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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 
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: Team Communicatie

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

4-5 > Digitaal Referendum

Het stadsbestuur organiseert vanaf 2019 
elk jaar een referendum. Dit jaar buigen 
we ons over de vraag of een maande-
lijkse autovrije zondag een goed idee is.

6-7 > Kortrijk Creativity Week

Van 23 tot 27 oktober is onze stad in 
de ban van creativiteit. Doe mee aan 
workshops, bezoek exposities én leef je 
uit met de cover van dit stadsmagazine.

10 > Verwendag bibliotheek

Het eerste weekend van oktober 
trakteren de Kortrijkse bibliotheken 
jong en oud op film, spel, workshops en 
animatie.

14 > Kortrijk Fietsstad 2020?

Onze stad heeft alles in huis om Fiets-
stad 2020 te worden. Laat jouw stem 
horen en help ons om die felbegeerde 
titel binnen te rijven.

20 > Pokémonjagen in Kortrijk

Duiken er in jouw wijk ook soms groepjes 
onbekende smartphonegebruikers op? Je 
zou wel eens met de Kortrijkse Pokémon-
jagers te maken kunnen hebben.

23 > Open Bedrijvendag

Op zondag 6 oktober zetten heel wat 
Kortrijkse bedrijven hun deuren open. 
Benieuwd naar hun werking? Dit is het 
moment!

Dit is jouw Kortrijk!
In deze rubriek gaan we elke maand op zoek naar een foto met 
een verhaal. Deze maand laten we de ouderraad van de Bis-
segemse scholen aan het woord. Heb je zelf zo’n foto met een 
verhaal? Laat het ons weten via stadsmagazine@kortrijk.be. 
 
“In het begin van het nieuwe schooljaar namen we de Lees-
korf in gebruik. Een kale garage die uitgeeft op de speel-
plaats toverden we om tot een aantrekkelijke en hippe lees-
ruimte,” licht trotse ouder Bjorn Deleu toe. “Ons ontwerp 
bestaat uit zeshoekige houten boxen die in een honing-
raatstructuur op elkaar geplaatst zijn. In die boxen kunnen 
kinderen zich nestelen met een boek op de op maat ge-
maakte kussens. De leeskorf is toegankelijk in de pauzemo-
menten voor kinderen die even willen ontsnappen aan de 
drukte van de speelplaats. Ook tijdens de lessen zullen de 
leerkrachten er vaak met hun leerlingen te vinden zijn. Het 
project kwam tot stand dankzij de tomeloze inzet van heel 
wat ouderraadleden en het budget dat de voorbije jaren 
bijeen gespaard werd door de vele acties op school.”

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK 

Een initiatief voor De Warmste Week hoeft 
niet altijd groots of uitzonderlijk te zijn. Elk 
warm gebaar heeft zijn waarde en elk goed 
doel verdient steun. Daarom helpen we jou 
graag op weg.

VERTEL JE VERHAAL
Jouw idee kan alleen maar vorm krijgen als 
je het vertelt. Zoek daarom familie, collega’s 
of vrienden op om je idee kracht te geven 
en kies een goed doel.

REGISTREER JE ACTIVITEIT
1. Via www.kortrijk.be/1777 geef je jouw 

activiteit door en het goede doel dat 
je koos. Zo krijgt de organisatie van de 
stad een zicht op het totaalaanbod en 
kunnen we jou op weg helpen als je 
een actie plant op openbaar domein 
of een publieke ruimte zoekt. Zie ook  
www.kortrijk.be/organiseren-kortrijk.

2. Op www.dewarmsteweek.be breng je de 

officiële registratie van jouw activiteit bij 
Studio Brussel in orde.

MAAK JE ACTIVITEIT BEKEND
Heb je met je organisatie een pagina op Face-
book? Maak een Facebookevent aan over je ac-
tie. Vindt je actie in Kortrijk plaats? Stel dan de 
Facebookpagina van Stad Kortrijk voor als me-
deorganisator. Zo wordt het Facebook-event 
toegevoegd aan de stadspagina op Facebook. 
Wil je ruim communiceren over jouw actie? Pu-
bliceer het op www.uitinvlaanderen.be. Zo is je 
actie extra goed vindbaar online.

AFTELKLOK EN INFOPUNT
Op het Nelson Mandelaplein prijkt sinds 
kort een infopunt met aftelklok. Je volgt er 
op de voet hoe ver we verwijderd zijn van 
De Warmste Week en je kan er terecht met 
al jouw vragen. Of haal er gratis een affiche 
met Kortrijkse slogan af. Zo heet jij bezoekers 
van De Warmste Week welkom in onze stad. 

Het infopunt is open elke woensdag van 14 
tot 18 uur en elke zaterdag van 10 tot 14 uur.

PROMOTIEMATERIAAL
Logo’s, affiches, de befaamde vlammetjes... 
vind je via www.dewarmsteweek.be. Klik 
verder op ‘Mijn Warmste Week’.

DEZE STADSTEAMS NAMEN  
ALVAST INITIATIEF
Team Afvalophaling van Stad Kortrijk plant 
een stickeractie ten voordele van ALS. De 
ludieke stickers zullen te koop aangeboden 
worden aan alle Kortrijkzanen. De Wijkteams 
van Kortrijk staan tijdens de Warmste Week 
o.a. in voor riksjavervoer tussen het station en 
Kortrijk Weide. Zij steunen de vzw Boothuis. 
Sportdienst Kortrijk lanceert een 10.000 km 
loop in hun fitnessruimte en een Warmste 
Dans. Zij zamelen geld in voor De Korf. De Kor-
trijkse bib organiseert dan weer een night@
thebib ten voordele van de vzw Co-living.

Ol twoppe vo de 
Warmste Weke!

Broed jij op een fijn idee voor De Warmste Week maar raakt je 
actie niet concreet? We trekken je over de streep met deze tips.
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Dat is de vraag die we aan alle Kortrijkzanen 
voorleggen van maandag 14 tot zondag  
20 oktober in het eerste, jaarlijkse digitale 
referendum van Stad Kortrijk. Daarmee 
gaan we opnieuw een stap verder in het 
betrekken van onze inwoners bij grote be-
slissingen in onze stad. Zo maken we van 
Kortrijk de Beste Stad van Vlaanderen. 

Wat houdt de vraag 
precies in? 
Dat kom je precies te weten op de info-
markten van 30 september (Budafabriek), 
1 oktober (OC De Vonke) en 2 oktober (OC 
Aalbeke) of bij de schoolbezoeken op 15, 
16 en 17 oktober. We geven je hier al even 
de belangrijkste elementen.

Als we spreken over de Kortrijkse binnen-
stad, dan bedoelen we het gebied van de 
fietszone (zie plannetje). Dat maakt dat alle 
ondergrondse parkeergarages toeganke-
lijk blijven, met uitzondering van parking 
Schouwburg. 

Met één vaste zondag per maand bedoelen 
we bijvoorbeeld elke eerste of laatste zon-
dag van de maand, zodat de datum makke-
lijk te onthouden is. We doen dit ook telkens 
tussen 10 en 18 uur, dus je kan ‘s morgens 
gerust nog met de auto naar de bakker.

