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Duizend vragen, één adres 1777

25.000 attesten en uittreksels kan je nu 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 

Het stadhuis is gesloten op 1 mei, 30 en 31 mei  
en 1 juni. 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 / foto cover: Belga

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

4-5 > Kortrijk sport!

Mei staat bol van de sportieve eve-
nementen. Neem zelf deel of moedig 
jouw sportieve medemens aan vanaf 
de zijlijn.

6-7 > Kortrijks danstalent

Onze stad bracht al veel topsporters 
voort. Wij laten er twee aan het woord 
die (onterecht) nog niet gekend zijn bij 
het grote publiek.

8-9 > Verkiezingen

Op zondag 26 mei zijn er federale, 
Vlaamse en Europese verkiezingen. 
Wij geven je enkele praktische weetjes 
mee.

14 > Speelpleinwerking

Met de zomer in zicht maken vele gezin-
nen nu al plannen. Zo kunnen Kortrijkse 
kinderen terecht op verschillende speel-
pleinwerkingen.

21 > Kortrijkse Eik

Onze stad heeft een eigen eikensoort. Die 
werd ontdekt in het Van Raemdonckpark 
en wordt nu op verschillende plaatsen 
aangeplant.

23 > Kortrijk in het vizier

Tijdens de Tweede Wereldoorlog  
kreeg Kortrijk het hard te verduren.  
Getuigen vertellen over de nietsontziende 
bombardementen.

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 Rogerio Camolez. Zelf zo’n foto met een ver-
haal? Laat het ons weten via stadsmagazine@kortrijk.be. 

De 40-jarige Rogerio komt uit Rio De Janeiro, is half Bra-
ziliaans, half Italiaans en woont sinds drie jaar in Kortrijk. 
Momenteel werkt hij voor een schoonmaakbedrijf, maar 
zijn passie ligt in de kunst. In zijn vrije tijd is hij illustrator, 
filmtekenaar en vooral ook beeldhouwer. Zijn specialiteit is 
het ontwerpen van bijzondere cartoonfiguurtjes.
Waarom Rogerio voor Kortrijk koos? Hij is helemaal in de 
ban van de Kortrijkse geschiedenis. Zijn Romeinse voorva-
deren stichtten in de eerste eeuw na Christus de nederzet-
ting Cortoriacum. Ook de Guldensporenslag vindt Rogerio 
heel boeiend. Hij maakte er zelfs al figuurtjes van. Volg Ro-
gerio op Instagram: @rogeriocamolez.

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK 

Kortrijk Culturele 
Hoofdstad 2030

Heel wat steden kondigden al aan zich kan-
didaat te stellen als Culturele Hoofdstad 
voor 2030. Hoewel de erkenning pas in 
2024 gebeurt, wil Kortrijk niet bij de pak-
ken blijven zitten. Onze stad is de eerste die 
concrete stappen zet door een sterk dossier 
voor te bereiden.

Nog tot de zomer nodigt Kortrijk mensen uit 
die nauw betrokken waren bij de kandida-
tuur en programmatorische uitwerking van 
recente Culturele Hoofdsteden. Ook onze 
eigen kunstenaars en culturele organisaties 
krijgen de kans om bij deze inspiratieses-
sies aan te sluiten. Daarna wordt de defini-
tieve richting bepaald. Vast staat dat het een 
bottom-up verhaal wordt dat onze cultu-

rele spelers moet versterken. Het mag geen 
eenmalige gebeurtenis worden, maar moet 
echte veranderingen teweegbrengen.

INSPIRATIE OPDOEN
Op 22 maart weerklonk het startschot van 
Kortrijk Culturele Hoofdstad 2030. Experten 
Oeds Westerhof en Claudia Woolgar uit 
Leeuwarden, Europese Culturele Hoofd-
stad in 2018, gaven een lezing. Qua bevol-
kingsaantal is Leeuwarden vergelijkbaar 
met Kortrijk. Als kandidaat moesten ze het 
opnemen tegen grote spelers zoals Maas-
tricht en Eindhoven. Naar eigen zeggen 
haalden ze de kandidatuur binnen omdat 
ze de jury konden overtuigen dat de hele 
gemeenschap dit echt wilde. Pittig detail: 

Heulenaar Lieven Bertels speelde als alge-
meen directeur een belangrijke rol in de 
uitwerking van Leeuwarden 2018.

Op 5 april ging het brede publiek in dia-
loog met Bart Caron en Hugo De Greef, 
respectievelijk coördinator en intendant 
van Brugge Culturele Hoofdstad 2002. Op 
7 juni brengt Caroline Kadziola van Mons 
2015 een bezoek aan Kortrijk om haar be-
vindingen en expertise te delen. Op 21 juni 
is dat Eberhard Schrempf van Graz 2003. 
Alle sessies zijn gratis en toegankelijk voor 
iedereen. Inschrijven via www.kortrijk.be/
startculturelehoofdstad.

 R www.kortrijk.be/culturelehoofdstad

Wordt Kortrijk in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa? Als het van  
ons afhangt graag! Want deze kandidatuur biedt tal van mogelijkheden 

om de lokale infrastructuur en cultuurspelers te versterken.
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SPORT@KORTRIJK

Op zaterdag 25 mei worden de stad en de 
Leie voor een namiddag omgetoverd tot 
een grote sportsite. Lokale sportclubs en 
andere sportaanbieders laten je ondermeer 
aan het Begijnhofpark, de Broelkaai, Buda-
Beach en de Grote Markt kennismaken met 
hun sport. Haal je deelnemerskaart af aan 
één van de infostands en laat je bijten door 
de sportmicrobe. Je krijgt er trouwens een 
leuk T-shirt. Deelname is gratis en voor ie-
dereen. Om 17.30 uur sluit de KetnetBand 
de namiddag feestelijk af met een optre-
den op BudaBeach.
Ook het nieuw zwembad LAGO Kortrijk 
Weide pakt uit met een unieke activiteit 
tijdens Sport@Kortrijk. Je kan er een duik 
nemen in een wondermooie virtuele on-
derwaterwereld. Met een VR-bril ga je on-
der water en lijkt het alsof je tussen vissen 
en haaien in de oceaan zwemt.

 R www.kortrijk.be/sportatkortrijk

BMX-PARCOURS

Nog tot eind 2019 krijgen voorbijgangers 
van de kluifrotonde er een spectaculair 
zicht bij. De site Kleine Appel is namelijk 
omgevormd tot een ‘dirt track’ voor BMX 
en RC cars (telegeleide auto’s). De aanleg 
gebeurde door gerenommeerde namen in 
het circuit Kristof Lenssen en Nico Vink. De 
aarde voor het parcours is afkomstig van 
Kortrijk Weide. De opslagcontainer die ook 
dienstdoet als uitkijkpodium en starthel-
ling is opgebouwd door Halte-R, een lokaal 
project voor de zinvolle invulling van werk-

straffen. Het hele project vloeit voort uit 
ideeën van het Kortrijk Spreekt-traject voor 
Kortrijk Weide. Breng dus je BMX of RC mee 
en kom de track testen.

GROTE PRIJS MARCEL KINT

Zwevegemnaar Marcel Kint, bijgenaamd de 
Zwarte Arend, werd wereldkampioen wiel-
rennen in 1938. In 1942 werd de Grote Prijs 
van Zwevegem omgedoopt tot de Grote 
Prijs Marcel Kint om hem te eren. 77 jaar la-
ter is de Veemarkt in Kortrijk de startplaats 
voor de editie 2019. Op 26 mei zoeken we 
een opvolger voor sprintkoning Nacer Bou-
hanni. De GP Marcel Kint is een wedstrijd in 
de categorie 1.1 van de UCI. Omdat die ook 
deel uitmaakt van het regelmatigheidscrite-
rium Bingoal Cycling Cup wordt de wedstrijd 
zelfs live uitgezonden op Sporza.

 R www.gpmarcelkint.be

BEACHSPORTEN

Naar jaarlijkse gewoonte verandert de Grote 
Markt eind mei en begin juni opnieuw in een 
sportstrand. In het weekend van 18 en 19 
mei organiseert handbalclub Apolloon haar  
jeugd- en volwassenentornooi. Van 24 tot 26 
mei is het de beurt aan rugbyclub Curtrycke. 
De club pakt uit met een bedrijventornooi 
op vrijdag, een internationaal tornooi op za-
terdag en een jeugdtornooi op zondag.  Bal-
ti-Kortrijk sluit het rijtje met beachvolley van 
dinsdagavond 28 mei tot en met zondag 2 
juni. Behalve een manche van het Belgisch 
kampioenschap zijn er tornooien voor de 
stad, bedrijven en recreanten.

