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Duizend vragen, één adres 1777

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

In deze editie:

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

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

OPENINGSTIJDEN ONTHAAL 1777 (LEIESTRAAT 21) 

MEER INFO: Leiestraat 21, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be • @8500kortrijk • www.facebook.com/stadkortrijk
Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk 

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

4-5 > Nieuw zwembad open

Het is zover. Het nieuwe zwemparadijs 
LAGO Kortrijk Weide is open. Wij geven 
wat praktische tips voor je eerste be-
zoekje.

6 > ROOTS

Het ROOTS-project laat jongeren  
uit OKAN-klassen proeven van onder 
andere theater, dans en grafische 
vormgeving.

7-9 > Boksgala

Delfine Persoon komt op 9 maart haar 
wereldtitel bij de lichtgewichten verdedi-
gen in Kortrijk Xpo. Verwacht je aan een 
heus boksspektakel.

10-11 > Jazz Cats

Kortrijk is een uniek festival rijker.  
Jazz Cats brengt binnen- en  
buitenlands jazztalent naar de  
Guldensporenstad.

14-15 > Sociaal Huis

Het Sociaal Huis werkt samen met heel 
wat externe partners. Om die bereik-
baarder te maken, hebben ze nu een 
vaste zitdag in de Budastraat.

21 > Wereldwaterdag

Zuiver water voor iedereen. Het is een 
brandend actueel thema. Wat kunnen 
wij doen om ons steentje bij te dragen?

Dit is jouw Kortrijk!
In deze rubriek gaan we elke maand op zoek naar een 
foto met een verhaal. Deze maand botsten we op een leuk 
plaatje van Viviane Decock. Zelf zo’n foto met een ver-
haal? Laat het ons weten via stadsmagazine@kortrijk.be.

Viviane vertelt verhalen met beelden. Dat doet ze graag op 
reis, zoals recent nog in Mongolië en Cuba, maar ze is ook 
vaak op pad in eigen stad. Vanuit haar thuisbasis in Aalbeke 
trekt ze heel Kortrijk rond met de camera in de hand. Na-
tuur- en stadslandschappen, toevalligheden op haar weg. 
Ze legt het allemaal met oog voor detail vast.
Begin januari was Viviane net in de buurt van het Delhaize-
filiaal Sint-Rochus in de Doorniksewijk toen de laatste klan-
ten er naar buiten wandelden. Zonder context zijn dat ba-
nale beelden. Maar voor wie er dagelijks zijn boodschappen 
deed, brengen ze nu al een vleugje nostalgie teweeg.

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK 

Memento koppelt jong 
aan gevestigd talent 

Drie dagen lang krijg je een mix van woord-
kunst, muziek (Ertebrekers en Delvis), per-
formances, toneel, installaties, film… met 
als centraal uitgangspunt ‘spiegels/reflec-
tie’. Gastheer Jonas Bruyneel koos dit boei-
end artistiek thema. Als Letterzetter van 
Kortrijk presenteert hij jonge, regionale ta-
lenten die hij doorheen het jaar begeleidt: 
o.a. Lood, Caverne, Oona Loncke, Letter Tid 
en Flore Deman.

Leerlingen van het Conservatorium Kor-
trijk openen Memento Woordfestival met 
een ceremonie waarbij een percussionist 

de stoet van bezoekers meetrekt naar de 
voordracht van vier leerlingen. Op het pro-
gramma staan ondermeer woordroutes 
waarbij gevestigde waarden nieuw en jong 
talent op sleeptouw nemen: Ish Ait Hamou 
met Thomas Jacques, Carmien Michels met 
Imane Ghislaine & Siebrand Craeynest, 
Jeroen Olyslaegers met Vere Vereecke en 
Maud Vanhauwaert met Siel Verhanneman.

 R  Ontdek op www.mementowoordfestival.be het 
volledige programma en de voordelen van het 
C-ticket waarmee je alles van het festival kan 
meemaken.

Van 15 tot en met 17 maart vindt de vierde editie van 
het Memento Woordfestival plaats. Deze keer trekt de 
karavaan terug naar het centrum van Kortrijk, met het 

Conservatorium, Boekenhuis Theoria, de Kreun en Pand.A 
als vuurtorens.

Op zaterdag 9 maart vindt de lustrum-
editie plaats van het straatfestival La 
Rue en Rose. Het winkelcentrum K 
viert die dag zijn 9-jarig bestaan. Re-
den te meer om een feestje te bouwen 
waarbij de doorwinterde shoppers en 
bezoekers op wolken lopen.

Het straatfestival La Rue en Rose ver-

went je zintuigen. Vanaf 10 uur weer-
klinkt er uitbundige sfeermuziek door 
de straten en etaleren fascinerende 
straatartiesten hun kunsten.

Door het centrum van Kortrijk loopt een 
parcours. Volg de wolken en ontdek zo 
de uiteenlopende performances. Bij elk 
podium kan je even uitblazen in een 

roze sfeer. Bovendien zijn er langs het 
traject in K ook verrassende workshops. 
En je kan er swingen in de silent disco. 
Die geeft het volle plezier van disco, 
terwijl je in je eigen wereld wegdroomt. 
Om 18 uur sluit een afterparty in het 
winkelcentrum K het festival af.

 R www.larueenrose.org

Lustrumeditie La Rue en Rose
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PLEZIER, ONTSPANNING 
EN SPORT AAN EEN 
VOORDELIG TARIEF

Inwoners van Kortrijk en Zwevegem ge-
nieten van nog voordeligere prijsformules. 
Dankzij een gunstig all-in tarief beleef je 
een hele dag vakantieplezier. Kinderen jon-
ger dan 4 jaar zwemmen altijd gratis. Maak 
je er een leuke gezinsuitstap van? Dan voel 
je je als een vis in het water met de fami-
liepas van € 68. Goed voor 10 beurten wa-
terpret. Voor de sportieve zwemmers zijn 
er 10-, 50- en zelfs 200-beurtenkaarten met 
toegang tot het sportbad (1 jaar geldig).
 

ONBEZORGDE
ZWEMBELEVING

Om je bezoek aan LAGO Kortrijk Weide 
vlekkeloos te laten verlopen zijn er enkele 
hygiëne- en veiligheidsvoorschriften. In het 
zwembadcomplex draag je enkel zwemkle-
dij gemaakt uit badstof. Zwemshorts op of 
onder de knie zijn net zoals t-shirts, kleed-
jes en rokjes verboden. Ook ondergoed, 
burkini's en hoofddeksels, behalve een 
badmuts, zijn niet toegelaten.
Kinderen jonger dan 10 jaar moeten altijd 
vergezeld zijn een volwassene (+18 jaar). Ba-
by’s jonger dan 3 maanden zullen nog even 
moeten wachten op hun eerste plonsbeurt. 
Zijn ze al ouder? Dan kunnen ze onbezorgd 
genieten van de waterpret dankzij de unie-
ke filtertechnieken van LAGO. Een bezoekje 
aan de sauna of hamam kan vanaf 16 jaar. 
Hiervoor breng je een extra handdoek mee.

 R Meer over openingsuren, tarieven en intern 
reglement op www.lagokortrijk.be.

ZWEMLESSEN

Vzw Sportplus, al jarenlang organisator 
van zwemactiviteiten, pakt uit met een 
verruimd zwemaanbod voor kids, van wa-
terwennen tot zwemmen. Voor de volwas-
senen programmeert de organisatie trendy 
fitheidsprogramma’s.

 R Volledige aanbod  
op www.kortrijk.be/sportbrochures

ZWEMBAD LAGAE

Ook in het zwembad Lagae kan je nog te-
recht voor zwemplezier. Vermits de exploi-
tatie ook in dit zwembad in handen is van 
de S&R Group gelden er dezelfde hygiëne 
en veilgheidsvoorschriften. Ook de nieuwe 
tarieven zijn gelijkgeschakeld met die van 
het sportbad in LAGO Kortrijk Weide.

 R Aangepaste openingsuren en tarieven  
op www.kortrijk.be/zwemmen.

Het zwemparadijs bestaat uit 3 zones: een 
sportbad, een zwemparadijs met glijbanen, 
kinderbaden, buitenbad, sauna… en een 
Rest-eau-café. Wie wil sportzwemmen, be-
taalt enkel het voordelige tarief om baan-
tjes te trekken. Wie een ticketje koopt voor 
het zwemparadijs, krijgt toegang tot het 
sport- én recreatiebad. In het Rest-eau-
café kan je een hapje eten of gewoon iets 
drinken. Je bent er ook welkom als je niet 
zwemt.