Met autovrij bedoelen we dat er geen au-
to’s, moto’s en brommers in de binnenstad 
mogen rijden tenzij ze beschikken over een 
doorgangsbewijs (vb. een dokter). Je auto 
mag er natuurlijk wel geparkeerd staan. 
Heb je je auto die zondag echter nodig, 
plaats hem dan ’s morgens vóór 10 uur bui-
ten de fietszone. Steps, elektrische fietsen 
en de bussen van De Lijn mogen uiteraard 
wel rijden in de autovrije zone. 

Digitaal stemmen:  
hoe doe ik dat?
Omdat het een digitaal referendum is, kan 
je enkel online stemmen. Dat doe je door 
tussen 14 oktober (vanaf 9 uur) en 20 ok-
tober (tot 16 uur) naar www.kortrijk.be te 

gaan en te drukken op de knop ‘digitaal re-
ferendum’. Je vult er je kaartnummer in (zie 
afbeelding) en stemt vervolgens ‘ja’ of ‘nee’. 
Heb je nog een suggestie over hoe het ver-
keer in onze stad beter kan? Dan kan je die 
toevoegen in een apart vak. 

Heb je geen computer, laptop, smartphone 
of tablet? Geen paniek: je kan elke werk-
dag tijdens de openingstijden stemmen in 
de bibliotheek, de ontmoetingscentra, de 
wijkcentra en in het stadhuis. Heb je nog 
vragen? Bel naar het gratis nummer 1777 of 
mail naar 1777@kortrijk.be

Wat gebeurt er  
met het resultaat?
Het resultaat maken we op zondag 20 ok-
tober om 18 uur bekend tijdens een pers-
voorstelling. Die kan je live volgen via de 
website en Facebookpagina van de stad. 
Wat jullie ook stemmen, het stadsbestuur 
engageert zich om het resultaat van het re-
ferendum te respecteren en uit te voeren. 
Nu is het aan jullie. Doe mee. Stem mee.

 R Alle informatie, ook het deelnamereglement, 
vind je op www.kortrijk.be.

1e Digitaal 
Referendum

Stem mee van 14 tot 20 oktober “Ben je akkoord dat de Kortrijkse binnenstad
één vaste zondag per maand autovrij wordt?” 
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Bouw deze cover om 
in een kunstwerkje, 

exposeer het en laat het 

zeefdrukken in Depart op 

26 oktober. Meer info op p. 7.

Kortrijk Weide wordt van 23 tot en met 27 oktober een creatieve 
ontdekkingsplaats voor ontwerpers, ondernemers, studenten, 

kinderen en inwoners. Kortrijk Creativity Week werpt met 
exposities en installaties een blik op de volgende generatie in 

creativiteit, design, innovatie, food, art & business.

Kortrijk Creativity 
Week daagt de 

ontwerper in jou uit

Leef je creatief uit met de cover van dit stadsmagazine

Kortrijk Creativity Week staat bol van de ac-
tiviteiten. Zo neem je een kijkje op de Game 
Jam waarin op twee dagen tijd nieuwe 
games worden gemaakt. Leef je je liever 
uit in de echte wereld dan in een virtuele? 
Breng je BMX, step of blades mee en test het 
Urban Sports Park uit. Op zondag is er een 
foodevent met tal van standjes van jonge 
en startende foodies, mét kinderworkshops 
door De Creatieve STEM. Maar er is meer!

CODERDOJO
CoderDojo, dat is zo een beetje de digitale 
scouts. Op zaterdag kunnen kinderen en 
jongeren uit de bol gaan in een digitaal 
project. Wat ze maken bepalen de deelne-
mers zelf. Een eigen videogame ontwikke-
len, een zelfgemaakte website bouwen of 
een robot programmeren om gekke kunst-
jes te doen? Het kan allemaal.

BRING YOUR OWN BEAMER
Nog op zaterdag verzamelen tientallen vi-
suele en digitale kunstenaars op Kortrijk 
Weide. Ze nemen hun eigen beamer mee 
voor een showcase van hun werk en talrijke 
experimenten. Bezoekers kunnen een par-
cours volgen van indrukwekkende video- 
en projectie-installaties.

JUMPLAB
Op zondag gaan kinderen tussen 10 en 14 
jaar op zoek naar manieren om het Nelson 
Mandelaplein tijdens de Warmste Week 
van StuBru afvalvrij te houden. Met gebruik 
van technologie, zoals SAM Labs, motors, 
ledlampjes en gerecycleerde materialen, 

maken de kids een prototype van hun ei-
gen uitvinding. Samen bedenken we hoe 
we het afval tijdens De Warmste Week fors 
kunnen beperken, beter kunnen recycleren 
of hergebruiken…

EXPOSITIES
We Are the Next Generation is de hoofdexpo-
sitie van de Kortrijk Creativity Week en toont 5 
dagen lang de beste studentenprojecten uit 
het creatieve Belgische ontwerponderwijs. 
D4E1 of Design for (Every)One focust dan 
weer op producthacks in de gezondheids-
zorg, of hoe universele producten aangepast 
worden voor mensen met specifieke noden.

INSTALLATIES
Er is ook plaats voor mode met de instal-
latie The Processroom van Academie Kor-
trijk die een inkijk geeft in de sereniteit 
van de modeontwerper, de geboorte van 
een ontwerp en de gedachten van onze 
kunstenaars. En het ontwerpduo Les Mon-
seigneurs creëerde speciaal voor de Kortrijk 
Creativity Week enkele unieke wandtapij-
ten in samenwerking met Verilin.

#LANDSCAPES 2.0
De eerste editie van #Landscapes vorig jaar 
in de Sint-Maartenskliniek was een schot in 
de roos. De mix van klassieke schilderkunst 
en hedendaagse digital arts slaat aan. Voor 
de tweede editie lieten studenten van de 
school voor gamedesign DAE (Howest) zich 
inspireren door topstukken van de kunst-
collectie van de Stedelijke Musea. Hun 
interactieve omgevingen worden gecon-

fronteerd met multimediale installaties van 
hedendaagse kunstenaars.

KORTRIJK CREATIVE CITY TOUR
Deze wandeling langs 6 creatieve buurten 
met unieke landmarks, shops, horeca en 
events laat je zien waarom Kortrijk deel 
uitmaakt van het UNESCO Creative Cities 
Network in het domein van design. De bro-
chure met het parcours kan je afhalen aan 
het onthaal van Kortrijk Creativity Week in 
de ontvangstruimte van Depart.

FAIR CIRCULAIR
Het project Fair Circulair wil het afval dat na 
beurzen, exposities of events achterblijft en 
in de container belandt, nieuw leven geven. 
Al het bruikbare afval van Kortrijk Creativity 
Week kan op maandagnamiddag 28 oktober 
gratis worden afgehaald door ontwerpers, 
artiesten, scholen, studenten, academies, 
maaklabs… Dit kan gaan over bruikbaar 
hout, karton, kartonnen rollen, platen… 
Hou de Facebookpagina in de gaten:  
www.facebook.com/groups/faircirculair.