FAMILY MONKEY RUN

Op zondag 12 mei organiseert de sport-
dienst van Kortrijk de eerste editie van de 
Family Monkey Run. Hang de aap uit op de 
drie beestige obstakelparcoursen op de out-
doorsite van Sportcampus Lange Munte. Als 
deelnemer kan je je inschrijven op verschil-
lende tijdstippen. Op de dag van het evene-
ment kan je dan zelf kiezen welk parcours 
(3, 6 of 10 km) je volgt. Voor kinderen van 
0 tot 4 jaar is er met de Baby Monkey Zone 
opvang voorzien. Zo kunnen ouders zonder 
zorgen het parcours beleven.

 R Schrijf je tot 5 mei in op  
www.kortrijk.be/familymonkeyrun

 R Hou ook de facebookpagina van vzwsportplus  
in de gaten voor speciale acties

KORTRIJK LOOPT!

Kortijk Loopt! is dé loopervaring voor ieder-
een uit Kortrijk en omgeving. Op Pinkster-
maandag 10 juni loop je dwars door onze 
Guldensporenstad. Het startschot weer-
klinkt traditiegetrouw op de sportcampus 
Lange Munte. De 11 km begint om 11 uur en 
finisht op SC Lange Munte. De 5 km gaat om 
11.30 uur van start en komt aan op de Grote 
Markt. Er zijn pendelbussen voorzien die de 
lopers terugbrengen naar de startlocatie.

 R  www.kortrijk.be/kortrijk-loopt-voor-think-pink

WIN! De Kortrijkse sportdienst schenkt  
10 gratis inschrijvingen weg. Mail jouw 
naam vóór 10 mei naar:  
ann.vandenhulle@kortrijk.be.

In de komende weken halen sporters in Kortrijk hun hart op. Je kan aan talrijke 
sportevenementen deelnemen. Wie het liever vanaf de zijlijn bekijkt is natuurlijk 

welkom om te supporteren. Want supporteren is vaak een sport op zich.

Kortrijk sport!
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Dansscholen rijzen als paddenstoelen uit 
de grond. Koppeltjes volgen initiatielessen 
swing, salsa of tango. Solodansers wagen 
zich aan zumba, jazz of hiphop. Soms dan-
sen mensen voor de fun, soms voor de con-
ditie. Eén ding is zeker: dansen is hot. Gek 
toch dat wij dan niet weten wie de kampi-
oenen zijn in de verschillende disciplines 
die we zelf zo massaal beoefenen.

Maak kennis met Shakira Mahieu (16), vier-
voudig Vlaams kampioene hiphop 2019 
en regerend Belgisch kampioene 2018 en 
2017, en Simon Dejaegere (23), Belgisch 
kampioen breakdance. Voor de naambe-
kendheid moeten ze het alvast niet doen 
in ons belgenland waar voetbal en wielren-
nen met alle aandacht gaan lopen. Maar 
waarom dan wel? “Passie!” antwoorden ze 
allebei overtuigd.

GROEIPROCES
Shakira was drie jaar toen haar ouders haar 
inschreven bij dansschool Dursin in Kortrijk. 
“Ik kon nooit stilzitten als kleuter en daar-
om zochten mijn ouders een uitlaatklep. In 
die eerste jaren maakte ik kennis met ver-
schillende dansstijlen waaronder jazz, mo-
dern en ballet. Maar wat mij het meest lag 
was hiphop. Rond mijn tiende begon ik met 
solowedstrijden, maar dat liep niet van een 

Ook dansen is topsport. Wil je mee met de top? Dan vergt dat heel 
wat training, toewijding en vooral passie. Dat bewijzen hiphopster 

Shakira Mahieu en breakdancer Simon Dejaegere.

leien dakje.” Shakira bleef echter niet bij de 
pakken zitten. Ze moest en zou verder dan-
sen. “Ik ging zelf op zoek naar workshops 
en privélessen van bekende dansers en 
choreografen. Rond mijn veertiende begon 
dat te lonen.” Meer en meer viel Shakira in 
de prijzen en in haar laatste jaar bij de ju-
niors bereikte ze zelfs de 19e plaats op de 
Wereldranking hiphop Battles.

Simon kwam eerder toevallig in aanraking 
met dans. “Op mijn elfde ging ik met een 
vriend mee naar een proefles breakdance. 
Maar de microbe had me pas echt beet toen 
ik enkele jaren later een demo zag op de 
Gentse Feesten. Ik volgde een jaar lang les 
en trainde elke dag. Toch zie ik breakdance 
eigenlijk meer als een kunstvorm dan een 
sport.” Breakdance is een onderdeel van de 
hiphopcultuur waar Simon zich enorm in 
thuis voelt. “Veel mensen kennen enkel het 
stoere en vaak gewelddadige imago van 
hiphop, maar eigenlijk is het gewoon een 
familie. Ons motto is: peace, love, unity and 
having fun.”

TOEWIJDING
Shakira traint gemiddeld 15 uren per week. 
Dat combineert ze met een opleiding aan 
sportschool Rhizo. Om geselecteerd te wor-
den voor internationale wedstrijden (EK en 
WK) neemt ze bijna elk weekend deel aan 
competities. “Veel tijd om gewoon tiener te 
zijn heb ik niet meer over, maar ik zou alles 
opgeven om te kunnen blijven dansen. Dat 
wil niet zeggen dat je me nooit buiten de 
dansstudio vindt hé. Ik ga ook graag eens 
shoppen met vrienden, of iets drinken aan 
Buda Beach.” Ook bij mama en papa ont-
breekt het niet aan toewijding. Naast tijd 
investeren ze ook financieel in de passie van 
hun dochter. Elke workshop, elke privéles, 
elke buitenlandse stage betalen ze zelf.

Simon woont eigenlijk in Deerlijk, maar een 
groot deel van zijn leven speelt zich af in 
Kortrijk. “Ik combineer mijn studies klinische 
psychologie met lesgeven en een job in de 
horeca. Daarnaast train ik elke dag minstens 
drie uren.” Dat laatste doet hij meestal met 
zijn ‘crew’ Joined Forces. “Onze uitvalsbasis is 

JC Tranzit, maar we trainen bijvoorbeeld ook 
soms in De Stroate. En na de trainingen vind 
je ons vaak in Ribs ‘n Beer,” grinnikt Simon. 
Naast Joined Forces maakt Simon ook deel 
uit van de competitieve crew BWA, een na-
tionale groep dansers uit Luik, Brussel, Gent, 
Charleroi... met internationale ambities.

AMBITIE
De passie, volharding en opoffering werpen 
voor deze twee talentjes gelukkig ook hun 
vruchten af. Shakira is Vlaams kampioene 
en als ze straks ook Belgisch kampioene 
wordt, kan ze daarna voor de tweede keer 
meedingen naar de wereldtitel bij de adults 
in verschillende disciplines. Voor Simon is 
het zelfs al zover. “Begin november trek ik 
naar India om er deel te nemen aan het 
WK.” Maar Simons ambities reiken nog ver-
der. “Ik wil de wereld zien, en breakdance is 
daarvoor mijn toegangspoort. Tegelijk help 
ik mee met het oprichten van een nieuwe 
dansschool. Het is mijn droom om met jong 
talent samen te werken en zo mijn passie 
door te geven.”

Kortrijks danstalent 
verovert België

(en de wereld)
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Federale, Vlaamse 
en Europese 
verkiezingen

STEMMEN IS VERPLICHT

Iedere Belg moet vanaf 18 jaar verplicht 
stemmen. Dat doe je in de gemeente waar 
je op 1 maart 2019 je hoofdverblijfplaats 
had. De exacte locatie van het stembureau 
waar jij je stem uitbrengt, staat vermeld 
op je oproepingskaart. Heb je deze op-
roepingskaart tegen 17 mei nog niet ont-
vangen, haal dan een duplicaat op aan de 
onthaalbalie van het stadhuis tijdens de 
openingstijden. Hiervoor hoef je geen af-
spraak te maken.

VOLMACHT

Kan je op 26 mei zelf niet gaan stemmen, 
dan kan iemand dit in jouw plaats doen. 
Deze persoon moet stemgerechtigd zijn 
en kan maximaal 1 volmacht krijgen. Een 
volmachtformulier vind je op www.kortrijk.
be/verkiezingen of haal je af aan de ont-
haalbalie van het stadhuis. Geef naast de 
volmacht ook de nodige bewijstukken en je 
oproepingskaart mee aan de persoon die in 
jouw plaats stemt.

De situaties waarvoor je een volmacht 
kan geven zijn beperkt:

• Je bent ziek en kan niet stemmen. Je 
voegt een medisch attest toe.

• Je moet werken en kan niet stemmen. Je 
voegt een attest van de werkgever toe.

• Door beroepsredenen verblijf je in het 
buitenland. Je voegt een attest van de 
werkgever toe, ook voor stemgerechtig-
de gezinsleden.

• Je bent schipper, marktkramer of kermis-
reiziger. Je voegt een attest van de stad toe, 
ook voor stemgerechtigde gezinsleden.