WATERPRET 
HET HELE JAAR DOOR

Het zwemparadijs is 7 dagen op 7 open en 
dankzij de ruime openingsuren vind je altijd 
een passend moment voor een recreatieve of 
sportieve zwembeurt. Op zaterdag is LAGO 
Kortrijk Weide open van 10 tot 20 uur. Weet 
je niet waarheen op een regenachtige zon- of 
feestdag? Rep je dan naar het zwemparadijs 
voor waterpret tussen 9 en 18 uur. Tijdens de 

schoolvakanties gelden nog ruimere ope-
ningsuren. Op weekdagen kan je er dan te-
recht tot 22 uur. In het sportbad zijn er door-
lopend banen voor individuele zwemmers 
gereserveerd. Je kan er dus van ’s ochtends 
tot ’s avonds op elk moment baantjes trek-
ken. Met een vooraf aangekochte beurten-
kaart kan je op woensdag en donderdag zelfs 
al vanaf 6.30 uur in het zwembad duiken.
Tijdens het openingsweekend van 2 en 3 
maart is het zwembad open van 10 tot 18 uur.

Je zwemzak staat wellicht al een tijdje klaar voor jouw eerste duik 
in het nieuwe zwembad LAGO Kortrijk Weide. We bereiden je 
graag voor op je bezoek met enkele praktische tips en weetjes.

Parkeren op Kortrijk Weide
Wie naar het nieuwe zwemparadijs komt met de 
auto, kan parkeren op P Kortrijk Weide. De toegang 
van de parking bevindt zich langs de Burgemeester 
Lambrechtlaan. In- en uitrijden, en dus ook betalen, 
doe je met de bankkaart. Er is tot op vandaag geen 
kiss en ride-strook voorzien aan het zwembad. Kom 
je iemand afzetten of ophalen? Dan rijd je altijd 
de parking op. Het eerste uur parkeer je wel gratis, 
net zoals in alle andere centrumparkings trouwens. 
Dus afzetten en ophalen kost je niets! Rijd je toch 
het woonerf op, dan ontsnap je helaas niet aan de 
camera’s met nummerplaatherkenning en loop je 
tegen een GAS-boete van € 58 aan.

Nieuw zwemparadijs 
opent deuren

#LAGOKORTRIJKWEIDE

#LAGOKORTRIJKWEIDE

#LAGOKORTRIJKWEIDE
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Vooraleer Delfine Persoon letterlijk de hand-
schoen opneemt tegen de Amerikaanse Me-
lissa St. Vil staan nog een aantal andere prof-, 
amateur- én BV-kampen op het programma. 
Zo betreden onder andere jonge Belgische 
talenten Giovanni Techel en Angelo Turco de 
ring. Tussendoor is er uiteraard ook plaats voor 
typische boksanimatie en een verrassingsact. 

Tickets voor deze unieke ervaring bestel je via  
www.boksgalakortrijk.be. Staanplaatsen kos-
ten € 25, zitplaatsen starten aan € 45. Verder 
zijn er ook nog een aantal VIP-arrangemen-
ten beschikbaar. Iedere bezoeker krijgt bo-
vendien een gratis ticket voor een nog nader 
te bepalen play-offwedstrijd van KV Kortrijk.

Deze tieners genoten vorig jaar samen met 
170 anderstalige nieuwkomers tussen 12 
en 18 jaar van ROOTS, een 10 weken du-
rende zoektocht naar talenten, vrienden en 
zinvolle vrijetijdsbesteding in onze stad.
 
Zo tekende Basir (16) in voor een workshop 
theater. Een bewuste keuze want hij verzon 
al zijn hele leven lang stiekem situaties, dia-
logen en personages in zijn hoofd. Hij ge-
noot van het toneelspel en de herinnerin-
gen aan het slotspektakel in de Budascoop 
bezorgen hem nog altijd kippenvel. Sinds 
zijn eerste stappen op het podium voor 
ROOTS blijft zijn passie hem achtervolgen. 
Naast zijn studies in het Rhizo maakt hij 

graag tijd vrij voor theater Antigone. Daar 
schitterde hij onder andere al in de voor-
stelling Corta Rica.
 
De workshop Dans van Passerelle vond met 
Ahmed (14) een echte aanwinst voor het 
team. Spreken met de ogen en het hele lijf, 
het was duidelijk de passie van Ahmed. Na 
ROOTS kreeg hij de kans om mee te spelen 
in het project ‘My House Your House’ van de 
Kopergieterij Gent, een samenwerking tus-
sen de Zuid-Afrikaanse theatermaker Thando 
Doni en theatermaker Pascal Buyse. Mo-
menteel legt Ahmed zich vooral toe op zijn 
studies, maar voor dans en theater maakt hij 
later graag opnieuw tijd vrij.

Ook dit jaar komen de jongeren van de 
OKAN-klas (Athena Drie Hofsteden en 
OKAN Kortrijk, partner van het Gulden-
sporencollege) met het resultaat van de 
workshops naar buiten tijdens een wer-
velend spektakel en toonmoment van 
de verschillende disciplines. Welkom op 
vrijdag 29 maart vanaf 18.30 uur in de 
Budascoop. Reserveer je gratis plek via  
www.budakortrijk.be/nl/roots.

Dit toonmoment is geen afsluiter. De Kor-
trijkse partners in de vrijetijdssector zetten 
zich verder in om de jongeren te laten aan-
sluiten bij hun reguliere werking.

Boksgala 
Kortrijk

Voor het eerst in 20 jaar

Win!
Wil jij Delfine op 9 maart naar een 
volgende wereldtitel helpen schreeu-
wen? Het stadsmagazine geeft 5 gratis 
tickets weg. Let wel, er is niet veel tijd! 
Mail vóór maandag 4 maart naar 
stadsmagazine@kortrijk.be. Vergeet je 
adres niet te vermelden. We brengen de 
winnaars zo snel mogelijk persoonlijk 
op de hoogte.

Op 9 maart is Kortrijk Xpo het strijdtoneel voor  
een heus boksfestijn. Bovenaan de affiche prijkt 

Delfine Persoon die vecht voor haar 10e wereldtitel 
bij de lichtgewichten. Maar het boksgala heeft nog 

veel meer in petto.

VROEGER EN NU
Kortrijk raakte in de eerste helft 
van de twintigste eeuw in de ban 
van de bokssport. Een bekende 
bokser was Jules Masselus, die 
een eigen boksclub oprichtte in 
zijn café 't Boldershof in de Zwe-
vegemsestraat. Masselus bokste 
er onder andere legendarische 
matchen tegen Mamadou uit 
het Noord-Franse Tourcoing. Die 
kampen waren topmomenten in 
de plaatselijke boksgeschiedenis. 
'Sportieve groeten aan Christi-
ane' schreef Jules Masselus op 
één van de gedrukte foto's die hij 
uitdeelde aan zijn fans.

Aankomen in België, Nederlands leren in de Onthaal Klas voor Anderstalige 
Nieuwkomers (OKAN), proeven van het vrijetijdsaanbod in Kortrijk dankzij 
ROOTS en het podium inpalmen met hun talent. Dat is in een notendop het 

traject dat Basir en Ahmed sinds 2016 aflegden en waar ze trots op zijn.

ROOTS, een zoektocht 
naar passie en talent

Ahmed Said (midden) Basir Khan

©
 H

el
ga



8 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 9

M A A R T  2 0 1 9M A A R T  2 0 1 9

Bokser Delfine Persoon verdedigt op 9 maart haar wereldtitel in 
de categorie lichtgewicht tegen de Amerikaanse Melissa St Vil. 

Delfine hoopt dat tweeduizend enthousiaste Kortrijkzanen haar 
in Kortrijk Xpo naar haar tiende wereldtitel schreeuwen.

Tien jaar geleden, helemaal aan het begin 
van haar bokscarrière, kampte Delfine Per-
soon (34) al eens in Kortrijk. In de Olympia-
sporthal in Marke versloeg ze de Hongaarse 
Renata Szebeledi, bijgenaamd ‘barbie girl’. 
Maar ondanks die bijnaam was dat geen 
makkie. “Ik had nog nooit tegen een links-
handige gebokst, dus dat was even schrik-
ken. Het was een moeilijke wedstrijd, mijn 
tweede profkamp ooit, maar het lukte toch. 
Ik heb dus al eens een match gewonnen in 
Kortrijk”, lacht Delfine.