PRAKTISCH

Kortrijk Creativity Week kan je gratis be-
zoeken van donderdag 24 oktober tot en 
met zondag 27 oktober op Kortrijk Weide 
(woensdag 23 oktober op inschrijving). 
Voor sommige activiteiten, zoals Coder-
Dojo en JUMPlab, moet je je vooraf inschrij-
ven. Het volledige programma, openings-
tijden en inschrijvingsgegevens vind je op 
www.kortrijkcreativityweek.be.

Kortrijk Creativity Week wil deze maand elke Kortrijkzaan aanzetten om  
creatief te zijn. Te beginnen met de (back)cover van dit stadsmagazine.  
Kleur, knip, plak, bouw en wees vooral creatief.

Je bewerkte stadsmagazinecover kan je op zaterdag 26 oktober meebrengen naar 
het onthaal van Kortrijk Creativity Week in Depart om het daar tentoon te stellen 
voor andere creatieve zielen en toevallige passanten. Je kan er tegelijk je ontwerp bij 
elkaar puzzelen en laten zeefdrukken op een tote bag, rugzak of postkaart. Graag al 
eens oefenen? Surf naar www.kortrijkcreativityweek.be/maak-jouw-eigen-ontwerp 
en gebruik de online editor.

Maak van de cover van dit stadsmagazine
jouw eigen kunstwerkje!
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Sinds april staat Vincent Vanderbeck aan het hoofd van Hangar K. 
Zijn titel zegt veel over zijn missie bij de co-creatiehub: hij wil als 
katalysator nog meer chemie creëren tussen start-ups, gevestigde 

waarden en kennisinstellingen.

Hangar K bevindt zich in het creatieve hart 
van onze stad: Kortrijk Weide. In april van 
dit jaar nam Vincent Vanderbeck het roer 
over als kapitein van Hangar K. Hij legt ons 
met veel passie uit wat er nu ook alweer ge-
beurt in Hangar K en wat zijn rol als kataly-
sator daarbij is.

ONDERNEMERSCHAP
STIMULEREN

Hangar K is een co-creatiehub, maar wat be-
tekent dat? “Hangar K wil in de eerste plaats 
ondernemerschap stimuleren. We willen jong 
talent aanzetten om te ondernemen. Dat kan 
binnen bestaande bedrijven zoals Barco en 
Unilin die hier werknemers zelfstandig pro-
ducten laten ontwikkelen. Van het idee, over 
de uitwerking, tot de marketing toe.”

“Maar groter nog is de groep startende onder-
nemers die hier niet alleen een werkplek krij-
gen, maar ook contacten kunnen leggen en 
groeien. Ten slotte huizen er ook studenten 
van Howest, VIVES, KU Leuven en UGent die 
onderzoek doen, producten ontwikkelen…”

KATALYSATOR

Vincent is geen CEO, maar wel Chief Cata-
lyst. “Toen ik bij Hangar K begon had ik het 
gevoel dat er nog iets te weinig chemie 
was. Je kan mensen wel samen in een ruim-
te zetten, maar daardoor ontstaan er niet 
altijd spontaan connecties. Ik wil de juiste 
elementen met elkaar in contact brengen 
waardoor er sneller chemische reacties tot 
stand komen.”

Een recent voorbeeld daarvan is de sa-
menwerking tussen bureau50 en Play It 
Safe, beide resident in Hangar K. “Bureau50 
wil de nieuwe generatie ‘ouderen’ helpen 
begrijpen. Play It Safe ontwikkelt voorna-

melijk educatieve games. In opdracht van 
VDAB werken ze samen aan een game die 
50-plussers spelenderwijs helpt om hun 
skills te (her)ontdekken en hen zo te herori-
enteren voor de arbeidsmarkt.”

OPSTARTEN EN GROEIEN

Op dit moment is Hangar K bijna volledig 
volzet, maar de bezettingsgraad is geen 
doel op zich. “Hangar K biedt jonge on-
dernemers een plek om op te starten en 
te groeien, maar het is de bedoeling dat ze 
uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. 
Niet de bezetting is dus het bewijs van het 
succes van Hangar K, maar wel de rotatie, 
de constante in- en uitstroom.

Om het vertrek van ‘volwassen geworden’ 
ondernemingen op te vangen, moet er 
ook voldoende instroom zijn. “Wij focussen 
vooral op start-ups en laatstejaarsstuden-
ten. Daarvoor organiseren we bijvoorbeeld 
We Love Start-ups, een soort jobbeurs die 
studenten warm wil maken om zelf te on-
dernemen in plaats van in loonverband te 
gaan werken. Hangar K wil zo een brain-
drain omdraaien naar een braingain. Stu-
deren, wonen en werken in Kortrijk: dat is 
niet langer een droom.”

3 SECTOREN

De Kortrijkse regio blinkt uit in verschillen-
de creatieve sectoren waaronder gaming, 
maakindustrie en industrie 4.0. Die drie sec-
toren zijn ook in Hangar K vertegenwoor-
digd en hebben al tot enkele interessante 
samenwerkingen geleid.

“Gamedesigner Salty Lemon maakte tij-
dens We Love Start-ups een sterke indruk 
en verwierf zo een plekje in Hangar K. En 
dat heeft hen geen windeieren gelegd, 

want ze haalden intussen een grote op-
dracht binnen van Sport Vlaanderen.”

“Een voorbeeldje uit de maakindustrie is het 
bedrijf My Add On dat krukken en rolstoelen 
pimpt om ze comfortabeler en handiger te 
maken in gebruik. Hangar K werkt trouwens 
nauw samen met het Industrial Design Cen-
ter van Howest en UGent. In het IDC kunnen 
designers samen met studenten prototypes 
ontwikkelen van hun producten.”

De digitale evolutie leidt tot nieuwe manie-
ren van produceren. Die ontwikkeling noemt 
men industrie 4.0 en ook daarvan geeft Vin-
cent Vanderbeck een voorbeeld uit Hangar 
K. “We brachten een IT-consultant en een ro-
boticaspecialist in contact. Samen vormen ze 
Tractonomy Robotics. Een brainstorm die we 
hier organiseerden met Barco en Van Marcke 
leidde tot een duidelijke toekomstvisie voor 
de twee jonge ondernemers.”

 R www.hangark.beVincent Vanderbeck, Chief Catalyst Hangar K

“Ondernemen
is chemie”

Dat kan binnenkort tot twee keer 
toe. Op Open Bedrijvendag op 
zondag 6 oktober kan je de kanto-
ren in de prachtige setting van de 
oude NMBS-loods op Kortrijk Weide 
bezoeken. En naar aanleiding van 
Kortrijk Creativity Week is er op 
donderdag 24 oktober Hangar 
Kreative, een namiddag waarop 
kunstenaars, start-ups en innovatie 
managers ervaringen delen.

www.openbedrijvendag.be
www.kortrijkcreativityweek.be

Binnengluren
bij Hangar K?
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Op vrijdagavond is er als opwarmer een echte rooftop- 
cinemavoorstelling op het dakterras van de bibliotheek. Een 
familiefilm op een bijzondere locatie waar je gratis naartoe 
kan. Breng je eigen stoel, dekentje, glas en vrienden mee 
en geniet van deze vertoning in openlucht. Wij voorzien 
popcorn en drank ten voordele van De Warmste Week. Re-
serveer een plaatsje via bibliotheek@kortrijk.be of kom de 
avond zelf af, de deuren gaan open om 19.30 uur.
Op zaterdag trakteren de buurtbibliotheken tussen 10 en 
12 uur met een drankje en krijgen de kinderen een doe-
boekje met leuke raadsels en spelletjes. Dit is trouwens hét 
moment om eens jouw favoriete verfilmde boek te lenen.