• Je verblijft in een strafinrichting. Je voegt 
een attest van de strafinrichting toe.

• Je geloofsovertuiging verbiedt je te 
stemmen. Je voegt een attest van de reli-
gieuze overheid toe.

• Je bent student en je studieprogramma 
laat je niet toe te stemmen. Je voegt een 
attest van de onderwijsinstelling toe.

• Je bent met vakantie in het buitenland. 
Je voegt een attest van de burgemeester 
toe. Hiervoor kom je vóór 26 mei per-
soonlijk langs aan de onthaalbalie van 
het stadhuis of een ontmoetingscentrum 
in één van de deelgemeenten met bewij-
zen voor deze reis, zoals vliegtuigtickets, 
boekingsbewijzen... of om een verklaring 
op eer af te leggen.

Wat moet je doen als je zelf 
een volmacht krijgt?

• Breng eerst je eigen stem uit in het stem-
bureau dat op jouw eigen oproepings-
kaart staat. 

• Ga daarna naar het stembureau van wie 
je de volmacht kreeg en neem het vol-
machtformulier, het bewijsstuk, de op-
roepingskaart van wie je de volmacht 
kreeg, en jouw eigen identiteits- én op-
roepingskaart mee.

 

PRAKTISCH 

• De stembureaus zijn doorlopend open 
van 8 tot 16 uur.

• Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets.
• Neem zeker je oproepings- én identiteits-

kaart mee.
• Oproepingskaart of identiteitskaart ver-

loren of gestolen? Op zondag 26 mei is 
de onthaalbalie van het stadhuis hier-
voor uitzonderlijk open van 8.30 tot 12 
uur. Toegang via de Leiestraat 21, recht 
tegenover de bibliotheek.

 

MEER VRAGEN 
OVER DE VERKIEZINGEN? 

• Surf naar www.kortrijk.be/verkiezingen 
of verkiezingen.fgov.be.

• Mail naar verkiezingen@kortrijk.be.
• Bel naar 1777.
• Kom naar de onthaalbalie van het stadhuis.

De openingstijden van de onthaalbalie van 
het stadshuis vind je terug onderaan pa-
gina 2 van dit stadsmagazine.

Op zondag 26 mei trekken we naar de stembus. We kiezen de leden van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, de leden van het Vlaams Parlement 

en de leden van het Europees Parlement. Hiervoor gebruiken we in Kortrijk 
eenvoudig te bedienen stemcomputers.

Tijdens de verkiezingen trek-
ken meer dan 57.000 Kor-
trijkzanen naar de stembus. 
Hierdoor kan het druk worden 
op de weg. We roepen ieder-
een op om zoveel mogelijk te 
voet of met de fiets naar het 
stembureau te gaan.

Hou er ook rekening mee dat op 
de dag van de verkiezingen de 
wielerwedstrijd Grote Prijs Mar-
cel Kint gereden wordt. Hierdoor 
kan er vanaf 12.30 uur verkeers-
hinder ontstaan op de volgende 
stemlocaties:

• Stembureaus Depart, 
 omgeving Kortrijk Weide
• Stembureaus Academie, 
 omgeving Houtmarkt
• Stembureaus Vives, 
 omgeving Etienne Sabbelaan
• Stembureaus OC Aalbeke, 
 omgeving Aalbeke centrum
• Stembureaus OC Rollegem, 
 omgeving Tombroekstraat
• Stembureaus Kooigem, 
 omgeving Kooigem centrum

Het parcours van de wielerwed-
strijd kan je nakijken op  
www.gpmarcelkint.be/parcours.

Mobiliteit op 
de dag van de 
verkiezingen
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Trui Dejonghe

Barbara Deman

Tim Hautekeete

Lize Meert

Bruno Vandenberghe

Heule Sente

Heule Centrum

Heule Watermolen

Kortrijk Noord

Kortrijk Oost

Kortrijk West

Marke

Aalbeke

Rollegem

Bellegem

Kooigem

Kortrijk Zuid

Bissegem
Kortrijk
Centrum

Of het nu grote geplande projecten zijn, 
of kleine onverwachte, maar daarom 
niet minder ingrijpende voorvallen: Kor-
trijk en zijn inwoners worden dagelijks 
geconfronteerd met fijne en soms min-
der aangename veranderingen.

Om ervoor te zorgen dat deze veranderin-
gen de leefbaarheid van jouw buurt niet 
in het gedrang brengen, heeft Kortrijk 5 
enthousiaste gebiedswerkers in dienst. Ze 
houden permanent de vinger aan de pols in 
de 14 gebieden van onze stad. De gebieds-
werkers detecteren zowel problemen als 
opportuniteiten en zoeken naar mogelijk-
heden om die aan te pakken. Op die manier 
vervullen ze dus meteen ook een brugfunc-
tie tussen het stadsbestuur en de inwoners.

Naast hun taken in de deelgebieden, spe-
len de gebiedswerkers ook een belangrijke 
rol bij grotere projecten. Omdat die een se-
rieuze impact kunnen hebben, begeleiden 
ze het overleg met bewoners, verenigingen 
en ondernemers van de buurt. Samen met 
een projectleider werken ze aan de com-
municatie en zorgen ze voor participatie 
en betrokkenheid tijdens de verschillende 
stadia van een project.

Wij stellen jou graag de gezichten voor 
achter Team Gebiedswerking.
1. Trui Dejonghe | Rollegem, Aalbeke, 

Kortrijk-West (Walle, omgeving  
Condédreef | 0473 86 28 25 of  
trui.dejonghe@kortrijk.be

2. Barbara Deman | Kooigem, Bellegem, 
Lange Munte, Kortrijk-Oost (Drie Hofste-
den, Venning, Sint-Jan) | 0473 86 28 03 
of barbara.deman@kortrijk.be

3. Tim Hautekeete | Kortrijk-Centrum,  
Bissegem, Kortrijk-Noord (Overleie, 
Pius) | 0498 90 90 96 of  
tim.Hautekeete@kortrijk.be

4. Lize Meert | Heule | 0498 90 93 47 of 
lize.meert@kortrijk.be

5. Bruno Vandenberghe | Marke,  
Kortrijk-Oost (Sint-Elisabeth),  
Hoog-Kortrijk | 0473 86 24 42 of  
bruno.vandenberghe@kortrijk.be

 R www.kortrijk.be/gebiedswerking

De Kortrijkse gebiedswerkers,
brug tussen stadsbestuur en inwoners

WIE IS JOUW WIJKINSPECTEUR?
Heb je een niet-dringende vraag voor de 
politie, dan kan je vanaf nu terecht op 
het gratis nummer 1701. Net verhuisd? 
Problemen in je buurt? Dan kan je ook 

terecht bij je wijkinspecteur. Wil jij weten 
wie dat is in jouw straat? Surf dan naar 
www.pzvlas.be. Klik op ‘diensten’ en ver-
volgens op ‘zoek uw wijkinspecteur’. Vul je 
deelgemeente en straat in en klaar is kees!

Dien je aangifte op tijd in 

Of je de belastingbrief nu digitaal of op pa-
pier indient, de belangrijkste regel is dat je 
dat op tijd doet. Want een boete voor een 
late aangifte kan al snel oplopen tot 1.250 
euro, en dan betaal je soms meer boete dan 
belasting.

Op papier of via internet?

Er zijn twee mogelijkheden om je belas-
tingaangifte in te vullen en in te dienen. De 
klassieke manier is de papieren versie per 
post. Die vul je zelf in en stuur je tegen 29 
juni 2019 terug naar de belastingdienst. 
Veel mensen zijn evenwel al overgestapt 
op tax-on-web, het digitale platform van de 
belastingdienst. Om toegang te krijgen heb 
je je elektronische identiteitskaart (eID) no-
dig en de pincode van vier cijfers die erbij 
hoort. Voor de digitale aangifte heb je tijd 
tot 15 juli 2019. Pincode vergeten? Vraag 
nieuwe codes aan op het stadhuis.

Voorstel van vereenvoudigde aangifte

Bijna 4 op 10 Belgen ontvangt een zogehe-
ten voorstel van vereenvoudigde aangifte. 
Dat voorstel is vooraf ingevuld door de be-
lastingdienst. Handig horen wij jou denken, 
dat wil ik ook! Maar je kunt het voorstel he-
laas niet zelf aanvragen. Je krijgt het auto-
matisch als je fiscale situatie stabiel is.
Als het voorstel na controle in orde blijkt te 
zijn, hoef je verder niets meer te doen. Wil 
je wel nog iets aanpassen, dan dien je die 
aanpassingen in via tax-on-web of je ver-
stuurt de verbeterde versie op papier terug.