KOLKENDE AMBIANCE
De bokskamp van zaterdag 9 maart in Kor-
trijk Xpo XXL zal er een zijn die in een heel 
andere ambiance verloopt. Organisator 
Kurt Goethals van No Nonsense (bekend 
van loopwedstrijden en de voetbaldorpen 
op het Schouwburgplein) rekent op twee-
duizend toeschouwers en een kolkende 
ambiance. Goethals belooft een show naar 
Amerikaans voorbeeld, met licht, muziek 
en spektakel. Als opwarming zijn er een 
reeks andere kampen, onder andere met 
Kortrijkse boksers, en een verrassingsact. 
Zo wordt het publiek klaargestoomd voor 
het hoogtepunt van de avond: het wereld-
titelgevecht van Delfine.

“Dat is natuurlijk echt fijn. Opkomen in zo’n 

ambiance is echt iets speciaal, dan weet je 
je wel gesteund”, zegt Delfine, die al eens 
bokste voor drieduizend fans in Zwevezele. 
“Maar eens de kamp bezig is, merk ik daar 
niet veel meer van. Dan ben ik enorm ge-
concentreerd, dan hoor of zie ik niets an-
ders meer dan mijn tegenstander, en zoek 
ik naar de stem van mijn trainer, om zijn 
aanwijzingen te horen. Je voelt wel dat het 
volk er is, maar ik hoor eigenlijk weinig.”

STERKE TEGENSTANDER
En die concentratie zal nodig zijn op 9 
maart. Want volgens haar trainer Filiep 
Tampere is haar tegenstander één van de 
sterkste boksers waar ze het ooit tegen op-
nam.  De New Yorkse Melissa St Vil, geboren 
op Haïti, is heel beweeglijk, heeft een uit-
stekende conditie en is drievoudig wereld-
kampioen in andere categorieën. “Ik zal ab-
soluut top moeten zijn”, zegt Delfine. Haar 
trainer schat de winstkansen op 65 procent, 
Delfine zelf houdt het liever op 50/50. “Ik 
ben een diesel, heb een paar ronden nodig 
om op gang te komen. En ik ben een sloper, 
ik kan iemand langzaam aan het wankelen 
brengen. Daar moet ik het van hebben.”

PROFESSIONELE AANPAK
Delfine is druk bezig met haar voorberei-
ding. Nieuw is dat ze zich deze keer honderd 

procent op het boksen kan concentreren. 
Vroeger deed de Sportvrouw van het Jaar 
2015 een deel van de organisatie zelf. De dag 
voordien zette ze stoelen klaar, de dag na de 
kamp dweilde ze de zaal. Deze keer hoeft ze 
zich van dit alles niets aan te trekken, omdat 
Kurt Goethals de organisatie op zich neemt. 
“Dat is heel fijn om mee te maken, ik ben erg 
blij dat iemand dit evenement op een pro-
fessionele manier organiseert.”

De kamp om de wereldtitel wordt een 
uniek evenement, want het is ruim dertig 
jaar geleden dat er nog eens een echte 
profkamp plaatsvond in Kortrijk. In oktober 
1986 bokste Jean-Marc Renard in Sporthal 
Lange Munte om de Europese titel. Filiep 
Tampere, nu de trainer van Delfine, bokste 
in het voorprogramma.

Delfine en Kurt hopen alleszins op een mas-
sale opkomst, en op succes. “Dat kan de 
bokssport in Vlaanderen en in de Kortrijkse 
regio nog een extra zetje geven”, zeggen 
beide. Bovendien heeft Kurt plannen om 
van het boksgala een jaarlijks terugkerend 
evenement te maken, om zo Kortrijk een 
plek te geven in de wereld van ‘the noble 
art of self defence’.

 R  www.boksgalakortrijk.be

“Ik won al eens
in Kortrijk”
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Wilde Westen, Muziekcentrum Track, muziekcafé Pand.A, 
Conservatorium en ParkJazz slaan de handen in elkaar en zijn samen de 
drijvende kracht achter Jazz Cats: een nieuw, fris jazz festival in Kortrijk.

Jazz Cats presenteert op zaterdag 30 maart 
vanaf de namiddag tien concerten in en 
rond Muziekcentrum Track en De Kreun. Het 
programma zoekt aansluiting bij de nieuwe 
jazzlichting, gaat de kruisbestuiving aan met 
andere genres, en bestaat 50/50 uit Belgi-
sche en internationale bands. Met Colin Stet-
son en Hypnotic Brass Ensemble heeft Jazz 
Cats alvast twee fijne headliners te pakken.

Jazz Cats bestaat uit een dag- en avondvul-
lend programma op zaterdag 30 maart en 
biedt naast tien concerten ook nog work-
shops en toonmomenten van de jazzklas-
sen van Conservatorium Kortrijk. De eerste 
editie van Jazz Cats sluit af met een after-
party met DJ Mix Monster Menno.

Tickets zijn verkrijgbaar via jazzcats.be. 
JazzCats geeft korting aan -18 jarigen en 

mensen met een lidkaart van Wilde Westen. 
Er is ook korting voor houders van een UiT-
pas met kansentarief. 

Liefhebbers komen ongetwijfeld aan hun 
trekken met dit fantastische programma!
• Hypnotic Brass Ensemble (VS): aansteke-

lijke mix van brass en hiphop door acht 
(half )broers, straight from Chicago.

• Colin Stetson (VS) laat je alle hoeken van 
de kamer zien, enkel met zijn saxofoon.

• Alabaster dePlume (UK): de band van de 
Londonse saxofonist en spoken word ar-
tist Angus Fairbairn.

• Vels Trio (UK): heerlijk trio uit Brighton 
dat jazz, elektronica, rock en soul laat ver-
smelten tot één potje pittigheid.

• MDCIII (BE): Nordmann-saxofonist Mattias 
De Craene in de clinch met de drummers 
van De Beren Gieren en The Germans.

• Alison Miller’s Boom Tic Boom (VS): een 
prettig prikkelende mix van jazz, klezmer, 
latin en improvisatie, inclusief pianiste 
Myra Melford.

• Teun Verbruggen Quartet (BE): Verbrug-
gen en kompanen geven een fijne, on-
verwachte draai aan de jazztraditie.

• Hendrik Lasure Warm Bad (BE): de nieuwe 
zevenkoppige band van SCHNTZL-pia-
nist Hendrik Lasure.

• Bombataz (BE): nieuwe lichting mixmas-
ters à la Stuff, die zonder kapsones alle 
genres dooreen schudden. Is this jazz? 

• Glass Museum (BE): een strijd tussen pi-
ano en drums die het perfecte huwelijk 
tussen jazz, klassiek en elektronica voort-
brengt.

 R www.jazzcats.be

nieuw jazz festival in Kortrijk
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Kortrijk Kort 

Internationale dag tegen 
racisme en discriminatie 

Op 21 maart is het de internationale dag 
tegen racisme en discriminatie. De stad 
is kandidaat voor het Europees netwerk 
ECCAR, European Coalition Cities Against 
Racisme en wil een actief antidiscrimi-
natie- en antiracismebeleid voeren. In-
formatie en sensibilisering staan daarbij 
voorop. Heb jij een idee hoe de stad kan 
bijdragen tot discriminatie- en racisme-
bestrijding? Jouw suggestie kan deel 
uitmaken van het ECCAR-actieplan. Mail 
naar kortrijk@unia.be.
Onder het motto jong geleerd is oud  
gedaan, is er de creatieve schoolwedstrijd  
#GeefMe1Minuut: Film je ideeën tegen 
racisme! Klassen maken daarbij een korte 
videoclip als statement tegen racisme. 
Discriminatie kan je altijd melden op  
kortrijk@unia.be of op het gratis num-
mer 0800 12 800. UNIA is een onafhan-
kelijke openbare instelling die racisme 
bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

 R www.unia.be

Eén overheidsportaal 
voor al jouw 
gezondheidsgegevens 

Voortaan kan je terecht op de website 
Mijngezondheid om gegevens te raad-
plegen over jouw gezondheid. Dit nieu-
we online portaal biedt een overzicht 
van alle gezondheidsgegevens, zowel 
medische als administratieve, die digi-
taal beschikbaar zijn voor jou. Daardoor 
ben je beter op de hoogte en kan je een 
actievere rol spelen in de zorg voor jouw 
gezondheid.
Met een eenvoudige muisklik kan je ge-
zondheidsgegevens inkijken zoals de 
samenvatting van je dossier bij de huis-
arts, rapporten en onderzoeken uit het 
ziekenhuis, je registratie als orgaandonor, 
je voorschriften voor geneesmiddelen… 
Elke drie maanden worden de moge-
lijkheden van het portaal uitgebreid. In-
structievideo’s helpen je om vlot je weg 
te vinden op het portaal.