In de centrale bibliotheek is er een feestprogramma met on-
der andere een workshop papercraft met animatiefiguren, 
maquillage als superheld, greenscreen-fotoshoot of dansen 
op bekende filmmuziek met Just Dance… Even op adem 
komen kan in het leescafé tussen de filmsterren. De collec-
tie filmmuziek en speelfilms voor jong en oud staan extra in 
de kijker. En voor de durvers: kom verkleed als superheld en 
poseer als een echte spider-, super- of ironman/woman in 
ons filmdecor!

 R www.kortrijk.be/bibliotheek

Op 4 en 5 oktober rolt de bibliotheek in samenwerking met 
Lieve Zusjes Stoere Broers de rode loper uit. Iedereen is welkom 

op de jaarlijkse verwendag van de bib, thema dit jaar is film.

Verwendagen in de bib

Digitale fotografie, tijdmanagement, een 
nieuwe taal... Wie lid is van de bib kan sinds 
kort gratis onlinecursussen volgen via het 
leerplatform van Skillstown dat 30 Neder-
landstalige cursussen aanbiedt. Je volgt 
zoveel cursussen als je wil, op jouw eigen 
tempo, waar en wanneer het je past. 
Beschik je over een pc, tablet of smartpho-
ne met internetverbinding en een Mijn Bi-

bliotheek account, surf dan naar www.kor-
trijk.be/bibliotheek/onlineleren voor meer 
info en de link naar het onlineleerplatform. Er 
zijn 1.000 licenties beschikbaar voor Kortrijk. 
‘Online leren met de bib’ is een pilootpro-
ject en loopt tot en met juni 2020 in acht 
Vlaamse bibliotheken.

 R www.kortrijk.be/bibliotheek/onlineleren

Online leren met de bib,  
waar en wanneer jij wil!  

Lieselot De Vlieger, centrumleider van 
Wijkteam Zuidelijke Rand licht toe: “Het 
wijkteam stimuleert de ontmoeting tussen 
buurtbewoners. Verenigingen, comités en 
buurtbewoners krijgen bij ons hun plaats, 
samen met de professionals én de vele vrij-
willigers.”

Wie moeite heeft om bepaalde fysieke ta-
ken uit te voeren, kan in het wijkcentrum 
een afspraak maken met de ergotherapeut. 
Hij/zij komt dan bij jou thuis langs en geeft 
je advies over bijvoorbeeld hulpmiddelen 
of woningaanpassingen. Deze therapeut 
kan je ook helpen bij het inoefenen van 
handelingen na een ziekenhuisopname.

In Wijkcentrum Bellegem kan je verder elke 
woensdagmiddag terecht voor een verse 
maaltijd. Kinderen zijn dan trouwens ook 
meer dan welkom. Voetverzorging kan niet 
ontbreken in de dienstverlening, terwijl je 
met vragen over administratie altijd kan re-
kenen op een woonzorgverlener. Die komt 
ook bij jou thuis langs.

Het wijkcentrum heeft een bar die elke dag, 
behalve op vrijdag en zondag, open is in de 
namiddag. Tot slot vinden er heel wat acti-
viteiten plaats. Het volledige aanbod lees je 
in In de Wijk of in de programmabrochure 
die je vindt in het wijkcentrum of bij een 
handelaar in de buurt.

Kortrijk heeft er sinds kort een wijkcentrum bij:  
op het Zomerplein in Bellegem kan iedereen terecht  

voor een resem diensten. 

Wijkcentrum
Bellegem

opende zijn deuren

Vier mee 
honderd 

jaar sociaal 
wonen

In 2019 bestaat sociaal wonen 
100 jaar. Op zondag 13 oktober is 
het Sociaal Wonendag en wil de 
sociale huisvestingsmaatschap-
pij Wonen Regio Kortrijk dit jubi-
leum samen met jou vieren. 
 
Wonen Regio Kortrijk zet voor de 
gelegenheid van 14 tot 17 uur de 
deuren open van één van haar 
recentste projecten. Iedereen 
is welkom in de Volksvertegen-
woordiger De Jaegerelaan 72 om 
te klinken op dit eeuwfeest.
 
Voor de geïnteresseerden zijn er 
rondleidingen in de ecologische 
flatgebouwen aan het stadspark 
Gebroeders Van Raemdonck in 
Kortrijk. Een unieke kans om eens 
binnen te kijken. Ook (klein)kin-
deren zijn welkom. Voor hen zijn 
er binnen- en buitenactiviteiten. 
Kortom: een ideale gezinsuitstap!

 R www.sociaalwonendag.be/project/
drie-hofsteden-kortrijk
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Kortrijk Kort 

Make Trade Fair Again 
 
 
 
Onder de noemer Make Trade Fair Again 
bundelen de FairTradeGemeenten Kor-
trijk en Harelbeke de krachten om eer-
lijke handel in de kijker te zetten. Ze zien 
eerlijke handel als dé manier om het lot 
van miljoenen producenten te verbe-
teren, want velen onder hen zijn nog 
steeds de speelbal van onrechtvaardige 
handelsmechanismen. Tijdens de Week 
van de Fair Trade van 2 tot 12 oktober 
kan je deelnemen aan één van de vele in-
spirerende en leerrijke activiteiten. Volg 
een fairtrade kookdemo bij Zonder Meer, 
leer hoe je met fairtrade stoffen herbruik-
bare geschenkverpakkingen kan maken 
bij Maria’s Corner, leg je oor te luister bij 
de cacao-experts van UGent en Oxfam-
Wereldwinkels, bekijk een documentaire 
over het leven en werk van landbouwers 
in de Budascoop of kom gewoon genie-
ten van het fairtrade ontbijt van Oxfam-
Wereldwinkel Kortrijk   

 R  www.wereldwinkelkortrijk.be 

 R  Facebook: zoek ‘Make Trade Fair Again’ 
 

Sinds de week van de mobiliteit afgelopen september, gelden nieuwe parkeer-
regels voor de groene Mobit-fietsen. 
 
Tot nu toe kon je de fietsen zowat overal in Kortrijk achterlaten, binnen een virtueel 
afgebakende zone en zonder meerkost. Die zone kan je duidelijk aflezen op de Mo-
bit-app op je smartphone. In de praktijk blijkt die zone echter te groot. De herverde-
ling van de fietsen is daardoor nogal omslachtig en duur. De beschikbaarheid van de 
fietsen in het centrum leed er bovendien onder. Daarom worden een aantal nieuwe 
parkeerregels ingevoerd. 
 