Hou alle bewijsstukken bij

Het is belangrijk om alle bonnetjes, afre-
keningen, facturen en ander papierwerk 
dat je nodig hebt voor het invullen van de 
belastingbrief, goed bij te houden. Alle be-
wijsstukken kunnen namelijk opgevraagd 
worden door de administratie om je aan-
gifte te controleren.

Vraag hulp bij moeilijkheden

Heb je twijfels, maak dan op tijd een af-
spraak bij het belastingkantoor in de Hove-
niersstraat, of bij Patrick, de vrijwilliger van 
het Sociaal Huis die de kneepjes van het 
vak kent. Zij zullen je helpen met de aangif-
te en uitleg geven over wat wel kan worden 
ingebracht en wat niet. 

 R Afspraak met Patrick?  
Mail naar vrijwilliger.belastingen@kortrijk.be 
of bel naar 056 24 46 65.

Het is een jaarlijks klusje waar niemand naar uitkijkt: het invullen 
van de belastingbrief. We verzamelden enkele weetjes die het 

misschien niet leuker, maar wel alvast iets makkelijker maken.

5 weetjes voor je 
belastingaangifte

Trui Dejonghe Barbara Deman Tim Hautekeete Lize Meert Bruno Vandenberghe
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Samen blokken 
op locatie

Binnenkort slaat de stress opnieuw toe 
bij studenten. Ze moeten zichzelf moti-
veren om te studeren en een bloklocatie 
in de buurt zoeken. Studenten blokken 
meer en meer met lotgenoten omdat ze 
het gevoel hebben dat dit hun studiere-
sultaten positief beïnvloedt.

Ook in Kortrijk is deze trend populair. 
Zowel hogere onderwijsinstellingen, als 
de stad Kortrijk en bepaalde bedrijven 
stellen ruimtes ter beschikking waar jon-
geren in alle stilte én in groep kunnen 
blokken. Een overzicht vind je op www.
kortrijkstudentenstad.be/aanbod/blok-
locaties. De studenten kunnen vanaf dit 
semester ook blokken in de brandweer-
kazerne aan de Doorniksesteenweg. De 
kazerne biedt niet alleen studieruimte 
aan, maar ook faciliteiten om tussendoor 
te sporten of fitnessen.

Alles wat je wilde weten 
over tienerpooiers

De problematiek van tienerpooiers, of 
loverboys, blijft in de aandacht staan. 
Recent nog bij de ontdekking van mis-
bruiken in enkele Antwerpse hotels. Het 
systeem van de loverboys betekent een 
groot gevaar voor de maatschappij en 
de jeugd in het bijzonder. Op donder-
dag 9 mei verzorgt vzw Payoke op vraag 
van het Humanistisch Verbond Kortrijk 
daarom een voordracht over tienerpooi-
ers. Patsy Sörensen en Klaus Vanhoutte 
geven inzicht in de problematiek en 
schetsen het belang van hun organisatie 
daarbij. Ouders, begeleiders, leerkrach-
ten en scholen, hulpverleners… vormen 
de doelgroep van de infoavond. Maar 
ook de jongeren zelf. Bedoeling is dat ze 
leren signalen herkennen en adequaat 
handelen als ze door een loverboy bena-
derd worden.

Afspraak om 19 uur in Mozaïek, Over-
leiestraat 15a. Gratis toegang. Inschrijven 
is aangewezen via hv.kortrijk@skynet.be 
of 0486 31 28 97.

 R www.vcmozaiek.be

Drink duurzaam: kies 
voor water van de kraan
 
 
 
Kortrijk kiest voor een gezond en milieu-
vriendelijk drankbeleid en ondertekende 
het gemeentecharter van drinKraantjes-
water. Hiermee engageert de stad zich 
om kraantjeswater te schenken in de 
gemeentelijke gebouwen, het drinken 
van kraantjeswater aan te moedigen en 
verpakkingsafval te voorkomen door het 
gebruik van hervulbare drinkbussen te 
stimuleren. En jij? Laat jij flessenwater en 
andere dranken voortaan wat vaker aan 
de kant staan? Ga ook met jouw school, 
vereniging, organisatie of horecazaak het 
engagement aan om meer kraantjeswa-
ter te drinken. Onderteken het charter 
op www.drinkraantjeswater.be en geniet 
van de voordelen! 

 R www.drinkraantjeswater.be

 R  www.meiplasticvrij.be

Wat is pijn bij reuma? 

De Vlaamse Vereniging Voor Spondylo-
artritis (Bechterew), oefengroep Kortrijk 
De Watertrappers en de Reumatoïde Ar-
tritis Liga afdeling Kortrijk bundelen op 
7 mei de krachten voor een infoavond 
over pijn bij reuma. Hiermee heeft Kor-
trijk een primeur, want deze voordracht 
is de enige die plaatsvindt in de provincie 
West-Vlaanderen.

Veel mensen worden geconfronteerd 
met dagelijkse, chronische pijn. Voor hen 
is pijn onlosmakelijk verbonden met hun 
dagelijks leven. Pijn bij reuma is inflam-
matoir. Dokter Bina Liekens, zelf ervarings-
deskundige, geeft inzicht in het ontstaan 
en de beheersing van pijn. De infoavond 
vindt plaats om 19.30 uur in het Dakcafé 
van het stadhuis, aan de Papenstraat (toe-
gang met eID). De toegang bedraagt €2, 
inclusief drankje.

Vergader of exposeer  
in Atelier 2025 
 
 

Atelier 2025 bevindt zich op de voorma-
lige site van Sint-Vincentius, aan het Be-
gijnhofpark. Je kan er ruimtes huren voor 
semipermanente voorstellingen van actu-
ele, fysieke projecten in Kortrijk, maar ook 
bijvoorbeeld voor vergaderingen en work-
shops. De vergaderzaal (100m²) is voorzien 
van wifi, tafels, 30 stoelen en beamer. De 
exporuimte (150m²) heeft eveneens wifi, 
een bar en bijhorende benodigdheden 
zoals dranken, glazen, vaatwasmachine, 
diepvries en een barkoelkast. Door de in-
bedding aan het Begijnhofpark heeft ate-
lier 2025 een unieke uitstraling. Proef alvast 
van de sfeer tijdens de eerste tentoonstel-
ling Show Me Your Colors, die er van 1 tot 
en met 5 mei loopt. 

 R Voor info, prijzen, beschikbaarheid en 
locatiebezoek, kan je terecht op sok@kortrijk.be. 
Volg Atelier 2025 ook via Facebook en Instagram.

Kortrijk Kort 

7 t/m
10 juni

Kortrijk

SINK
SEN

z i n d e r e n d  z o m e r s

19

www.sinksen.be
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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Elke Cannaert ervoer vier jaar geleden het-
zelfde probleem. De organisatie van op-
vang voor de kroost tijdens de twee maan-
den durende zomervakantie is een heus 
karwei. ‘Samen met enkele andere ouders 
van kinderen uit Vrije Basisschool De Wa-
termolen staken we de koppen bij elkaar 
en kwam het idee van een solidaire kinder-
opvang, een kinderopvang georganiseerd 
door de ouders zelf.’

Zijn er dan onvoldoende alternatieven in 
Kortrijk? “Neen hoor, je hebt sportkampen, 
speelpleinwerking, jeugdbeweging, maar 
die hebben vaak praktische beperkingen.” 
Medecoördinator Wouter Leplae treedt Elke 
bij: “Kampjes kunnen snel duur worden als 
je drie kinderen hebt. En de openingstijden 
van de speelpleinen stemmen soms niet 
overeen met de werkschema’s van ouders.”

LOKAAL VAN DE STAD
Een grote groep kinderen thuis ontvangen is 
geen evidentie. Gelukkig bood de stad een 
oplossing. Elke en Wouter getuigen van een 
vlotte samenwerking. “De oude conciërge-
woning op Wembley stond al een tijdje leeg 
tijdens de vakanties en werd ons als lokaal 
aangeboden. Bovendien kregen we een 
startpakket spelmateriaal en regelde men 
een aantal noodzakelijke verzekeringen.”

De dagelijkse organisatie ligt wel in de 
handen van de ouders. “Alle ouders dra-
gen hun steentje bij in een beurtrolsys-
teem. Per dag dat een ouder voor toezicht 
zorgt, kunnen de kinderen van dat gezin 
4 dagen naar de opvang komen. Kostprijs: 
één euro per dag per kind,” legt Wouter 
uit. “Verder is er een ouder die de finan-
ciën beheert, een materiaalmeester… En 

we houden jaarlijks een evaluatie en een 
aantal vergaderingen” vult Elke aan.

VERSTERKTE BAND MET BUURT
“Er is natuurlijk wel vertrouwen nodig. In 
het begin was dat makkelijk, want we had-
den een kleine groep en iedereen kende 
iedereen. Maar intussen zijn er meer dan 
30 gezinnen met meer dan 60 kinderen. 
Daarom zijn er nu enkele huisregels waar 
ouders zich aan moeten houden.” Maar 
Wouter voegt daar meteen aan toe dat dit 
net ook de grote sterkte is van solidaire kin-
deropvang: de verbinding die ontstaat in je 
buurt. “Je leert mensen écht kennen.”