 R www.mijngezondheid.belgie.be

Kippen brengen  
meer op dan je denkt! 

Ook dit jaar wil Imog opnieuw mensen 
warm maken voor het houden van kip-
pen. Kippen verwerken namelijk jaarlijks 
tot 50 kg keukenafval dat anders bij het 
restafval terechtkomt. Bovendien zijn ze 
een prettig gezelschap in je tuin. De kip-
penactie begint op 15 maart en eindigt op 
31 mei. In de Imog afvalkrant van maart 
vind je alle deelnemende handelaars.
Twijfel je nog? Kom dan naar de Imog-
infoavond en ontdek alles wat je moet 
weten om kippen te houden. Hoe willen 
kippen wonen? Wat moeten ze eten? Wor-
den kippen wel eens ziek? Waaraan moet 
een kippenhok voldoen? De infosessie is 
gratis en vindt plaats op woensdag 3 april 
om 19 uur in het dakcafé van het stadhuis, 
ingang Papenstraat (met eID).

 R Inschrijven noodzakelijk via  
communicatie@imog.be

Expo Desertscapes  
opent Salon Radical

Salon Radical, aan de Koning Leopold I-
straat 12, is een nieuwe ontmoetingsplek 
van en voor kunstenaars, onderzoekers 
en therapeuten. Bezielers zijn kunstena-
res-danseres Pé Vermeersch en kunst-
historicus Paul Vandenbroeck. Dit duo 
onderzocht de relatie tussen weefkunst 
en lichaam. 
De kleinschalige expo Desertscapes 
brengt oude textielkunst uit de Maghreb, 
dansvideo’s, en beeldend werk met het 
gevoel van de woestijn als uitgangspunt. 
Je kan er doorlopend korte stem- en 
dans-performances meepikken. Op za-
terdagavonden blaast saxofonist Bertel 
Schollaert het zand uit zijn saxofoon. Het 
programma vermeldt verder nog een le-
zing over de betekenis van de weefkunst 
in de Maghreb en een lichaamsworkshop. 
Deze twee activiteiten zijn betalend.
De opening van de expo vindt plaats op 9 
maart om 18 uur (reservatie vereist). De-
sertscapes is er verder op 15, 16, 22 en 23 
maart van 18 tot 21 uur. Toegang gratis, 
reservatie en vrije bijdrage aanbevolen.

 R www.radicalhearts.be

DASH Expo – A Closed 
Mouth Gathers No Feet 

Naar aanleiding van het 5-jarig bestaan 
van DASH loopt van 2 maart tot en met 
7 april in Academie Kortrijk de gratis 
groepsexpo A Closed Mouth Gathers No 
Feet. Deze groepstentoonstelling brengt 
creaties van nationale en internationale 
kunstenaars die werken rond lichamelijk-
heid en la condition humaine.
In een hypertechnologische wereld waar 
alles rond het 'ik' draait en waar onze 
identiteit maakbaar is met 280 tekens, 
zijn kunstenaars gevoelig voor deze the-
ma's. Ze gaan op zoek naar antwoorden 
in zichzelf en hun directe omgeving.
Laat je verrassen door werk van onder 
andere Aline Bouvy, Stine Deja, Olga Fe-
dorova, Indrikis Gelzis, Agata Ingarden, 
Isaac Lythgoe, Josse Pyl, Tenant of Cul-
ture, Sharon van Overmeiren...
Het vijfjarig bestaan van DASH is gebun-
deld in het boek 5 jaar DASH dat op 7 
april voorgesteld wordt. 

 R Info en openingstijden op www.dashgallery.be 
en www.facebook.com/DASHKortrijk

Internationale dag van 
de mondverzorging 

Op 20 maart vindt de internationale dag 
van de mondverzorging plaats. Reden 
genoeg voor het Huis van het Kind Kor-
trijk om het belang van mondzorg van 
de allerkleinsten in de kijker te zetten. Bij 
tandartsen en in de kinderopvang maakt 
Het Huis van het Kind ouders bewust van 
een goede mondhygiëne van de aller-
jongsten: van 6 maanden tot 2,5 jaar.
Op de ‘to do’-lijst staan tandvriendelijke 
voeding en gewoontes, 2 maal per dag 
de tanden poetsen vanaf het eerste tand-
je en regelmatige preventieve bezoeken 
aan de tandarts vanaf 2 jaar.  Een ludieke 
affiche geeft een duidelijk overzicht wat 
de aandachtspunten zijn.
In 2019 zijn de baby’s en peuters het 
doelpubliek. De campagne groeit mee 
met de kinderen. In 2020 zijn de kleuters 
aan de beurt. Dan volgen de kinderen 
van de 1ste graad lager onderwijs (2021), 
2de graad lager onderwijs (2022) en de 
derde graad lager onderwijs (2023).

 R www.huisvanhetkindkortrijk.be
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In het Sociaal Huis kan je terecht met al je 
vragen over welzijn. Het team van vaste 
medewerkers wordt wekelijks of maande-
lijks versterkt door specialisten van externe 
diensten. We geven een overzicht.

Financiële problemen, huisvesting, kinder-
opvang, info over diensten zoals de zorgkas, 
mutualiteit, vakbond... De medewerkers van 
het Sociaal Huis maken je wegwijs in het 
aanbod van diensten die beschikbaar zijn 
voor de inwoners van Kortrijk. Ze zoeken sa-
men met jou waar je het best terecht kan. En 
dat is vanaf nu vaak binnenshuis, want tien 
externe partners hebben wekelijks of maan-
delijks een vaste zitdag in het Sociaal Huis.

 R www.sociaalhuiskortrijk.be

> De vzw Huurdersbond West-Vlaande-
ren ondersteunt mensen met huurpro-
blemen. De medewerkers helpen bij 
het opstellen van brieven en contact 
opnemen met de juiste diensten bij 
onder andere juridische procedures.
• Elke dinsdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur
• info@huurdersbondwestvlaanderen.be  

of 050 33 77 15
> Patrick Sintobin werkte lang bij de 

belastingsdienst in Kortrijk. Sinds zijn 
pensioen zet hij zich in als vrijwilliger. 
Hij helpt je bij het invullen van jouw 
belastingaangifte of met andere vra-
gen over de personenbelasting.
• Elke dinsdag van 14 tot 16 uur 

(enkel op afspraak via 056 24 46 65)
• vrijwilliger.belastingen@kortrijk.be

> Voor alle informatie over de regeling 
van een arbeidsongeval of beroeps-
ziekte kan je terecht bij Fedris ar-
beidsongevallen en beroepsziekten. 
Kan je je moeilijk verplaatsen? Bel dan 
om een huisbezoek te regelen.
• Elke woensdag van 13.30 tot 16 uur
• anne-marie.dereu@fedris.be of 02 272 28 23 

(enkel op donderdag)
> Konekti Jeugdhulp is een samenwer-

kingsverband tussen verschillende 
sectoren dat kinderen, jongeren en ge-
zinnen wil ondersteunen. Konekti be-
staat uit een mobiel verbindingsteam 
en een ambulante eerstelijnspsycholo-
gische functie.
• Elke maandag, woensdag en donderdag  

van 13 tot 16 uur
• www.konektizwvl.be of 056 24 16 26

> De Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid – Directie-generaal Perso-
nen met een Handicap helpt bij de toe-
kenning van tegemoetkomingen aan 
volwassenen met een beperking. De 
DG reikt onder andere parkeerkaarten 
en medische attesten voor fiscale voor-
delen af.
• Elke 3e maandag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur
• Leen.Vandenheede@minsoc.fed.be of 02 509 81 78

> De vzw Dienst Ondersteuningsplan 
West-Vlaanderen helpt mensen met 
een beperking in de zoektocht naar de 
gewenste ondersteuning om een kwa-
liteitsvol leven te kunnen leiden.
• Elke 3e maandag van de maand van 13.30 tot 16 uur
• info@dop-wvl.be of 0490 44 34 04

> Het Sport- en vrijetijdsloket is er voor 
al wie meer wil weten over sporten 
voor weinig geld, betaalbare vakanties 
en hobby’s, goedkope filmtickets...
• Elke 1e woensdag van de maand van 13 tot 16 uur
• leslie.ramboer@kortrijk.be of 0491 86 66 12

> Het Vrijwilligersloket wijst mensen 
de weg die zich als vrijwilliger willen 
inzetten. Ook met andere vragen over 
vrijwilligerswerk kan je hier terecht.
• Elke 1e donderdag van de maand van 13 tot 16 uur
• joke.coulembier@kortrijk.be of 056 24 46 65