Voortaan zal je de Mobit-fietsen enkel nog kunnen parkeren binnen de ‘free floating’-
zone (FF) en op vaste parkeerzones erbuiten. De FF-zone zelf omvat alle straten bin-
nen de R8 met in het zuiden een uitbreiding die de dienstzone Kennedypark tot en 
met de carpoolparking aan de Oudenaardsesteenweg omvat. Wie een rit niet binnen 
de FF-zone of de vaste parkeerzones beëindigt, zal bovenop de kost van de rit een 
toeslag van € 5 moeten betalen. 
 
De locaties van vaste parkeerzones buiten de FF-zone zijn meestal de kernen van 
de deelgemeenten, aangevuld met die van een aantal Kortrijkse wijken en enkele 
locaties in Kuurne:  

• Kerk, Sente 
• Sint-Brixius kerk, Marke 
• Sportcentrum Olympiadeplein, Marke   
• Sint-Corneliuskerk, Aalbeke 
• Buurtbib, Rollegem 
• Bushalte Rollegemseweg/Groene
 dreef, Rollegemknok 
• Sint-Amanduskerk, Bellegem 

• Rodenburgplein, Marke 
• Kerk, Kooigem 
• Sportcentrum Lange Munte 
• Voormalige Kerk, Wijk Lange Munte 
• Parking Damier, Kuurne 
• Marktplein, Kuurne 
• Parking De Vlaskouter, Kuurne 
• Sportpark, Kuurne 

Energievragen  
in Sociaal Huis 

In het Sociaal Huis kan je terecht met al je 
vragen over welzijn. Het team van vaste 
medewerkers krijgt wekelijks of maan-
delijks versterking van specialisten van 
externe diensten. Een overzicht vind je 
op www.kortrijk.be/zitdagen-externe-
diensten-sociaal-huis. 
Elke 3e donderdag van de maand kan je 
van 9 tot 12 uur langskomen met al jouw 
vragen over energie. De energiesnoeiers 
helpen jou graag verder met:  
• Vragen bij energieproblemen: te hoge 

facturen, te hoog verbruik… 
• Vergelijking van energieleveranciers/

V-test, regelen van een overstap… 
• Inschrijvingen voor groepsaankopen 
 

Unieke lotgenotengroep 
Seksueel Grens-
overschrijdend Gedrag 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag (of 
SGG) is een zwaar misdrijf dat je heel diep 
raakt. Voor sommige mensen valt het te 
zwaar om er alleen mee om te gaan. Ze 
kunnen een beroep doen op IMLande-
lijk. Dit is een vereniging voor slachtof-
fers van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. IMLandelijk organiseert elke 
tweede en vierde dinsdagavond van de 
maand een gratis bewegings- en praat-
groep. Ervaringsdeskundigen en profes-
sionals staan in voor de begeleiding. De 
bijeenkomsten vinden plaats in een ano-
niem lokaal in de regio Kortrijk. Zo is de 
privacy gegarandeerd. 

 R Info en inschrijving (is noodzakelijk)  
via imlandelijk@gmail.com of  
www.imlandelijk.weebly.com. 

 

Online 
reservatieplatform 
studentenfietsen 

Vanaf dit academiejaar kunnen hoge-
school- en universiteitsstudenten die 
een fiets willen huren, hun fiets online 
reserveren én betalen. Vermijd wachtrij-
en in de winkel en reserveer via verhuur.
mobiel.be/student. Een fiets huren als 
student kost je slechts € 5 per maand in-
clusief onderhoud. 

 R www.mobiel.be 
 

Fietsdoorsteek  
op campus GUSCO 

Op de campus van het Guldenspo-
rencollege op Overleie is een nieuwe 
fietsverbinding gerealiseerd tussen de 
Diksmuidekaai en de Burgemeester Ver-
cruysselaan. De leerlingen krijgen zo een 
mooie en veilige toegang tot de school. 
Het nieuwe fietspad is openbaar en dus 
toegankelijk voor iedereen. Naast de 
leerlingen krijgen ook andere fietsers en 
voetgangers een snelle en veilige verbin-
ding doorheen de campus. 

Nieuwe parkeerregels 
voor Mobit-fietsen 
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VERLOOP VERKIEZING
In een eerste ronde krijgen alle fietsers in 
Vlaanderen een uitnodiging om 20 vra-
gen over fietsbeleving, -infrastructuur en 
-communicatie te beantwoorden via een 
online enquête. Op basis van de resultaten 
worden begin 2020 de genomineerden 
bekendgemaakt. In de tweede ronde volgt 
een audit door een externe jury. Die gaat 
ter plaatse bij de genomineerde gemeen-

ten voor een quick scan en terreinbezoek. 
Ten slotte volgt de prijsuitreiking. Op het 
Fietscongres op 26 mei 2020 worden de 
winnaars bekend gemaakt.
 
LAAT JOUW STEM HOREN
Onze stad heeft de laatste jaren niet be-
paald stilgezeten op vlak van fietsbeleving, 
-infrastructuur en -communicatie. Heel wat 
straten zijn nu veiliger voor fietsers door, 

daar waar het mogelijk is, het fietsverkeer te 
scheiden van het autoverkeer. Fietssnelwe-
gen zorgen ervoor dat je snel en veilig van 
de ene kant van Kortrijk naar de andere kant 
geraakt. En recent nog was er de invoering 
van de fietszone in het stadscentrum. Ben jij 
ook onder de indruk van die positieve ont-
wikkelingen? Laat dan ten laatste tegen 31 
oktober je stem horen. Je vindt de online en-
quête op www.fietsgemeente.be.

De titel van Fietsgemeente/Fietsstad 2020 wordt bij de volgende editie 
toegekend door het grote publiek via een grootschalige online enquête.  

Deze verkiezing is een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde) in samenwerking met de Fietsersbond en Het Nieuwsblad.

Kom meer te weten op www.kortrijk.be/stilopstraat
v.u.: Vincent Van Quickenborne, Grote Markt 54 - illustratie: Lectrr - vormgeving : Team Communicatie Stad Kortrijk

HET IS AL

HOU HET
LAAT

STRAAT
STIL OP

Denk na 22 uur aan onze burenNEEM DEEL AAN HET MOBILITEITSDEBAT
Autodelen.net, VVSG en KVLV organiseren een bevraging over mobiliteit. Dit is jouw uit-
gelezen kans om je stem te laten doorwegen in het mobiliteitsdebat. Hoe verplaats jij je 
meestal en wat is er in jouw buurt nodig zodat dit (nog) vlotter kan? Dat zijn vragen waarop 
de initiatiefnemers een antwoord willen via een enquête voor alle inwoners. Met die infor-
matie kunnen ze aan slag om na te denken over de mobiliteit van morgen. Deelnemers 
maken kans op één van de tien bonnen ter waarde van € 50 naar keuze bij AS Adventure, 
Oxfam, Standaard Boekhandel, Fiets!, NMBS of De Lijn.

 R Surf naar www.vvsg.be/bevraging-mobiliteit-in-uw-buurt. Hoe meer inwoners deelnemen, hoe beter het 
zicht op de uitdagingen van de mobiliteit van morgen.