 R Wil jij samen met je buren ook zo’n initiatief uit 
de grond stampen? Neem dan contact op met 
katrien.verlinden@kortrijk.be.

Zomervakantie! De mooiste tijd van het jaar voor veel gezinnen. Maar waar 
moet je met je kinderen heen als je nog moet werken? Enkele buurten in 

Kortrijk hebben de oplossing gevonden: solidaire kinderopvang.

Kortrijkse speelpleinwerkingen
klaar voor de zomer

NESTÉ
- 3 tot 12 jaar
- Vrije Basisschool Bellegem,  

Bellegemkerkdreef 1, Bellegem
- 1 tot 19 juli en 19 tot 27 augustus
- info@speelpleinwerkingneste.be 
 of 0476 54 92 65
- www.speelpleinwerkingneste.be

RODENBURG
- 3 tot 15 jaar
- Vrije Basisschool Rodenburg,  

Rodenburgplein 31, Marke
- 19 tot 30 augustus
- spw_rodenburg@hotmail.com of  

0495 42 59 40
- www.fb.com/speelpleinrodenburg

KINDERLAND
- 3 tot 14 jaar
- Vrije Basisschool Kinderland,  

Sint-Anna 41, Kortrijk
- 1 juli tot 2 augustus
- speelpleinkinderland@hotmail.com  

of 0479 24 73 29
- www.speelpleinkinderland.com of  

www.fb.com/speelpleinwerkingkinderland

BAOBAB
- 3 tot 8 jaar
- De Levensboom,
 Bruyningstraat 56, Marke
- 1 tot 12 juli
- eva_de_clercq@telenet.be 
 of 0479 31 00 44
- www.vkwbaobab.wordpress.com of 

www.facebook.com/PopUpBaoBaB

WASPER
- 3 tot 15 jaar, ook kinderen met beperking
- De Warande, Ringlaan 30a, Heule
- Alle schoolvakanties (sluitingsweek 29 

juli tot 2 augustus)
- wasper@kortrijk.be of 056 27 73 76
- www.kortrijk.be/wasper

MARKE
- 3 tot 14 jaar
- Vrije Centrumschool Marke,  

Kloosterstraat 39, Marke
- 1 tot 19 juli en 12 tot 27 augustus
- spwm2018@gmail.com
 of 0496 82 17 21
- www.fb.com/groups/161875487778889

FLADDER
- 3 tot 12 jaar met een beperking 
 + broertjes en zusjes
- Vrije Basisschool De Sprong, 
 Rekollettenstraat 48, Kortrijk
- 15 tot 19 juli
- trish.berten@destroom.be, 
 arne.vangheluwe@kindervriend.be
 0491 39 37 69 of 0496 27 54 14
- www.facebook.com/speelpleinfladder

In de zomervakantie engageren tientallen vrijwillige moni’s zich opnieuw 
om Kortrijkse kinderen te entertainen. Onze stad telt intussen zeven 

speelpleinwerkingen. Wij stellen ze graag even aan je voor.

Heulse ouders organiseren 
zelf kinderopvang

WORD ZELF MONI!

Niet alleen de spelende kinderen, 
maar ook de moni’s beleven een 
geweldige tijd op de speelpleinwer-
kingen. Ze smeden vriendschaps-
banden voor het leven. Ben je en-
thousiast, creatief, verantwoordelijk 
én minstens 16 jaar oud? Dan kan 
ook jij moni worden. Neem contact 
op met jouw werking naar keuze.
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Babytheek en Sportrijk 
in de Deelfabriek 

In de loop van mei openen twee nieuwe 
initiatieven de deuren in de Deelfabriek. 
Sportrijk is een uitleendienst voor sport-
kleding en kleine sporttoestellen, zoals 
fitnessmateriaal. De Babytheek is een 
uitleendienst voor babyspullen, zoals 
buggy’s, maxicosi’s, bedjes, draagzakken, 
autostoelen... Bij de Babytheek zal je ma-
teriaal kunnen ontlenen voor baby’s van 
0 tot 3 jaar. 

De Babytheek is voor de start nog op 
zoek naar veilig, proper en kwalitatief ba-
bymateriaal. Heb je bruikbare accessoires 
die te klein zijn voor jouw baby maar nog 
kunnen dienen voor anderen? Breng ze 
naar de Babytheek en je krijgt een gratis 
lidmaatschap voor één jaar. Je kan spul-
len langsbrengen bij de Deelfabriek in de 
Damastweversstraat, elke woensdag van 
13.30 tot 16.30 uur. 

 R babytheek@kortrijk.be of 
 www.facebook.com/deelfabriekkortrijk   

Kandidaten voor de 
beeldkwaliteitskamer 
 
 
 
De beeldkwaliteitskamer draagt samen 
met het beeldkwaliteitsplan en de inven-
taris bouwkundig erfgoed zorg voor het 
historisch karakter van de stad en geeft 
tegelijk ruimte aan hedendaagse archi-
tectuur. De beeldkwaliteitskamer is een 
adviesorgaan dat rechtstreeks rappor-
teert aan het college van burgemeester 
en schepenen. Het geeft advies over de 
grote en beeldbepalende projecten en is 
een klankbord voor opdrachtgevers en 
ontwerpers. 

De beeldkwaliteitskamer wordt samen-
gesteld voor de looptijd van de huidige 
legislatuur. Het adviesorgaan zoekt ex-
terne deskundigen met ervaring in de 
expertisegebieden architectuur, steden-
bouw, erfgoed, landschappen en publie-
ke ruimte. Bepaal jij mee het gezicht van 
de stad? Dien je kandidatuur in via beeld-
kwaliteitskamer@kortrijk.be. 

 R www.kortrijk.be/beeldkwaliteitskamer 

Buren voor Buren 
breidt uit

Buren voor Buren is een netwerk. Meer 
dan 200 vrijwilligers bundelen de krach-
ten met professionelen in een unieke sa-
menwerking. Stad Kortrijk, de wijkcentra, 
de seniorenadviesraad, het decanaat, Sa-
mana, Solidariteit voor het gezin en het 
Huis van de Mens zorgen samen voor on-
dersteuning aan mensen die kwetsbaar 
geworden zijn. Zo kunnen ze, zolang dit 
wenselijk en haalbaar is, in hun eigen ver-
trouwde omgeving blijven wonen.
‘Iedereen helpt iedereen’ is geen holle 
slogan voor Buren voor Buren. Waar spon-
tane burenhulp niet gebeurt of waar zich 
nood aandient, probeert men oplossin-
gen te bieden. Dit kan bijvoorbeeld door 
ontmoeting te versterken met buurtbe-
woners, verenigingen en scholen die ac-
tief zijn in de buurt. Want buren die elkaar 
beter kennen springen sowieso zorgza-
mer met elkaar om. Wil jij mee helpen 
denken en werken als vrijwilliger? Laat het 
weten aan coördinator Martine.

 R martine.knockaert@kortrijk.be of 056 24 42 02

Verwelkom een 
internationale student 
in je huis
 
 
 
Het aantal internationale studenten 
groeit in Kortrijk. Sommigen onder hen 
kunnen niet regelmatig naar huis omdat 
de afstand naar hun thuisland te groot is. 
Heimwee kan die jongelui parten spelen. 
Onder de noemer ‘NEST, feels like home’ 
willen de hogere onderwijsinstellingen 
vanaf academiejaar 2019-2020 lokale 
gezinnen en internationale studenten 
op een professionele manier aan elkaar 
koppelen. Voor beiden is het een unieke 
ervaring. Studenten en gezinnen kunnen 
samen koken, eten, ontspannen, spor-
ten… Gezinnen leren andere culturen 
kennen en maken deel uit van de Kortrijk 
Global Community.

Heb je interesse om met je gezin of als 
alleenstaande deel te nemen aan dit 
uitdagende project? Wil je je thuis en je 
hart openstellen voor jonge internatio-
nale studenten die nood hebben aan wat 
contact en huiselijke sfeer? Je kan je tot 
1 juni inschrijven om deel te nemen aan 
dit project.

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

Groene vingers gezocht

Heb je groene vingers en een beetje tijd? 
Help als vrijwilliger bij het onderhoud van 
de tuin in het Baggaertshof aan de Sint-
Jansstraat 37. Het Baggaertshof werd in 
1638 gesticht door Joossine Baggaert die 
er 13 huisjes inrichtte voor behoeftige 
vrouwen. Op de binnenkoer vind je een 
kruidentuin met meer dan 200 soorten 
kruiden. Help jij ze mee onderhouden?