> Fons is de Vlaamse overheidsdienst die 
de nieuwe Vlaamse kinderbijslag, het 
groeipakket, uitbetaalt.
• Elke 3e donderdag van de maand van 9 tot 12 uur
• welkom@fons.be of 078 79 00 07

> Dyzo staat voor dynamiseren van 
zelfstandige ondernemers. Dyzo be-
geleidt zelfstandige ondernemers in 
moeilijkheden en geeft hen een stem 
in de maatschappij en het beleid.
• Elke 1e dinsdag van de maand van 13 tot 16 uur 

(enkel op afspraak via 0800 11 106)
• 0800 11 106

In het Sociaal Huis kan je terecht met al je vragen over welzijn. Het team van 
vaste medewerkers wordt wekelijks of maandelijks versterkt door specialisten 

van externe diensten. We geven een overzicht.
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Sociaal Huis 
centraliseert 

externe diensten

Sinds eind vorig jaar vind je het Sociaal Huis en de sociale dienst 
van het OCMW op een nieuwe locatie: de Budastraat 35. De nieuwe 
kantoren bevinden zich op de site van het voormalig hospitaal 
Reepkaai en zijn bereikbaar via de poort van het klooster aan de 
Budastraat 37. Voor jouw gemak hebben we een witte stippellijn op 
het voetpad aangebracht die jou de weg wijst van de oude naar de 
nieuwe locatie. Het postadres blijft Budastraat 27.

Nieuwe locatie Sociaal Huis!
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Kortrijk roept op 

Kortrijkzanen gezocht 
voor kunstproject 

Wat kan er gebeuren wanneer vreemden 
bekenden worden? Dat is de vraag die 
beeldend kunstenares Merel Stolker zich 
stelt. Om deze vraag te onderzoeken orga-
niseert ze een aantal ontmoetingen met 
personen die op haar uitnodiging ingaan. 
Deze ontmoetingen zijn een kunstproject 
in samenwerking met Schouwburg Kor-
trijk waarbij Merel probeert Kortrijk en zijn 
inwoners te doorgronden. De ontmoetin-
gen vinden plaats in de openbare ruimte 
en er wordt niet meer van je verwacht 
dan je deelname. Dit is een uitnodiging 
om je mee te laten nemen in een nieuwe 
ervaring waarvan de uitkomst nog open-
ligt. Affiniteit met kunst is niet nodig, af-
finiteit met ontmoetingen wel! 
Kortrijkzanen Gezocht is een project op 
de grens van ontmoeting en kunstwerk. 
Waarbij de deelnemers en de kunstena-
res niet alleen elkaar, maar ook het pro-
ject zelf voorzichtig aftasten en leren 
kennen. Een project dat verschillende 
verhalen vertelt en verschillende uitkom-
sten heeft. 

 R Interesse? Stuur een mailtje  
naar contact@merelstolker.nl.

Bestuur nieuwe 
stadsreus Emma

Emma, Kortrijkse stadsreuzin en doch-
ter van Manten en Kalle, is op zoek naar 
enthousiaste bedieners (M of V of X). Ben 
jij één van de Kortrijkzanen die Emma 
mee tot leven wil brengen wanneer ze 
op stap gaat? Heb je een hart voor straat-
theater? Ben je een teamspeler en tussen 
20 en 30 jaar oud? En vooral: zie je het 
graag groot? Emma heeft jou nodig! Mail 
je motivatie (maximaal 10 lijnen) naar 
info@bolwerk.be. Doe dit vóór 25 maart 
en misschien beleef jij wel Emma's avon-
turen vanop de eerste rij.

Geveltuintje 
dankzij LZSB?

Geveltuintjes zorgen voor kleur in de 
straat en creëren een aangenamer straat-
beeld. Ze zorgen ook voor zuurstof en fil-
teren het fijn stof uit de lucht. Een stukje 
natuur in de straat betekent ook voedsel 
voor bijen, vlinders en vogels. Met wat 
groen aan de gevel koelen huizen af in de 
zomer, en is er ook voor bewoners meer 
voeling met de ruimte voor hun deur. Ge-
veltuintjes zijn zo vaak een trigger voor 
sociaal contact.
Zou je zelf wel zo’n geveltuintje willen 
aan je woning? Maar weet je niet hoe er-
aan te beginnen?
Lieve Zusjes Stoere Broers legt vanaf 
april 50 geveltuintjes aan. LZSB breekt 
een stoeptegel uit, zorgt voor een (klim)
plant en bevestigt de klimhulp. De prijs 
hiervoor is € 25 per tuintje. Die som kan 
je via het premiereglement trouwens te-
rugkrijgen van Stad Kortrijk.

 R www.lzsb.be/gevelgroen

Gezocht: 
wildebrasplekken

Stad Kortrijk stimuleert al jarenlang het 
‘wild spelen’ in de publieke ruimte. In 
2019 wil men vijf groene plekjes in Kor-
trijkse buurten van juni tot en met sep-
tember omtoveren tot wilde speelzones. 
Wildebras bouwt er samen met de buurt-
bewoners een mini-timmerdorp waaraan 
kinderen tijdens de zomer kunnen verder 
werken. Wildebras zorgt alvast voor extra 
materiaal om kampen te bouwen. 
Heb jij in je wijk zo’n verborgen stukje 
groen dat toegankelijk is voor de hele 
buurt, zoals een hoek van de straat, een 
stukje bouwgrond…? Mail het adres te-
gen 31 maart naar bieke.vertriest@kor-
trijk.be en beschrijf kort waarom jullie 
buurt een wildebrasplaatsje verdient. In 
de loop van april bekijkt Wildebras alle 
voorstellen. De 5 gekozen plekjes krijgen 
in mei of juni een werkbezoek van Wilde-
bras die er dan samen met de kinderen 
een wild zomerplaatsje van maakt.

 R www.wildebras.org

Euro-Children 
zoekt gastgezinnen

Euro-Children organiseert vakanties 
voor kinderen uit Europese probleem-
gebieden, zoals het zuidoosten van Wit-
Rusland, op ongeveer 100 kilometer van 
Tsjernobyl.
De nucleaire ramp in Tsjernobyl (1986) 
heeft nog steeds verstrekkende gevolgen 
voor de huidige generatie. Veel kinderen 
hebben schildklierkanker en leukemie. 
Ook de eenzijdige, nutriëntenarme voe-
ding en de permanent vervuilde omge-
ving zijn de oorzaak van een algemeen 
zwakke gezondheid, zoals bloedarmoe-
de. Een vakantie in ons land betekent een 
enorme boost voor hun gezondheid. 
De meeste kinderen gaan telkens naar 
hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook 
nieuwe kandidaten. Dit jaar komen 20 
jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar 
voor de eerste maal naar Vlaanderen. 
Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe 
gastgezinnen. Meer weten? Bel 0495 67 
82 37 of mail info@euro-children.be.

 R www.euro-children.be

Vraag tijdig je 
speelstraat aan

Buiten op straat ravotten, voetballen, een 
fietsparcours uittekenen, badminton-
nen, kampen bouwen… Dat kan je veilig 
doen in een speelstraat.
Een speelstraat is een openbare weg, of 
een stukje ervan, die tijdelijk en tijdens 
bepaalde uren omgetoverd is tot een 
speelparadijs voor alle kinderen uit de 
buurt. Om het speelplezier te verzekeren, 
stelt De Warande een speelkoffer met al-
lerhande straatspelen ter beschikking. 
Een speelstraat organiseren tijdens de 
paasvakantie en de Buitenspeeldag 
(woensdag 24 april)? Richt je aanvraag 
vóór 10 maart aan De Warande. Voor de 
zomervakantie is de uiterste aanvraag-
datum 1 mei. Latere aanvragen komen 
niet meer in aanmerking.

 R Info en formulieren op  
www.kortrijk.be/speelstraat

 R  056 27 73 70 of warande@kortrijk.be
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ALLE DEELGEMEENTEN

JEUGDBOEKENMAAND IN BUURTBIBS
In maart wil Iedereen Leest aandacht vragen voor het plezier van lezen, 
voorlezen en naar illustraties kijken. Iedereen Leest is een organisatie die 
programma’s en campagnes uitwerkt rond lezen en leesbevordering. 
Jeugdboekenmaand spitst zich toe op kinderen tussen 3 en 15 jaar.
Elk jaar staat er een ander thema centraal. Dit jaar is het thema ‘vriend-
schap’. Ook alle buurtbibs van Kortrijk nodigen je uit om mee te doen aan 
de jeugdboekenmaand. Help de bibliotheken versieren met jullie kleur-
rijke vlaggetjes. Haal je vlagje af in jouw buurtbib, kleur de tekening in en 
vertel je vriendjes wat meer over jouw lievelingsboek op de achterzijde. 
Iedere deelnemer krijgt een vriendschapsbandje. Bovendien maak je nog 
kans op een mooie prijs.
 