Help Kortrijk 
mee aan de 
titel van
Fietsstad 2020
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Kortrijk roept op 
De Deelfabriek 
zoekt vrijwilligers

De Deelfabriek is een gezellige ontmoe-
tingsplaats waar burgerinitiatieven, 
buurt- en stadsprojecten elkaar vinden 
en versterken. Delen, ruilen en herstellen 
staan centraal. De Deelfabriek bevindt 
zich in de Damastweversstraat 1, dichtbij 
de karting langs het kanaal Bossuit-Kor-
trijk. Ben je sociaal? Help je graag men-
sen? Kan je goed om met verschillende 
doelgroepen en anderstaligen? Help je 
graag mee aan een duurzame wereld of 
aan het versterken van anderen? Dan kan 
je als vrijwilliger een handje helpen bij 
de verschillende diensten van de Deel-
fabriek: Babytheek, Legotheek, Sportrijk, 
Instrumentheek en Tvelootje. 

 R Interesse of info: ruben.derhore@kortrijk.be 
of 0473 86 24 64 

 
ANDERE VRIJWILLIGERSTAKEN 
Wil je graag als vrijwilliger aan de slag, 
maar is de Deelfabriek niet meteen iets 
voor jou? Neem dan zeker contact op 
met Joke Coulembier, coördinator vrijwil-
ligerswerk: joke.coulembier@kortrijk.be 
of 056 24 46 65. Er zijn nog veel vrijwil-
ligerstaken die jou kunnen aanspreken.

De Vlaamse regering keurde op 19 juli de startnota goed voor het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘K-R8: verbeteren van de verkeerscomplexen 
Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving’.

Deze startnota is het resultaat van het onderzoek en het inspraaktraject dat liep in 2018. 
Het bestudeert de verdere toekomst van de verkeerscomplexen, de ontwikkelingsmo-
gelijkheden in de omgeving, het sluiten van de R8, het verbeteren van het openbaar 
vervoer, mogelijke overkapping van de ring, veilige fietsverbindingen en zoveel meer.

Ook over deze startnota kan je jouw mening geven. Tussen 17 september en 15 no-
vember kan je opmerkingen meegeven over het onderzoek en over de aandachts-
punten voor het latere milieueffectenonderzoek. De toekomst van de R8 en de E17 
in Kortrijk zal een grote impact hebben op hoe we leven en bewegen in de stad. Laat 
de kans dus niet liggen om mee te bouwen aan die toekomst.

Alle info en de mogelijkheid om opmerkingen mee te geven, krijg je tijdens het  
infomoment op dinsdagavond 15 oktober tussen 18u30 en 20u30 in OC Lange Munte 
en op www.K-R8.be.

 R www.K-R8.be

Onthaalouders gezocht

Heb je een groot hart voor kinderen? Wil 
je hen helpen opgroeien en ontwikke-
len? Dan is de job van onthaalouder iets 
voor jou. Twijfel je of je woning geschikt 
is? Werk je graag alleen of liever samen 
met een andere onthaalouder? Heb je 
vragen over diploma- of opleidingsver-
eisten? Gezinsopvang Zorg Kortrijk be-
kijkt met jou alle mogelijkheden.

AANBOD:
• Opleiding en begeleiding, de dienst re-

gelt alle papierwerk 
• Maandelijkse onkostenvergoeding 
• Eénmalige instapvergoeding van € 500 

en jaarlijks € 100 voor de aankoop en 
vervanging van speelgoed 

• Materiaal (bedjes, park) in bruikleen 
• Statuut mét sociale zekerheid én extra 

vergoeding als kinderen onverwacht 
niet komen 

• Verzekering voor medische kosten van 
kinderen bij ongevallen tijdens op-
vang en burgerlijke aansprakelijkheid 

 R Interesse? Neem contact op met Gezinsopvang 
Zorg Kortrijk op 0498 90 90 94, elke werkdag 
van 10 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur 
(woensdagnamiddag gesloten, vrijdag tot 
16.30 uur) of mail naar veronique.quidousse@
kortrijk.be of lesly.windels@kortrijk.be.

Word jij 1 van de 101 
hotspots van de Leiestreek?
 
 
 
Is jouw zaak the place to be in de Leie-
streek? Zit je op een speciale locatie? Heb 
je een vernieuwend concept of ben je net 
iets anders dan de rest? Stel je dan kandi-
daat en je wordt één van de 101 creatieve 
hotspots van de Leiestreek.

Toerisme Leiestreek gaat voor de cam-
pagne 2020 op zoek naar 101 creatieve 
hotspots. Ze staan centraal in de cam-
pagne en productontwikkeling. Indien 
jij tot de geselecteerden behoort, maak 
je in 2020 deel uit van de campagne van 
de Leiestreek. Jouw zaak of evenement 
wordt dan onder andere voorgesteld 
op een specifieke pagina op de website, 
op Facebook en in de pocket die tijdens 
de campagne verspreid wordt. Mogelijk 
passeert de speciaal ontworpen fietsrou-
te zelfs langs jouw zaak. De uitgelezen 
kans dus om je zaak of evenement extra 
onder de aandacht te brengen.  

 R www.toerisme-leiestreek.be/hotspots 

Oproep Sinksen 
Kortrijk Turbo

Sinksen krijgt de komende jaren een 
nieuw elan. Teken zeker in op deze call als 
jij en je vereniging daar (opnieuw) deel 
van uit willen maken. ‘Kortrijk Turbo’ is 
het thema voor 4 dagen SINKSEN20, van 
29 mei tot 1 juni. Kortrijk Turbo verwijst 
naar de Kortrijkse volkszanger Johny 
Turbo. Volgend jaar is hij precies 20 jaar 
geleden overleden. Sinksen eert deze 
volksfiguur in zijn glorie.

Kan je iets doen met ‘Vis in de Leie’ of 
‘Slekke’? Heb je je eigen interpretatie van 
‘Margrietje’, volksgezangen of van waar 
‘turbo’ voor kan staan? Verras ons! Wil je 
verder een plein invulling geven in 2020, 
2021 én 2022? Wil je de komende editie 
opfleuren met je band of street-act? Wil 
je een ludieke terrasuitbating? Geef ons 
al je ideeën uiterlijk tegen 21 oktober 
door. Enkel ingeschreven acties kunnen 
plaatsvinden op het openbaar domein.

 R Op www.sinksen.be vind je meer info én de 
link naar het online intekenformulier.

K-R8: 
de toekomst 

van de R8
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OVERLEIE

HALLOWEENTOCHT
Op donderdag 31 oktober is het opnieuw griezelen op Overleie. 
Komedia, Wijkteam Overleie, Zorggroep Heilig Hart en Deja-Vu Gui-
tarshop organiseren een echte Halloweentocht. Het thema is voodoo 
en de dresscode is zwart. Net als de voorbije edities worden 400 
deelnemers verwacht. De organisatie mikt op jongeren en volwas-
senen. Voor kinderen kan de tocht te eng zijn. Wie wil deelnemen kan 
zich inschrijven in Komedia (Budastraat 13) of via de website van de 
feest- en carnavalswinkel. Deelnemen kost € 7,5. Drankje en hapje 
inbegrepen. De eerste groep vertrekt om 18.15 uur, de laatste om 22 
uur. Vrijwilligers begeleiden alle groepen tijdens hun tocht.