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

Kinderboerderij Van Clé 
zoekt moni’s 
 
 
 
De kinderboerderij in Marke zoekt moni-
toren om de boerderijkampen te helpen 
begeleiden, organiseren en verder uit-
werken. De kampen vinden plaats van 1 
tot 5 juli, 15 tot 19 juli en 19 tot 23 augus-
tus, telkens van 8.30 tot 16.30 uur. Ben je 
minstens 15 jaar oud en ga je graag met 
kinderen om? Heb je een creatieve geest 
en neem je graag initiatief? Neem con-
tact op met hannelore@vancle.be.

Joka-kamp in  
De Branding

Joka organiseert vrijwilligerswerk in de 
zorgsector over heel Vlaanderen. Zo wil 
men bij individuele jongeren en jongeren 
groepen bewustzijn creëren voor oude-
ren, mensen met een fysieke of mentale 
beperking of psychische problemen.
Dus ben jij jong en maakt vrijwilligers-
werk jou enthousiast? Zet je je graag in 
voor mensen met een beperking? Schrijf 
je dan in voor het Joka-kamp in De Bran-
ding in Heule van 4 tot en met 9 augus-
tus. Je leeft er samen met de bewoners 
en de andere vrijwilligers. Je animeert, 
bedenkt leuke spelletjes en verwent de 
bewoners met zang, een uitstap, een 
beautysalon, lekker eten… Zo zorg je 
voor een vakantie om nooit te vergeten, 
voor de bewoners én voor jezelf.

 R  www.jokaweb.be 

Kortrijk roept op 
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HEULE

KIJKEN NAAR HEULE, 
HET DORP VAN STREUVELS
Op 15 augustus is het 50 jaar geleden dat de auteur Stijn Streuvels over-
leden is. Naast De Vlaschaard en andere klassiekers schreef hij in 1942 
ook het boek Heule, waarin hij op een magistrale manier zijn jeugdjaren 
in Heule beschrijft. Dat boek dient nu als leidraad voor een nieuw doe-
boek. Het nodigt je uit om de wandelschoenen aan te trekken of de fiets 
van stal te halen. Wat blijft er nog over van het door Streuvels geschetste 
dorpsbeeld? Vijf wandelingen en één fietsroute maken duidelijk dat een 
aantal zaken de eeuwen getrotseerd hebben: de Heulebeek, de kerk, de 
pastorie, het kasteel en het park, de Heerlijkheid, het Rattenkasteel, de 
Warandekapel... Heemkundige kring Langs d’Heuleboorden nodigt je op 
zondag 19 mei uit in OC De Vonke voor de boekvoorstelling.

 R www.erfgoedzuidwest.be/nieuws/kijken-naar-heule-het-dorp-van-streuvels

AALBEKE – BISSEGEM

HERBESTEMMING KERKEN
Sinds 2014 werkt de stad samen met pastorale vertegenwoor-
digers en kerkbesturen aan een kerkenplan. Dat plan bracht alle 
kerken en hun gebruik objectief in kaart. 21 van de 25 Kortrijkse 
kerken komen in aanmerking voor een neven- en/of herbestem-
ming. Binnen dit plan behoudt iedere pastorale eenheid 1 hoofd-
kerk die enkel voor de eredienst wordt ingezet.
De meest opvallende veranderingen zijn te vinden in Aalbeke en 
Bissegem. In de Sint-Corneliuskerk in Aalbeke komen er lokale af-
delingen van de academie en de bib. Ook de Sint-Audomaruskerk 
in Bissegem ontvangt voortaan de academie en de bib. Daarnaast 
komt er polyvalente ruimte voor de wijkwerking en het ontmoe-
tingscentrum. Nog in Bissegem zijn de gesprekken om de kerk 
Mariadorp te verkopen aan de evangelische kerk volop lopende.

KORTRIJK-WEST

OPENBAAR ONDERZOEK GEDEELTELIJKE
AFSCHAFFING VOETWEG 65
Met het oog op de realisatie van een bufferbekken op Walle plant de stad 
de afschaffing van een deel van het wandelpad voetweg 65. Het buf-
ferbekken is nodig om water op te slaan bij hevige regenval en beperkt 
zo het risico op overstromingen in het centrum van Kortrijk. Voetweg 65 
raakte sinds de aanleg van de E17 in onbruik. De delen die nu ook offici-
eel geschrapt zullen worden zijn al decennialang niet meer in gebruik als 
verbinding tussen Walle, Condédreef en Wolvendreef.
De gemeenteraad stemde op 1 april voorlopig in met de afschaffing. Tus-
sen 29 april en 28 mei organiseert de stad een openbaar onderzoek over 
de afschaffing. In die periode kan iedereen reageren op de plannen.

 R Info en reactiemogelijkheden vind je op www.kortrijk.be/voetweg65.

AALBEKE

ROCKRALLY 
AALBEEKS GEWELD
Vier bands met roots in Aalbeke nemen het op zaterdag 18 mei tegen 
elkaar op in een rockrally. Eyes of Stone is een driekoppige band met een 
stevig gitaargeluid. Van stoner over doom tot 80’s heavy metal. Spunk! 
brengt een mix van rock, pop en funk. Het viertal citeert als invloeden 
onder andere Red Hot Chili Peppers en Jimi Hendrix. Alive is de jongste 
rockband op de affiche. Ze brengen eigen nummers en covers van vroeger 
en nu. Unlock Dialoque is het muzikale project rond singer-songwriter Jelle 
Vandewiele. Bereid je voor op een donkere sound, een vleugje melancho-
lie én een strijkerssectie. De avond wordt afgesloten door de Turbo (A)live 
Band, een eerbetoon aan de populaire Kortrijkse volkszanger Johny Turbo. 
Afspraak vanaf 17 uur op Aalbekeplaats. De optredens zijn gratis.

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

ROLLEGEM

LUXFESTIVAL PRIKKELT
OPNIEUW DE ZINTUIGEN
Ook met zijn derde editie op zaterdag 1 juni wil LUXfestival de zintui-
gen prikkelen. LUX is in de eerste plaats een familiefestival. Tussen 14 
en 19 uur zijn kinderen baas. Achter ieder hoekje van Rollegemplaats 
schuilt een kinderschat. Nieuwe foodtrucks zorgen voor verrassende 
smaken en een nieuwe opstelling bevordert de gezelligheid.
De grootste verandering situeert zich in het muzikale compartiment. 
Het publiek verkoos coverband Super Shake en jonge talenten Lee 
Anderson en Dries Vanhaute. Daarnaast zorgen bekende DJ’s op een 
gloednieuwe stage en met spectaculaire visual effects voor de juiste 
vibes. Gunter D is de absolute hoofdact. Knotsgek, maar ambiance 
verzekerd. Er gaat opnieuw een deel van de opbrengst naar een 
goed doel. Dit jaar is dat vzw Boven de Wolken.

 R www.luxfestival.be

MARKE

MARK-É FESTIVAL
Op zaterdag 11 mei palmt Mark-é de groene omgeving rond het 
Markse ontmoetingscentrum in. Mark-é is een gratis festival dat jong 
en oud verwelkomt. Zo is er in de namiddag animatie voor kinderen. 
Maar de focus ligt wel voornamelijk op de muziek. De affiche biedt 
uiteenlopende muziekgenres aan. Naast gevestigde waarden is er ook 
een podium voor beginnende groepen. Dit jaar krijg je onder andere 
Gèsman, The Gambits, A Murder in Mississippi, Brazzmatazz en DJ Lisa 
Jordens te zien.

 R  www.mark-e.be

© Tom Vanderstede
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Dat vindt ook Sarah Deprez uit de Preshoek-
straat. Voor haar gezin is buurvrouw Martine 
de ene dag een redder in nood, de andere 
dag een luisterend oor en vooral elke dag 
een fijne vriendin. Naast het zorgen voor 
mekaar maken ze ook bewust tijd vrij voor 
een glaasje of een uitstap met zijn tweetjes. 

Ook de kippen en poezen van Sarah en 
haar man weten de goede zorgen van Mar-
tine te appreciëren. Een koppel sierduiven 
uit Sarahs tuin heeft trouwens al een meter 
in spe voor het ei dat de vogels momenteel 
uitbroeden.

17 JAAR LIEF EN LEED
Martine is duidelijk overdonderd wanneer 

Sarah haar op een vrijdagavond verrast met 
een bloemetje. De bijbehorende warme 
woorden doen haar blozen want volgens 
haar vraagt het allemaal geen moeite. “Zelf 
verwend worden, dat moet ze nog leren,” 
voegt Sarah er aan toe. “Ik ben al blij dat ik 
mijn buren af en toe kan trakteren op een 
winterse snertsoep of kadul. Het geeft me 
een fijn gevoel als ik ook iets voor hen kan 
betekenen.”