 R www.kortrijk.be/bibliotheek/jeugdboekenmaand

 R www.jeugdboekenmaand.be

AALBEKE

GEORGETTE RIGOLE IS
AALBEEKSE VERDIENSTE
Om de twee jaar lauwert ARKO, de koepel van de Aalbeekse verenigin-
gen, een verdienstelijke persoon of organisatie uit Aalbeke. Deze keer 
viel de eer te beurt aan de 83-jarige Georgette Rigole. Na de bombarde-
menten op Kortrijk in 1944 kwam ze in Aalbeke wonen. Helaas mocht 
ze van haar ouders na de lagere school niet verder studeren. Ze ging 
werken in een weeffabriek in Moeskroen. Haar hele leven lang zette ze 
zich in voor zowel de arbeidersvrouwen als voor zieken en mensen met 
een beperking. In 1971 was ze de eerste vrouw die in de Aalbeekse ge-
meenteraad zetelde. Tot op vandaag is ze actief in Samana, het vroegere 
Ziekenzorg. Op de nieuwjaarsreceptie in het OC kreeg ze een oorkonde 
en een keramiekbeeldje van de plaatselijke kunstenaar Raf Lepers. De 
vijfhonderd aanwezigen gaven haar een warm en erkentelijk applaus.

 R www.kortrijk.be/warande

HEULE

CONCEPTSTORE IN 
VOORMALIG STATION HEULE
Het oude station van Heule heeft een nieuwe bestemming gevonden. 
Het gebouw uit 1847 ontvangt al sinds 1955 geen reizigers meer en werd 
recent door Infrabel te koop gezet. Toen Kathy Desmet uit Wevelgem vorig 
jaar haar zoon wilde afzetten aan het zwembad van Heule, reed ze per on-
geluk te ver. Toen ze het stationsplein opreed om te draaien, viel haar oog 
op het stationsgebouw en werd ze op slag verliefd. Het concept is dat van 
een koffieshop mét een extraatje. Een licht ontbijt ’s morgens, een lunch, 
en in de namiddag taart en gebak bij de koffie. Tegelijk verkoopt ze er de-
coratie- en geschenkartikelen. Het gebouw wordt volledig opgefrist, maar 
met respect voor het verleden. De voormalige stationsfunctie zal terugke-
ren in het interieur. De loketten worden gebruikt. De menukaarten zullen 
gebaseerd zijn op treintickets en aan de muur komen foto’s van vroeger.

AALBEKE - KORTRIJK-CENTRUM

MUZIEKSALON VOOR VIOOL EN PIANO
Muzieksalon is een project dat salonmuziek zoals die aan het begin van de 
20e eeuw gespeeld werd, wil herwaarderen. Om de sfeer op te halen vin-
den deze concerten plaats op locaties die zich daartoe het best lenen. Op 
donderdag 21 maart verandert zo de muziekrotonde in het kasteel Allart in 
een muzieksalon. De Belgische violiste Anne-Sophie Lemaire komt 
er onder begeleiding van pianist Timur 
Sergeyenia stukken spelen van onder 
andere Bach en Beethoven.
Liefhebbers van klassieke muziek 
komen ook op zondag 17 maart aan 
hun trekken. Op de tweede vastenzon-
dag organiseert Orgelkring Kortrijk in 
de Sint-Maartenskerk Ecce Homo, een 
kruisweg door solisten en een ensemble 
van elf instrumenten.

 R www.muzieksalon-salondemusique.com

 R www.orgelkringkortrijk.com

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

HEULE

VLOT NAAR WASPER 
TIJDENS KROKUSVAKANTIE 
De Wasper-animatoren staan alweer te popelen om tijdens de krokusvakantie 
van 4 tot en met 8 maart alle kinderen van 3 tot 15 te verwelkomen. Je hoeft 
je alvast geen zorgen te maken over de werken op speeldomein De Warande. 
De werfzone ligt buiten de zones van het speelplein zodat er tijdens het 
spelen geen hinder is. De parking aan de Ringlaan blijft toegankelijk voor wie 
met de auto komt. Om op de Warande te geraken, neem je wel de alter-
natieve ingang naast de oorspronkelijke over het domein van Waak en De 
Branding. De pijlen maken je wegwijs door de werfomleiding die enkel voor 
voetgangers toegankelijk is op werkdagen van 6 tot 18.30 uur.
Te voet of met de fiets bereik je het speeldomein via de Heirweg 132 of het 
fiets- en wandelpad aan de rotonde op de Izegemsestraat.

 R Info over inschrijvingen, openingstijden en het speelaanbod: www.kortrijk.be/wasper.

HEULE

REPAIR CAFÉ
Op zaterdag 16 maart is er van 9.30 tot 13 
uur het Repair Café in de Hangaar van het 
kringloopcentrum aan de Warande 9. In 
het Repair Café zijn reparatiedeskundigen 
aanwezig zoals elektriciens, naaisters, fiet-
senmakers en computerfreaks. Ze helpen 
je om ter plekke reparaties uit te voeren, of 
tonen hoe je thuis zelf bepaalde probleem-
pjes kunt oplossen. Terwijl je je beurt 
afwacht, kan je genieten van een hapje en 
een drankje.

 R www.kortrijk.be/repair-cafe
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KORTRIJK-CENTRUM

VERBETERING  VEILIGHEID ZANDSTRAAT
In september 2017 startte de bouw van een fiets- en bustunnel in de Zand-
straat. Door problemen met de ondergrond zijn die werken opgeschoven naar 
het voorjaar van 2021. In afwachting daarvan wordt de werf opgebroken en 
heringericht. Voorlopig komt er een dubbelrichtingsfietspad. In april, als de 
weersomstandigheden het toelaten om te markeren, komt langs beide zijden 
van de Zandstraat een gescheiden voet- en fietspad. Tegelijkertijd worden dan 
ook de markeringen in de Minister Tacklaan richting rotonde Panorama aan-
gepast. Deze ingrepen zullen het comfort en de veiligheid voor de fietsers en 
voetgangers in de Zandstraat en de Minister Tacklaan gevoelig verbeteren.

HEULE – BISSEGEM – MARKE – KORTRIJK

SNELHEIDSBEPERKING OP R8
Vanaf 1 maart gaat de maximumsnelheid op de Kortrijkse ring definitief naar 
omlaag. Er geldt dan een snelheidsbeperking van 90 km/u op de stukken 
waar je voorheen 120 km/u mocht. De aanpassing komt er op vraag van het 
stadsbestuur zelf en moet de verkeersveiligheid en luchtkwaliteit bevorderen 
en de lawaaihinder beperken.

BELLEGEM

OPENING WACHTLIJST WZC DE ZON
In deelgemeente Bellegem opent het OCMW op het Zomerplein een nieuw 
woonzorgcentrum. In WZC De Zon staat openheid centraal. De 96 kamers zijn 
verspreid over zes woonhuizen, bestemd voor ouderen met dementie of fy-
sieke zorgen. De Zon creëert een rustige en huiselijke sfeer, waarin de bewoner 
zich geborgen voelt. De leefgroepen zijn klein, werken autonoom en benade-
ren de thuissituatie.  De Zon werkt volgens de principes van het Kleinschalig 
Genormaliseerd Wonen. Vanaf 1 maart 2019 beginnen de inschrijvingen op 
de wachtlijsten. Opnames verlopen volgens datum van inschrijving, rekening 
houdend met de zorggraad. 

 R Voor meer informatie kan je terecht bij silvie.colle@kortrijk.be of op 0492 18 48 09.

22 maart werd door de Verenigde Naties uitgeroepen 
tot Wereldwaterdag, een dag waarop het belang van 

voldoende zuiver water voor iedereen extra in de kijker 
staat. Dat laten de vijf Kortrijkse Project-W-scholen niet 

zomaar aan zich voorbijgaan.

In Project-W werken de leerlingen van de 
Levensboom, de Baai, het Open Groene, de 
Sint-Paulusschool en Athena 3 Hofsteden 
aan ‘waterwijsheid’. De leerlingen bereke-
nen hun eigen watervoetafdruk. Dat is de 
hoeveelheid water die nodig is bij het ma-

ken van de spullen die we gebruiken. Voor 
de gemiddelde Belg bedraagt de watervoet-
afdruk 7.400 liter per dag. De waterwijze 
leerlingen verkleinen hun voetafdruk door 
bijvoorbeeld bewuster om te gaan met pa-
pier of door af en toe vegetarisch te eten.