 R www.komedia.be/halloweentocht

KORTRIJK-OOST

DE HERINNERING 2019
Het crematorium UITZICHT organiseert traditiegetrouw in de periode 
vóór 1 november De Herinnering in de aula van UITZICHT aan de 
Ambassadeur Baertlaan 5. De Herinnering staat met woord, beeld en 
muziek stil bij het leven en het afscheid nemen. Ook de overledenen 
van wie het UITZICHT het voorbije jaar de crematie verzorgde, wor-
den herdacht. UITZICHT staat open voor elke levensvisie. Er zijn dan 
ook drie herinneringsmomenten, telkens om 19 uur: op maandag 21 
oktober de christelijke herdenking met de gebedsvoorgangers van 
de Dekenij Kortrijk, dinsdag 22 oktober de vrijzinnig-humanistische 
herdenking met en door het Huis van de Mens Kortrijk en op woens-
dag 30 oktober een open herinneringsmoment ‘Schoonheid en Troost’ 
met Jessie De Caluwe (woord) en Hilde Van Laere (muziek). 

 R  Inschrijven: deherinnering@crematoriumuitzicht.be  
of 056 28 29 30 (met vermelding van het aantal personen)

 
BEGELEID BEZOEK AAN UITZICHT 
Wie graag kennis wil maken met de globale werking van het crema-
torium kan deelnemen aan een begeleid bezoek aan UITZICHT op 
zaterdag 2 november om 16 uur.
 

 R Inschrijven: info@crematoriumuitzicht.be of 056 28 29 30

KORTRIJK-ZUID

EXPOSITIE
VERBEELDING
NOORD-ZUID-AS
Van het station tot ’t Hoge, hoe zou 
de Noord-Zuid-as eruit kunnen zien 
in de toekomst? 10 creatieve Kor-
trijkzanen dompelden zich onder in 
de toekomstvisie voor onze stad en 
lieten vervolgens hun verbeelding 
de vrije loop. Wat zou er kunnen 
of moeten veranderen tussen het 
station en ’t Hoge? Hoe zou die 
drukke as er in de toekomst kunnen 
uitzien? Benieuwd naar de resul-
taten? Laat je inspireren door de 
uitgewerkte ideeën tijdens Kortrijk 
Creativity Week van 23 tot 27 okto-
ber. De Verbeelding van de Noord-
Zuid-as is vrij te bezoeken in Depart 
op het Nelson Mandelaplein.

 R www.kortrijk2025.be

 R  www.kortrijkcreativityweek.be

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

KORTRIJK-WEST

NACHT VAN DE DUISTERNIS
Tijdens de Nacht van de Duisternis op vrijdag 11 oktober organiseert 
Stad Kortrijk een boeiende wandeling in samenwerking met Natuur-
punt, Lieve Zusjes Stoere Broers en Hoeve te Coucx. Onderweg zijn 
er een zestal stopplaatsen. LZSB leert je vuur maken in het donker 
of je eigen broodje bakken in het kampvuur. Elders leer je schrijven 
met licht door foto’s te nemen met lange sluitertijd. Tover zo dieren, 
figuren of zelfs je eigen naam tevoorschijn op een foto. Verder spot je 
ook nog vleermuizen en andere nachtdieren met een nachtkijker.
Vrije start tussen 19 en 20 uur aan Hoeve te Coucx. De wandeling is 
ongeveer 5 km lang. Goede stapschoenen en aangepaste kledij zijn 
gewenst en je brengt best ook een fluohesje mee. Na afloop van 
de wandeling biedt Hoeve te Coucx een gratis drankje aan. Kom bij 
voorkeur met de fiets. Toegang met de fiets via het Bruyningpad  
(aan parking az groeninge).

MARKE

FAMILIEVOORSTELLING  
VAN EUROPEES TOPNIVEAU 
Van 31 oktober tot en met 3 november slaat de Franse compagnie Le Faux Populai-
re le Mort aux Dents haar circustent op in Marke. Le Cirque Poussière is een muzi-
kale voorstelling met allerlei circuselementen. Op een nogal apart houten podium 
raken vier personages verstrikt in een Babylonische spraakverwarring.  
Dan proberen ze maar met lichaamstaal te communiceren. Op den duur gooien ze 
alles in de strijd: circus, theater, clownerie, muziek. De vier personages lijken zo uit 
de keuken van Samuel Beckett te komen, bijgekruid met een snuifje Tati. Circusma-
ker Julien Candy maakte een knotsgekke voorstelling tussen surrealisme, dagelijkse 
rommel en ouderwetse charme. Le Cirque Poussière ontving de juryprijs op het 
2015 Momix Festival Kingersheim (Elzas).

 R www.schouwburgkortrijk.be

ROLLEGEM

DAG VAN DE TRAGE WEG
De vrijwilligers van 11.11.11 Kortrijk, Natuur-
punt, Davidsfonds en Trage Wegen organi-
seren op 20 oktober op de Dag van de Trage 
Weg een wandeltocht. Deze wandeling staat 
in het teken van de 11.11.11-campagne ‘Chan-
ge Makers’. Met dit thema vraagt 11.11.11. 
aandacht voor mensen en organisaties die 
de krachten bundelen voor mensenrechten, 
duurzame ontwikkeling of meer en betere 
natuur. Je kan op 20 oktober kiezen tussen 3 
verschillende bewegwijzerde trajecten, tussen 
4 en 12 km, die je langs de mooiste plekjes in 
Rollegem, Aalbeke en Bellegem leiden. Daarbij 
staan enkele bedreigde wegen in de kijker. Het 
kortste parcours is toegankelijk voor rolstoelen 
en kinderwagens.  Je kan vrij starten tussen 
8 en 15 uur aan MPI De Kindervriend, Rolle-
gem. Ingang Tombroekstraat 6. Daar zijn ook 
hapjes en drankjes verkrijgbaar. De integrale 
opbrengst van de Dag van de Trage Weg gaat 
naar 11.11.11.

 R www.tragewegen.be of www.11.be



20 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 21

O K T O B E R  2 0 1 9O K T O B E R  2 0 1 9

GRONDLEGGERS
Als we aan archeologie denken, hebben we 
vaak een beeld voor ons van onderzoekers 
die met beitels en borsteltjes in de aarde 
zitten te wroeten. Maar archeologie is veel 
meer dan dat, zegt Philippe Despriet: “Wij 
doen wetenschappelijk onderzoek dat over 
verschillende disciplines heen loopt: ge-
schiedenis, muntkunde, biologie, taalkun-
de… We verzamelen gegevens uit veldwerk, 
archieven, bibliotheken, studie… en bieden 
zo ontbrekende schakels aan in het onder-
zoek van academici, studenten, specialisten 
en enthousiastelingen zoals wijzelf.”