17 jaar lang al delen beide gezinnen lief en 
leed in de Preshoekstraat. En ook met de 
andere buren kunnen ze het goed vinden. 
Dankzij de zomerbarbecue en het jaarlijks 
nieuwjaarfestijn zijn de contacten in de 
straat intenser geworden. “Nu nog een paar 

stoelen op de drempel en dan is het net als 
vroeger,” mijmeren ze beiden.

Twijfelen of je de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact haalde vóór 
je vertrok, de voordeur dichtslaan en plots beseffen dat de huissleutel nog 
op tafel ligt… Het overkomt ons allemaal wel eens. Op zo’n moment is een 

buur bij wie je zomaar terecht kan goud waard.

DAG VAN DE BUUR

Heb jij ook een buurvrouw of -man op 
wie je altijd kan rekenen en die je even 
in de watten wil leggen? Zorg op 23 of 
24 mei, op de Dag van de Buur, voor 
een warme knuffel, een kattenbelletje 
of klein presentje. Wil je niet wachten 
tot eind mei? Groot gelijk, je beste 
buur verdient ook op een gewone dag 
een blijk van appreciatie.

"We hebben niet
veel woorden nodig."

In december 1990 wandelde boomkweker 
Dirk Benoit door het Van Raemdonckpark. 
Tussen een aantal aangeplante eiken bot-
ste hij plots op een vreemd exemplaar. De 
boom viel op door zijn atypisch blad. Het 
was anders ingesneden en nog altijd groen 
in december. Ook de schors bleek ruwer dan 
die van andere eiken. Ondanks zijn uitge-
breide kennis kon Dirk deze boomsoort niet 
thuiswijzen. Hij nam daarom wat enthout 
mee naar huis om de boom te enten en ver-
der te observeren.

Tien jaar later, in 2000, kreeg Dirk het be-
zoek van de Britse boomdeskundige Allen 

Coombes van het Sir Harold Hillier Arbo-
retum in Romsey, Hampshire. Hij identifi-
ceerde de eigenaardige eik als een Quercus 
x streimii, een kruising tussen de wintereik 
en de donzige eik of truffeleik. Coombes 
zorgde er vervolgens voor dat de eik van 
Kortrijk een erkende soort werd met als of-
ficiële naam Quercus x streimii ‘Kortrijk’.

Hoe de Kortrijkse eik in het Van Raemdonck-
park verzeild is geraakt, is voor Dirk nog 
steeds een raadsel. Hij vermoedt dat bij de 
aanleg van het park in 1959 het zaaigoed 
niet al te zuiver was. Een andere bron ver-
telde ons dat de toenmalige verantwoor-

delijke voor de groendienst in Kortrijk ge-
passioneerd was door eiken. Zo zouden er 
in de Kortrijkse parken nog wel meer zeld-
zame eiken staan.

Met het oog op tal van geplande aanplan-
tingen in de toekomst, pikte Stad Kortrijk 
het verhaal van de Kortrijkse eik recent 
terug op. De afgelopen jaren werd de Kor-
trijkse eik al ijverig geënt op andere bomen. 
Enkele daarvan hebben stilaan de leeftijd 
bereikt waarop ze uitgeplant kunnen wor-
den. Dat gebeurt in het najaar van 2019 op 
verschillende locaties verspreid in Kortrijk.

Wist je dat er een eikensoort bestaat die de naam van onze stad 
draagt? De Quercus x streimii ‘Kortrijk’ werd 30 jaar geleden 

ontdekt in het Gebroeders Van Raemdonckpark.

Kortrijk heeft  
eigen eikensoort
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Kortrijk in het vizier
Kortrijkzanen getuigen over WO II

Tussen 23 en 28 mei 1940 lieten al meteen 
90 mensen het leven door Duitse bommen. 
De bomkapel aan het Rotershof in de Sint-
Elooisdreef is daar nog een stille getuige 
van. Maar het ergste moest  nog komen. De 
geallieerden bombardeerden systematisch 
de aanvoerlijnen van de Duitsers. Helaas 
waren hier vooral burgers het slachtoffer 
van. Een eerste groot bombardement vond 
plaats in 1943. Er vielen in Kortrijk 56 doden 
en meer dan 100 gewonden te betreuren.

De zwaarste raids kwamen eraan in 1944. 
In totaal overleden 430 mensen, onder 
wie 250 bij het grote bombardement van 
26 maart 1944. Er werden 1850 gebouwen 
vernield waaronder de Grote Hallen, de 
Sint-Michielskerk, de post en het stations-
gebouw. Zo kreeg de stad na de oorlog een 
totaal ander uitzicht. De Broeltorens en de 
omgeving van het Begijnhof bleven geluk-
kig wel grotendeels gespaard.

Heel wat Kortrijkzanen kunnen zich de diepe 
trillingen van de naderende vliegtuigen en 
de daaropvolgende lichtflitsen en bomin-
slagen nog voor de geest halen alsof het 
gisteren was. De stad zocht hen op om hun 
getuigenissen te vereeuwigen. Het resultaat 
is een magazine vol pakkende verhalen.

Wil je de bombardementen tijdens WO II op 
een actieve manier herbeleven? De wan-
delroute ‘Kortrijk in het vizier’ neemt je mee 
langsheen de plekken die het hardst ge-
troffen werden. In het begeleidend boekje 
en op de sokkels ter plaatse vind je foto’s en 
verhalen van toen.

Net als tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg Kortrijk in WO II opnieuw 
een belangrijke logistieke functie. De nabijheid van de luchthaven van 
Wevelgem en het rangeerstation maakten van Kortrijk een geliefkoosd 

doelwit voor bombardementen.
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 R Zowel het magazine als het wandelboekje met kaart kan je vanaf 11 mei gratis afhalen bij de dienst 
Toerisme in het Begijnhofpark, in de centrale bibliotheek of aan het onthaal in het stadhuis.

Met het project The Global Challenge nodi-
gen Kortrijk en Cebu jongeren uit die de we-
reld willen verkennen en tegelijk actie willen 
ondernemen. Ze strijden voor schone lucht, 
voor veilig verkeer, voor duurzame voeding, 
tegen armoede, tegen ongelijkheid… In 
Kortrijk bezoeken ze onder andere VORK, de 
Deelfabriek, Oxfam Wereldwinkel, Tranzit en 
speelpleinwerking Wasper.
Isabel Bultinck en Erik Declercq stapten 
mee in het project als gastgezin. “We zijn 
zelf nogal avontuurlijk ingesteld. Erik reisde 
vroeger veel voor zijn werk en we houden 
er nog altijd van om nieuwe delen van de 
wereld te ontdekken. Die nieuwsgierigheid 
probeerden we ook altijd aan onze kinderen 

mee te geven. Zo ging onze jongste dochter 
Jozefien drie jaar geleden zelf mee op in-
leefreis naar Cebu”.

Maar de reis van Jozefien verliep niet vlek-
keloos. “Op de dag van de terugreis kreeg 
ze appendicitis en kon ze onmogelijk het 
vliegtuig op.” Mama Isabel vertelt het nu 
rustig, maar toen was het alle hens aan dek. 
Papa Erik vertrok zelf richting Cebu. “Ik werd 
er heel hartelijk ontvangen door de gastou-
ders van Jozefien en door Jenny en Aldwin, 
de Filipijnse begeleiders. Het was dan ook 
een evidentie voor ons om hen nu bij ons te 
laten logeren.” Isabel en Erik staan ook paraat 
als chauffeur en begeleider voor uitstapjes.

Jenny en Aldwin namen in 2010 zelf deel 
aan The Global Challenge als student. “Dat 
was toen nog een uitwisseling met het Ne-
derlandse Haarlemmermeer. Maar intussen 
kwamen we al vier keer mee naar Kortrijk.” 
Hoewel er zeker plezier mag gemaakt wor-
den, zien zij het project niet zomaar als een 
plezierreisje. “Voor de jongeren die we bege-
leiden is de inleefreis slechts een begin. Op 
basis van hun ervaringen hier zullen ze elk 5 
projecten uitwerken in de Filipijnen. Die dra-
gen ze dan uit in hun gemeenschap met als 
edel doel: een betere wereld creëren.”

 R www.facebook.com/theglobalchallengekortrijk

 R  www.kortrijk.be/stedenband

In april ontving Kortrijk al voor de vierde keer een delegatie jongeren uit 
haar Filipijnse zusterstad Cebu. Samen met hun Kortrijkse lotgenoten die 

in de zomervakantie naar Cebu trekken, werken ze een programma af dat in 
het teken staat van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Filipijnse jongeren met 
een missie op bezoek
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#Who Cares?
WO 1 MEI > ZO 2 JUN
Onder de noemer #Who Cares? buigen spelers uit de 
zorg-, cultuur-, onderwijs- en sportwereld zich over 
het stijgend aantal projecten rond zorg. Ze gaan met 
elkaar in gesprek over een concreet project van één 
van de deelnemers. Zo leren ze elkaars ideeën, vragen, 
noden en ervaringen kennen en slaan ze waar mogelijk 
de handen in elkaar.
In het kader van #Who Cares? zetten Bubox en Musea 
Kortrijk in samenwerking met Vormingplus werk van 
twee kunstenaars in de kijker waarin de kracht van 
kwetsbaarheid centraal staat. Soul Contractions toont 
schilderijen, tekeningen en sculpturale installaties van 
Yves Velter, die focussen op de broosheid van de totale 
mens. Journey van kunstenares Ann Deman benadrukt 
de zorgende kracht die uitgaat van foetussen in fragiel 
porselein.