WEES WATERWIJS 
EN WIN!
Stuur de juiste antwoorden op de 
drie quizvragen naar stadsmaga-
zine@kortrijk.be en maak kans op 
een herbruikbare drinkfles. Vol-
gende maand krijg je de juiste ant-
woorden met een woordje uitleg.

1. Wie kraantjeswater drinkt in 
plaats van flessenwater bespaart 
veel. Bovendien is dat beter voor 
het milieu. Zo hoeven er geen gla-
zen of plastic flessen gemaakt, ge-
spoeld en vervoerd te worden. Stel 
dat je één liter flessenwater per dag 
drinkt, hoeveel bespaar je dan als je 
overschakelt op water uit de kraan?

a. € 10 tot € 50 per jaar
b. € 15 tot € 100 per jaar
c. € 100 tot € 200 per jaar

2.  Als je regenwater gebruikt om te 
wassen, het toilet te spoelen en te 
poetsen, bespaar je niet alleen op 
je waterfactuur. Het opvangen en 
bufferen van regenwater in je re-
genput, voorkomt mee de overbe-
lasting van de riolen en zelfs over-
stromingen. Hoeveel huishoudens 
in Kortrijk gebruiken regenwater?

a. 26%
b. 51%
c. 91%

3. Niet alleen het water dat we uit 
de kraan gebruiken heeft een in-
vloed op het milieu. Voor alles wat 
we consumeren (voedsel, kledij, 
computers…) is water nodig bij de 
productie. Zo vraagt 1 kilo choco-
lade bij productie maar liefst 20.000 
liter water. Ook papier is een water-
verslinder. Voor één blad niet gere-
cycleerd papier is 6 liter water nodig. 
Veel beter gaat het met recyclage-
papier. Hoeveel bespaar je per blad 
als je kiest voor recyclagepapier?

a. 30% 
b. 60% 
c. 80%

Wereldwaterdag
wil mensen

‘waterwijzer’ maken

KORTRIJK-OOST

KORTRIJK KRAAKNET
RUIMT VENNING OP
Het burgerinitiatief Kortrijk Kraaknet ruimt elke 
maand een buurt in onze stad op. In maart 
slaan de vrijwilligers de handen in elkaar met 
Natuurpunt Vlaanderen. Samen pakken ze 
Stadsgroen Venning en omgeving aan. 
 

 R Meehelpen? Neem een kijkje op  
www.kortrijk.be/kraaknet.

OMGEVING LUCHTHAVEN 

INFOMARKT VOOR 
OMWONENDEN
Op vrijdag 22 maart vindt het jaarlijks info- 
en overlegmoment plaats voor omwonen-
den van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem 
en de betrokken overheden. Dit in het kader 
van de milieuvergunning. Afspraak tussen 
16 en 20 uur in het passagiersgebouw aan 
de Luchthavenstraat 1 in Wevelgem. 

 R www.kortrijkairport.be



22 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 23

M A A R T  2 0 1 9M A A R T  2 0 1 9

In België speelde de Tweede Wereldoorlog zich vooral af in het 
luchtruim. Vele steden, waaronder ook Kortrijk, kregen af te rekenen 

met zware bombardementen die veel burgerslachtoffers maakten.

Op 26 maart 1944 dropten 109 geallieerde 
vliegtuigen 23 minuten lang bommen op 
Kortrijk. Onder andere op de Pottelberg was 
de ravage enorm. Er kwamen zeker 250 in-
woners om het leven. Enkele maanden later, 
op 21 juli 1944, stierven in de buurt van het 
station nog eens 168 mensen. De Duitse 
bezetting in Kortrijk kwam op 4 september 
1944 tot een einde. Op 8 september dit jaar 
wordt de bevrijding uitgebreid gevierd.

De afgelopen maanden verzamelde de stad 
talrijke getuigenissen van Kortrijkzanen die 
de bombardementen meemaakten. Die 
getuigenissen zijn gebundeld in een lijvige 
oorlogskrant. Waarover later meer. We pik-
ken er alvast één opmerkelijk verhaal uit.
Niet alleen de geallieerden bestookten Kor-
trijk met bommen. De Tweede Wereldoor-

log brak officieel uit op 10 mei 1940 toen 
Duitse Stuka-bommenwerpers tientallen 
steden tegelijk aanvielen.

Acht dagen na het begin van de oorlog 
weerklonk in de stad alweer eens het lucht-
alarm. Suzanna Vandersarren dook hoog-
zwanger de schuilkelder op Walle in. Haar 
man was voordien al opgeroepen door het 
leger en was er niet bij toen hun zoon, Willy 
Vanheuverbeke, het levenslicht zag. Na de 
oorlog zou het gezin wel herenigd worden.

Willy is dus geboren in een schuilkelder en 
zou er tijdens zijn eerste levensjaren nog 
veel tijd in doorbrengen. “In mijn vroegste 
herinneringen zie ik in de schuilkelder een 
fiets staan. Ik kon dat beeld niet thuisbren-
gen. Toen ik dankzij de stad de kans kreeg 

om de kelder nog eens te bezoeken, bleek 
die fiets er nog altijd te staan. De fiets dreef 
de ventilatie en verlichting in de kelder aan.”

Wanneer de bombardementen op het 
stadscentrum te hevig werden, vluchtten 
veel inwoners naar het platteland. “Mijn 
moeder en grootouders duffelden mij dan 
helemaal in om met de fiets naar Bellegem 
te rijden. Daar konden we in veiligere om-
standigheden overnachten bij familie.”

Ook aan de bevrijding heeft Willy nog leven-
dige herinneringen. “De soldaten stonden 
op  vrachtwagens en gooiden snoep en cho-
colade naar de kinderen. In de Doornikse-
wijk zag ik hoe mensen die gecollaboreerd 
hadden bij hun haren naar buiten werden 
gesleurd. Dat blijven beklijvende beelden.”

Bombardementen 
troffen Kortrijk hard

Dat er heel wat te beleven en bekijken valt in Kortrijk, moeten we jou 
niet meer vertellen. En toch zijn we ervan overtuigd dat je altijd nog 

wat nieuws kunt ontdekken. Dat is zeker mogelijk met één van de vele 
enthousiaste gidsen die onze stad rijk is.

GIDSENPLUS
GidsenPlus richt zich vooral op het heden-
daagse belevingstoerisme. Stadsbezoekers 
en nieuwe inwoners willen immers naast 
informatie over onze hippe stad, streek en 
erfgoed, vooral een leuk moment beleven.
De gidsen van GidsenPlus brengen geschie-
denis én actualiteit tot leven door verhalen 
en anekdotes over mensen. Bovendien 
doen ze dit ‘op maat’, aangepast aan de 
vraag van de klant: duur, inhoud, per fiets 
of step, één specifiek gebouw, eventuele 
culinaire tussenstops… Het kan allemaal!
Nog twee grote troeven van GidsenPlus 
zijn de succesvolle aperitief-boottochtjes 
en donderdagavondwandelingen tijdens 
de zomermaanden.

 R www.gidsenplus.be

GIDSENKRING
Nog een vaste waarde in het Kortrijkse gid-
senlandschap is de Gidsenkring. Al meer 
dan 50 jaar is de vereniging actief in de 
stad. Met ervaring en passie leiden de gid-
sen jou rond in een stad in voortdurende 
verandering. Gidsenkring begeleidt elke 
eerste zondag van de maand een boeiende 
en verrassende themawandeling. Afspraak 
om 14.30 uur aan dienst Toerisme. In juli en 
augustus zijn er geen wandelingen op zon-
dag, maar wel élke zaterdag.
Eén van de jongste toevoegingen aan 
het aanbod is ‘Achter de schermen van de 
luchthaven Kortrijk-Wevelgem’. Een aanra-
der voor wie benieuwd is naar het reilen 
en zeilen van de diensten in de luchthaven. 
Deze rondleiding vindt plaats op 7 april.
Iedereen, ook niet-gidsen, kan lid worden 

van Gidsenkring Kortrijk. Leden genieten 
onder andere van een aantal gratis leden-
activiteiten.

 R www.gidsenkringkortrijk.be

Naast die twee grote verenigingen, zijn er 
nog een aantal kenners actief in onze stad. 
Guido Dekeyrel is zelfstandig stadsgids en 
gepassioneerd verteller. Ook de gidsen 
van Terra Mobile noemen zichzelf graag 
streekvertellers. Ze organiseren fietstoch-
ten, daguitstapjes, rondleidingen… met de 
focus op erfgoed, historiek, eco-toerisme 
en meer.

