie, Lange Munte, Heule, Bellegem en Bissegem kan je terecht voor STEM.
Neem zeker ook een kijkje in het aanbod
van Buda::lab, de Techniekacademie van
Vives, Wetenschapsacademie van Howest,
Coderdojo, Codefever vzw en meer op
www.stem-academie.be/activiteiten.

RRwww.kortrijk.be/STEMactiviteiten

@llemaal
digitaal
Onze stad wil niemand achterlaten in de
digitale mallemolen die onze wereld vandaag is. Daarom organiseren zowel de
wijkcentra als de bibliotheek opnieuw infosessies in 2019.
WIJKCENTRA
Wist je dat je in de wijkcentra kan leren
werken met computer, tablet of smartphone? Voor meer informatie bel je naar
het gratis nummer 1777, surf je naar
www.kortrijk.be/allemaaldigitaal, of ga je
gewoon langs in de wijkcentra zelf.
DIGI-WADDE
Ook de bibliotheek organiseert korte sessies
voor beginnende computer-, tablet- en smartphonegebruikers. Die handelen telkens rond
een bepaald thema en vinden tweewekelijks
plaats op donderdag om 13 uur in de centrale
bib. Je kan je eigen toestel meebrengen.
• 7 februari | Basis tablet en smartphone:
leer je toestel beter kennen.
• 21 februari | Google maps: gebruik je tablet of smartphone als GPS.
• 7 maart | Telefoneren via whatsapp of
messenger: telefoneren via gratis wifi of
je internet thuis.
• 21 maart | Paswoorden… een uitdaging:
praktische tips voor het aanmaken, beheren en opnieuw instellen.
• 4 april | Stappentellers: meer bewegen?
Hou je stappen bij via een stappenteller,
een app of een smartwatch.
• 18 april | Muziek beluisteren op je tablet
of smartphone.
• 2 mei | Oplichters aan de telefoon of via mail?
Wat kan je doen? Waar kan je dit melden?
• 16 mei | Foto’s met je tablet of smartphone:
foto’s nemen, van je toestel halen en afdrukken.
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UIT-TIPS VAN 1 FEBRUARI TOT 3 MAART 2019
Adriaan Van den Hoof
DO 7 FEB | 20.15 UUR

Beginners - Theater Malpertuis
WOE 13 FEB | 20.15 UUR

Het Tieltse Theater Malpertuis maakt dit seizoen
een grote theatervoorstelling. Zo groot dat het
gezelschap enkel kan spelen op grote podia
in Vlaanderen. Schouwburg Kortrijk ontvangt
Malpertuis met open armen.
Regisseur Piet Arfeuille verzamelt stuk voor stuk
straffe acteurs om de scène te bevolken. Karlijn
Sileghem (Katarakt), Frans Van der Aa (Dag
Sinterklaas) en Stefan Perceval zijn maar enkele
van die ronkende namen.
Beginners is gebaseerd op zes kortverhalen
van de Amerikaanse schrijver Raymond
Carver. Typisch in het werk van Carver zijn de
personages die vastgeroest zijn in het leven en
méér verlangen.
>

Na vier succesvolle theatershows staat acteur, komiek, DJ
en radiopresentator Adriaan Van den Hoof met ‘Ja, maar
eerst een diploma’ opnieuw op het podium. Deze keer
samen met muzikant Tom ‘Pele’ Peeters. Zijn we geworden
wie we wilden zijn? Bestaan er nog onbeantwoorde
verlangens en dromen? Of zijn we klaar om zachtjes in te
slapen? Deze vragen geven aanleiding tot een emotionele
en komische trip. ‘Ja, maar eerst een diploma’ is een bij
momenten hilarische zoektocht op een muzikaal tapijt.
Een week later, op donderdag 14 februari staat
ook comedian Michael Van Peel op de planken van
Schouwburg Kortrijk. Haast je, want beide shows zijn bijna
uitverkocht!
>

SnuisteRTT
Uniek bezoek aan RTT-gebouw
ZO 17 FEB | VANAF 15 UUR

Op zondag 17 februari kan je voor de allerlaatste keer de oude
gebouwen van Belgacom, voorheen RTT, bezoeken.
Je snuisteRTT door de gebouwen en ontdekt de historiek van
dit bijzondere pand in het hartje van de stad. Wist je trouwens
dat je vanuit de toren een uniek zicht hebt over de stad?
Als afsluiter kan je nog even nagenieten van de sfeer aan de
bar in DuisteRTT.

www.schouwburgkortrijk.be

© Jokko

UiT in Kortrijk
in nieuw jasje
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 april? Laat het ons vóór 19 februari
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 een uitgebreidere kalender,
surf dan naar www.uitinvlaanderen.be.