 > www.buda-eiland.be/who-cares

Tuinmarkt
ZO 5 MEI
Team economie van Stad Kortrijk, Tuinhier Marke en talrijke 
handelaars en verenigingen pakken uit met hun 9e Tuinmarkt. 
Het prachtige kasteel Blommeghem met zijn unieke tuin aan de 
Van Belleghemdreef 6 in Marke is voor één dag de thuisbasis van 
tientallen kwekers, tuinaannemers, tuincentra en handelaars.
Tuinieren is klimaatvriendelijk, proeven van de korte keten is 
actueel. De Tuinmarkt neemt je mee in de wereld van milieu- 
en klimaatvriendelijk tuinieren. Ook voor tuininrichting en 
-decoratie of het zelf maken van tuinornamenten kan je terecht 
op de Markse Tuinmarkt. Gratis toegankelijk van 10 tot 17.30 uur.

 > 056 27 73 33 of tuinhiermarke@telenet.be

drukdrukdruk
ZA 4 > ZO 5 MEI
Tijdens drukdrukdruk kleeft er inkt aan je 
handen en kom je ogen te kort. Op 4 en 5 
mei tonen grafiekfans in heel Vlaanderen 
je hun werk(plek) en proef je zelf van 
grafiek. Dompel je onder in een wereld waar 
trage technieken en kleurrijke inkten de plak 
zwaaien. drukdrukdruk, dat is prachtige 
prints, fascinerende persen en inspirerende 
technieken. In Kortrijk kan je terecht op 
verschillende plaatsen. Atelier Grafiek van de 
Academie brengt groepswerk in de traditie 
van het Cadavre Exquis, een surrealistisch 
tekenspel met etsen. Bij De Tafel van Zeven 
kan je proeven van het zeefdrukambacht. 
Ook op andere plaatsen in Vlaanderen kan je 
terecht voor workshops en expo’s.

 > Festivalprogramma op www.kunstwerkt.be/drukdrukdruk

Coupe Familiale
DO 9 > ZA 25 MEI
Theater Antigone is aan zijn 20ste verjaardag van zijn sociaal-
artistiek project toe. In het kader daarvan gaan theatermakers 
Silke Thorrez en Michaël Vandewalle aan de slag rond allerlei 
soorten families. Overal ter wereld zitten mensen wel eens aan 
tafel met familie voor een huwelijk, verjaardag, een spontaan 
zondagmiddagbezoek… Voor de één is het een kwelling, voor 
de andere een blij gebeuren. Eén ding staat vast: ieder van ons 
heeft een stamboom. Waar liggen onze wortels? Kunnen we 
ze verplanten? En hoe vaak kunnen we ze vertakken zonder 
vernesteld te raken?

Voor deze jubileumeditie organiseert Antigone op vijf avonden 
een bijzonder familiediner in VORK dat je kan combineren met 
de voorstelling. En dat alles tegen een voordelige prijs.

 > www.antigone.be

UIT-TIPS VAN 1 TOT 31 MEI 2019

UiT in Kortrijk in 
nieuw jasje.

UiT in Kortrijk zet elke maand acht 
evenementen of activiteiten in de kijker. 
Muziek, theater, film, sport, markt, beurs… 
Alles wat een groot en divers publiek 
aanspreekt, is mogelijk. Zelf een voorstel 
voor de editie van juli/augustus?  
Laat het ons vóór 21 mei weten via 
stadsmagazine@kortrijk.be. Enkel 
activiteiten georganiseerd of ondersteund 
door Stad Kortrijk komen in aanmerking. 
Wie een uitgebreidere kalender zoekt, 
kan terecht op www.uitinvlaanderen.
be. Gewoon Kortrijk intikken, de periode 
selecteren en klaar! Voor tickets raadpleeg je 
best de vermelde websites. Niet alle tickets 
zijn verkrijgbaar bij UiT in Kortrijk op het 
Schouwburgplein.

Caring = Sharing
MA 20 > ZA 25 MEI
Tijdens Caring = Sharing is Kortrijk het centrum van de 
empathie. Dit festival laat je intense podiumvoorstellingen, 
uitdagende installaties, maar vooral diepmenselijkheid 
ontdekken. De foyer van Schouwburg Kortrijk is de centrale 
ontmoetingsplek en tijdens de festivalweek open van 11 tot 18 uur.
Tijdens Dying Together van Lotte van den Berg sta je zelf 
mee op het podium. SAFE van Julie Pfleiderer gaat over 
hypersensitiviteit. 
Op het Schouwburgplein staan twee telefooncellen van 
theatermaakster Kyoko Scholiers. Je stapt binnen in een 
telefooncel en kiest één van de nummers die binnenin 
geschreven/gekrast staan. Aan de andere kant van de lijn 
hoor je een verhaal over iemand die zijn weg niet meer vindt 
in de wereld. Maar er zijn ook expo’s of je speelt mee met een 
gezelschapsspel.

 > www.schouwburgkortrijk.be  
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BRENG JIJ 
OOK DE STAD 
IN BEELD? 
TAG JE 
FOTO’S MET 
#IGKORTRIJK

in Kortrijk

cedricdepraetere #mooneye 
#recordstoreday #panda

davidmartijn
#magdalenazwembad

lauraprospero_photos
#urbanexplorers

silkeremmery
#hellospring

rccurtrycke #kampioen
@rugbyvlaanderen

fleursintobin
#vriendschap #sintjan

robz_mtb
Kortrijk bmx track

camille.mortier
#chackiejam #dentrap

adeline.soley #marionetten
#walk #wildside

karelmesotten
#workinprogress #broelkant

sillvee #jazzcats
#hypnoticbrass

Kortrijk KUS(t) ze!
WO 29 MEI
Op woensdag 29 mei heerst een ware AjKo-madness op Kortrijk 
Weide. Vergeet het kussengevecht zoals je het kent. Denk groter. 
Denk zotter. Denk "We slaan het Vlaams record aan gort en 
jeunen oes vort!". Dat is het motto van het evenement Kortrijk 
KUS(t)ze! 
Ga voor de ‘op = op voorraad kussens’ of nog beter: breng er zelf 
één mee. Kortrijk KUS(t) ze! zorgt voor food- en drinkstrandjes 
om het festivalgevoel compleet te maken. Je kan uiteraard ook 
je eigen picknick meebrengen.
Programma:
12 uur: Deuren
14 uur: Kick-off kussengevecht
16 uur: Afterparty met DJ Snes 

 > www.kortrijk.be/ajko

Phosphorescent 
DO 30 MEI
Phosphorescent bracht in oktober via Dead Oceans Records 
met C'est La Vie een nieuw studio album uit. Dit na vijf jaar stilte.  
Singer-songwriter Matthew Houck haalde de inspiratie voor de 
nieuwe plaat uit de periode die zijn leven veranderde: hij werd 
verliefd, kreeg een kind, ruilde New York in voor Nashville en 
bouwde een studio. De focus om deze ervaringen te vertalen in 
muziek was instinctief. De recente Phosphorescent-plaat klinkt 
opnieuw aards en sereen. Te ontdekken in De Kreun.

Nog in mei: Raketkanon, Built to Spill en Mad Caddies en meer.

 > www.wildewesten.be

Voorstelling nieuw seizoen 
Schouwburg
DI 28 MEI
Het team van Schouwburg Kortrijk stelt het volgend 
cultuurseizoen aan je voor. Om 20.15 uur kan je het 
gloednieuwe cultuurjaar verkennen en al een paar 
voorstellingen in de brochure aankruisen.
Programmatoren lichten het programma toe. Daarna 
volgen een klein cultureel proevertje en een toost 
op het nieuwe seizoen. Na de voorstelling kan je de 
brochure oppikken in de foyer. Uiteraard kan je dan ook 
het programma online raadplegen.
De ticketverkoop begint tijdens Sinksen op zondag 9 
juni om 13 uur, zowel online als aan de balie. Tickets 
reserveren aan de balie kan op zondag 9 juni tussen 13 
en 17 uur en op maandag 10 juni tussen 13 en 17 uur.

> Inschrijven voor de seizoenswissel kan via www.schouwburgkortrijk.be.
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't Velootje in De Deelfabriek (©David Samyn)