 R www.kortrijk.be/bedrijvengids/guido-dekeyrel

 R sites.google.com/site/terramobilekortrijk

Verken je stad met een gids
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Getuigenissen Tweede Wereldoorlog
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Begijnhoven. 
Eeuwenoud. Eigentijds.
VR  1 > 30 MAART
Het project ‘Begijnhoven. Eeuwenoud. 
Eigentijds.’ toont de hedendaagse cultuur 
rond de begijnhoven in woord en beeld. 
De tentoonstelling en de gelijknamige 
publicatie kaderen in de 20e verjaardag 
van de erkenning van 13 Vlaamse 
begijnhoven op de lijst van UNESCO 
Werelderfgoed. 
Gratis toegankelijk in de Sint-Annazaal 
van het begijnhof Sint-Elisabeth van 
10 tot 17 uur, behalve op maandag. 
Johanna van Constantinopel stichtte 
vermoedelijk in 1238 het begijnhof, één 
van de belangrijkste historische sites én een 
oase van rust in de binnenstad. Behalve de 
expo, is er ook nog het boek ‘Begijnhoven. 
Eeuwenoud. Eigentijds.’ met getuigenissen 
van o.a. bewoner Sigiswald Kuijken. 

 > www.eeuwenoudeigentijds.be

Théâtre de la mode 
ZA 16 MAART
Wie van mode en lifestyle houdt én een hart 
heeft voor het goede doel, stipt best zaterdag 
16 maart aan in de agenda. In Kortrijk Xpo vindt 
om 20 uur het benefiet-modespektakel ‘Théâtre 
de la mode’ plaats. De opbrengst gaat naar 
Stichting tegen Kanker en de dienst oncologie 
van az groeninge. 10 grote bedrijven en 20 
mode-, 20 interieur-, 10 lifestyle- en 10 culinaire 
zaken bundelen daarvoor de krachten. Bijzonder 
is dat ‘Théâtre de la Mode’ geen traditionele 
modeshow is, maar een spektakel waar mode, 
kunst en passie samensmelten tot één cultureel 
geheel. In theaterstijl presenteren internationale 
mannequins collecties van de high fashion zaken 
uit de stad. Naast het modespektakel is er ook 
nog een netwerkhappening met live-orkest.

 > www. benefietmodegala-kortrijk.be

Classics Restored Festival
ZO 10 MAART
Het gloednieuwe Classics Restored Festival brengt grootse 
films opnieuw op het grote scherm. Ontdek de rijkdom en de 
diversiteit van de filmgeschiedenis aan de hand van de beste 
recente digitale restauraties, vertoond in de omstandigheden 
waarvoor films gemaakt zijn: op groot scherm geprojecteerd, 
in een volle, verduisterde cinema. ’s Ochtends is er, na een 
ontbijt (reserveren verplicht), een kortfilmcompilatie voor 
kinderen. In de namiddag volgen 4 andere klassiekers, uit alle 
hoeken van de wereld: Dragon Inn, Ladri di Biciclette, Touki 
Bouki en Pixote.
Classics Restored Festival kwam tot stand in samenwerking met 
Cinéa, Vlaamse Dienst voor Filmcultuur & KASKcinema Gent. 
Tickets: €5 per film / kinderfilm: €6,5/ ontbijt: €7/€4 (-12).
De bar is doorlopend open.

 > www.budakortrijk.be

TuinXpo
VR 22 > ZO 24 MAART
Als eerste indoortuinbeurs van het jaar speelt TuinXpo gretig in 
op de steeds evoluerende tuintrends. Wat mag je verwachten? 
Grillige en natuurlijke vormen of strak en nagelnieuw design, van 
vierkante metertuin naar uitnodigend terras tot grote moestuin...
Tuininrichting is uitgegroeid tot een solide en blijvende trend. 
De buitenruimte wordt meer gebruikt als een plaats om te 
ontspannen, te spelen, vrienden te ontvangen, te feesten, 
groenten te verbouwen...
Naast een compleet aanbod van alle mogelijke materialen, 
producten, advies en ideeën voor de tuin, ontdek je er ook 
inspirerende groenzones en demotuinen. Als tuinliefhebber doe 
je gegarandeerd inspiratie op. Vier alvast de lente en bereid je 
voor op een ‘long hot summer'! Toegang gratis.

 > www.kortrijkxpo.com

UIT-TIPS VAN 1 TOT 31 MAART 2019

Met deze rubriek wil de redactie in elk 
stadsmagazine acht evenementen of 
activiteiten in de kijker zetten. 
Muziek, theater, sport... Alles wat een 
groot en divers publiek aanspreekt, is 
mogelijk. Zelf een voorstel voor de editie 
van mei? Laat het ons vóór 26 maart 
weten via stadsmagazine@kortrijk.be. 
Enkel evenementen of activiteiten
georganiseerd of ondersteund door 
de stad Kortrijk komen in aanmerking 
voor publicatie. Vergeet ook niet om je 
evenement of activiteit 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.
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Exposition
ZA 23 MAART
Op zaterdag 23 maart palmt de hele dansafdeling van het 
Conservatorium Kortrijk de Schouwburg in.
Voor het eerst kleuren de dansers het podium van de mooie 
schouwburgzaal. Onder de titel ‘Exposition’ stellen de leerlingen 
Klassieke en Hedendaagse dans niet zomaar hun kennen en 
kunnen tentoon. Met hun lijf en leden schilderen ze wat de 
muziek in hun harten teweegbrengt. De voorstelling begint om 
17 uur en tickets kan je verkrijgen via UiT in Kortrijk.

 > www.kortrijk.be/conservatorium

UiT in Kortrijk
in nieuw jasje

Ladri di  biciclette
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Startersevent en Ondernemerscafé
MA 25 MAART
Plannen om een eigen zaak te starten? Of net gestart en 
zit je met vragen? Dan moet je op maandag 25 maart 
vanaf 16 uur in Hotel Ibis Styles zijn voor het startersevent 
van Onderneem in Kortrijk. 
Workshops en infosessies verduidelijken de starters-
formaliteiten, de mogelijke financieringsvormen en 
het opmaken van een financieel plan, hoe je de markt 
verkent en hoe je de juiste keuzes maakt op vlak van 
marketing en communicatie. Om 19.45 uur zijn alle 
Kortrijkse ondernemers welkom voor Het Kortrijks 
Ondernemerscafé. Net gestarte ondernemers stellen hun 
bedrijf voor op schermen en keynotes Eline Demuynck 
en Bob Geraerts vertellen hoe ze hun trendy brillenmerk 
Odette Lunettes succesvol in de markt zetten.
Voor de workshops schrijf je in vóór 1 maart. Voor Het 
Kortrijks Ondernemerscafé hoef je niet in te schrijven.

 > Volledig programma op www.onderneeminkortrijk.be/startersevent2019

Keukengeheimen 
VR 29 MAART
Keukengeheimen is de vierde theatershow van Joost Van Hyfte, 
de comedykoning van het Meetjesland. Drie shows lang leerde hij je  
– zonder al te veel moeite of geld – hoe je geliefden kan imponeren 
met culinaire kunsten. In Keukengeheimen gooit hij het over 
een andere boeg: hij laat je binnen in zijn keuken. Van Hyfte 
heeft misschien wat op te biechten, maar wil je die zaken als 
restaurantbezoeker wel weten? Herkenbaar, heerlijk en hilarisch!
Afspraak om 20.15 uur in de Schouwburgzaal.

 > www.schouwburgkortrijk.be
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XL Liveshow  
Event of the 5 Senses
ZA 23 MAART
Kortrijk Xpo Meeting Center is om 19 uur het 
decor van het Papillio Special Event 2019. 
Het hoofdprogramma bestaat uit de XL Liveshow 
onder leiding van de XL Band, het vast orkest 
van Studio 100. Een rollercoaster van diverse 
muziek met grote artiesten: Jelle Cleymans, Willy 
Sommers, Tinne Oltmans, Coco jr., Belle Perez en 
Dirk Van Vooren (humor).
Het voorprogramma vermeldt magic acts, sphere 
acts en een fashion show. De hele avond kan je 
ook culinair genieten. Na de XL Liveshow is er een 
afterparty met Funky’D’, live muziekspektakel voor 
alle leeftijden. Een ideale avond om eens lekker te 
genieten met je familie, vrienden, collega’s… 
 

> www.papillio.be 
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