Hotel op stelten Toneel Edelweiss
ZA 9 > ZO 17 FEB

Het Bissegemse Toneel Edelweiss brengt
in OC De Troubadour met ‘Hotel op
Stelten’ een rasechte deurenkomedie.
In deze klucht van Ray Cooney raken
allerlei kleurrijke personages verstrikt
in verschillende intriges. Alles begint
ogenschijnlijk onschuldig.
Een parlementair moet in Brussel een
vergadering bijwonen en besluit het
aangename aan het nuttige te koppelen
door een nachtje in een hotel te boeken.
Hij wil daarenboven zijn echtgenote
trakteren op de musical ‘Evita’.
Een ober die het Nederlands niet
machtig is en diverse figuren die
onverwacht opduiken, dwarsbomen de
romantische plannen op hilarische wijze.
>
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www.toneel-edelweiss.be

© Sofie Debackere

www.schouwburgkortrijk.be

>

1UP Gamebeurs
VR 15 > ZA 16 FEB

Kortrijk Xpo verwelkomt de eerste editie van 1UP, een
nieuw tweedaags game-evenement dat zich richt op zowel
liefhebbers, enthousiastelingen, gezinnen, cosplay-fanaten en
(future) professionals binnen de gaming-industrie.
Je kan er de nieuwste games spelen. Van internationale
toppers tot lokale pareltjes. Van mobiele spelletjes tot consoleen pc-games. Wil je graag eens een dagje ontsnappen in
een virtuele wereld, je meten met anderen in een e-sports
competitie of de vele kleurrijke cosplayers ontmoeten dan
mag je 1UP zeker niet missen.
>

www.duistertt.be

WIN

Wil jij samen met 400 andere Kortrijkzanen
kans maken op een gratis geleide rondleiding
met een DuisteRTT-proevertje? Registreer je
vóór 9 februari via www.kortrijk.be/duistertt.
Wees er snel bij! De winnaars worden
persoonlijk verwittigd.

www.1UP-Conference.com

WIN

Het stadsmagazine mag 10 gamers gratis naar
1UP sturen. Mail vóór zondag 10 februari naar
stadsmagazine@kortrijk.be en win 1 gratis
toegangscode. We brengen de gelukkigen per
e-mail op de hoogte.
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Piano’s veroveren Kortrijk
met o.a. Jools Holland

ine_winters
(n)ice evening
#iceskatin
#winterinkortg
rijk

DI 19 FEB > ZO 3 MAA

Piano’s Maene is één van de grootste Europese
pianobedrijven in Europa en beschikt over een
uitgebreide collectie historische piano’s. In het
Muziekcentrum Track* kan je die piano’s bekijken en
sommige zelfs bespelen.
Voor de gelegenheid stelt de jonge jazzpianist Bram
De Looze op 28 februari zijn nieuwe album voor in de
Concertstudio van Muziekcentrum Track*.
Om helemaal in de pianissimosferen te blijven, ontvangt
Schouwburg Kortrijk op 27 februari de wereldberoemde
Britse toetsenist Jools Holland. Holland brengt ook enkele
gasten mee zoals Ruby Turne én Marc Almond (Soft Cell).
>
>

djmrnoice
#BlackSaturday
#scala

gidsenplu
s
Kindje Je #rondleiding
zus verja
art

vanastenv
ince
#urbanar nt #postcard
t #artlife

www.muziekcentrumtrack.be
www.schouwburgkortrijk.be

© Tine Declerck

© Mary McCartney

Kuurne-Brussel-Kuurne
ZO 3 MAA

Op 3 maart maken de wielerliefhebbers zich op voor de
71e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne.
Daags na de Omloop prijkt deze Belgische klassieker op de
voorjaarskalender. Verschillende wereldtoppers staan aan
de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. Vorig jaar overspoelde
Dylan Groenewegen in de laatste meters Kortijkse trots
Julien Vermote. De Nederlander volgde zo Peter Sagan op.
Krijgt Julien dit jaar een herkansing? Wie wordt in 2019 de
laureaat? Kortrijk pikt naar goede gewoonte een graantje
mee van deze wielerklassieker. Het peloton passeert in de
plaatselijke ronde immers door het centrum en doet onder
meer Overleie en de Grote Markt aan. Een unieke kans dus
om je wielerhelden live aan het werk te zien. Mis het niet!
>

lafilleceline
trijk
#begijnhofkorom
#ohdennebo

photosbymaayk
Europacup 20 e
19
#korfbal

bothearsue
n
#soulave rlife
#musicfo

volare_mmv
rbar
#popupwinte rijk
#winterinkort

www.kuurne-brussel-kuurne.be

anneroosk
#kerstmar e
k
#kissadee t
r

End of Winter

WO 20 > ZA 23 FEB

In kunstencentrum BUDA gonzen de studio’s en de zalen op de
bühne dagelijks van bedrijvigheid. Tweemaal per jaar organiseert
BUDA een festival om de creaties uit de studio’s op het podium te
brengen en te presenteren voor het publiek.
De donkere dagen doen ons uitkijken naar het einde van de winter,
naar samen zijn en samen naar voorstellingen kijken. Dat kan tijdens
End of Winter met talrijke nieuwe producties, dans en performance,
die allemaal voor het eerst aan het publiek getoond worden.
Verwacht je tijdens deze vierdaagse aan kleurrijke voorstellingen en
muzikale dansstukken in Budascoop en de Budatoren.
>

cedricdepraeter
e
#touristlemc
#wildewesten

www.budakortrijk.be
© Brake Through Media
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BRENG JIJ
OOK DE STAD
IN BEELD?
TAG JE
FOTO’S MET
#IGKORTRIJK
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