JUBILEUM
Op 19 oktober stelt Archeologie ZW-
Vlaanderen zijn honderdste publicatie 
voor: Romeinen in Zuid-West-Vlaanderen. 
Uit 20.000 pagina’s werk van meer dan 50 
collega-onderzoekers puurde Philippe een 
synthese vol opmerkelijke bevindingen. 

“Zo lag de Romeinse stadskern van Kortrijk 
niet waar die nu ligt, maar aan de Minister 
Liebaertlaan en de Gentsesteenweg. In 
Kooigem vonden we restanten van een Kel-
tische voorloper van de Romeinse luxevilla. 
Een beenderstudie toont ons dan weer dat 
koeien in de Romeinse tijd hogere schou-
ders hadden. En de vondst van koriander-
zaad wijst op mediterrane ingrediënten in 
de Romeinse keuken.”

GULDENSPORENSLAG
Archeologie helpt heel wat misverstan-
den uit de wereld. Net daarom is het van 
cruciaal belang. Dat bewijst ook het on-
derzoek naar de Guldensporenslag. “Die 
wordt meestal voorgesteld als een veld-
slag tussen edelen en boeren, maar niets 
is minder waar. Zowel aan Vlaamse als aan 
Franse kant stonden paramilitaire groepen 
met ondersteuning vanuit respectievelijk 
Duitse en Spaanse hoek. Geen pottenstam-

pers dus zoals in de Leeuw van Vlaanderen, 
maar professionele, internationale legers.”

MOUTARDE DE COURTRAI
En wist je dit al? “In 1382 viel de hertog 
van Bourgondië Kortrijk binnen. Onze stad 
werd platgebrand en leeggeplunderd. 
Naast uurwerkslager Manten, doken na die 
raid ook andere opmerkelijke zaken op in 
Dijon. Moutarde de Dijon? Vergeet het, ze 
haalden de mosterd letterlijk in Kortrijk. 
Hetzelfde geldt voor de Bourgondische 
specialiteit pain d’épices. Recept van peper-
koek, gestolen uit Kortrijk.”

 R Meer weten over de geschiedenis van Kortrijk 
en omstreken? Neem een kijkje op  
www.archeologiezwvl.be.

 R  Voorstelling Romeinen in Zuid-West-Vlaanderen: 
zaterdag 19 oktober om 10.30 uur in KU Leuven 
Campus Kortrijk.

De vzw Archeologie Zuid-West-Vlaanderen viert binnenkort haar 
honderdste publicatie. Mede-oprichter en bezieler Philippe Despriet vertelt 

ons waarom het werk van de stichting zo belangrijk is.

“Archeologie helpt fake 
news de wereld uit”

Wie dacht dat Pokémonjagen niet meer 
hip is, heeft het verkeerd voor. In Kortrijk 
bestaat er zelfs een heel actieve gemeen-
schap. Eenmaal per maand is er op zondag 
een community day, waarop tientallen ja-
gers afkomen. “Het gaat om jongeren, maar 
even goed om 40- en 50-plussers”, legt Louis 
Descamps uit. “De bedoeling is dat iedereen 
zich amuseert: we nemen een groepsfoto, 
we gaan samen op jacht, we ruilen Pokémon 
en drinken achteraf een glaasje. Het sociale 
aspect is even belangrijk als de jacht.”

Dat Pokémonjagen doen de meesten na-
melijk nog altijd het liefst alleen. Al zijn er 
momenten waarop je met verschillende 
spelers moet zijn. “Op woensdagavond is er 
wekelijks een wandeling en daar komt altijd 

volk op af. We starten aan The Level van Ho-
west en volgen telkens hetzelfde parcours. 
Samen vechten we dan tegen zogenaamde 
raidbazen. Dat zijn uitzonderlijk sterke Poké-
mon die je alleen niet kan verslaan.”

NAAR DE KERK
Dat Louis graag op Pokémon jaagt, is een un-
derstatement. Hij is bezig sinds 2016 en heeft 
er al meer dan 143.000 gevangen. “Dagelijks 
ben ik toch 1 tot 2 uur bezig met Pokémon, 
mijn grote hobby. Daarbij komt nog de orga-
nisatie van een aantal evenementen die met 
Pokémon te maken hebben. Gelukkig zijn 
we met 7 en kunnen we de taken verdelen.”

Kortrijk is een hotspot voor Pokémonjagers 
en dat zal niet meteen veranderen. Er zijn 

altijd genoeg wezentjes om te vangen. “De 
ontwikkelaar van het Pokémonspel had voor 
een eerder spel interessante locaties, ook 
Points Of Interest genoemd, gevraagd aan 
spelers. Zij stuurden de ontwikkelaar dan 
zo’n POI door met foto en wat info. Meestal 
zijn dat kerken, kapelletjes, gebouwen… In 
Kortrijk hebben velen dat blijkbaar gedaan.”

“In elk geval is Pokémon spelen een goede 
manier om Kortrijk te leren kennen, want je 
komt op heel wat mooie plekken. Ook in-
teressant is dat je tijdens het spel automa-
tisch naar plekken wordt gestuurd waar je 
nog niet bent geweest. In mijn geval heb 
ik door Pokémon elk hoekje van Kortrijk le-
ren kennen en ken ik nu zelfs alle kerken bij 
naam”, besluit Louis.

Tientallen personen die, allen druk bezig met hun smartphone, 
samen door de stad trekken. Velen hebben dit merkwaardige 

tafereel wel al gezien. “Geen paniek”, zegt Louis Descamps 
lachend. “We zijn enkel op zoek naar Pokémon.”

Pokémon hipper 
dan hip in Kortrijk
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ACTIEF ERVAREN
Voka, De Tafel van Zeven, Leie Mobility Group, 
Ergodôme en ScioTeq-Trality tonen hoe inno-
vatie, technologie, creativiteit, servicegericht-
heid en productiviteit hand in hand gaan. Er-
vaar het zelf met workshops rond ergonomie 
en zeefdrukken, een zitplaats in een vintage 
of sportbolide of met demonstraties van 
technologie in vliegtuigen, inclusief fly by 
van een Agusta 109 en Airbus helikopter.

HANGAR K
Ook Hangar K gooit zijn deuren open. Je stelt 
er zelf vast wat een start-up hub en lanceer-
platform voor open innovatie nu precies zijn 

en doen. Je ziet er niet alleen hoe starters, 
grote bedrijven en de 4 kennisinstellingen 
in Kortrijk hun expertises samenbrengen. 
Je maakt meteen kennis met enkele reali-
saties. Unilin, Alubrand, bureau50, Salty Le-
mon, Juunoo, Vlaskracht, Wisely, My Add On, 
KBC, Tiwin en Creatool maken het voor jou 
tastbaar. Van creatief speelgoed en op maat 
aanpasbare krukken en rolstoelen, over wan-
densystemen om ruimtes slim op te delen, 
tot toepassingen in games en marketing…

Hangar K biedt ook een workshop aan die 
je actief leert deelnemen aan de overgang 
naar hernieuwbare energie. En uiteraard 

vergeten we de kinderen niet. Ze leren een 
game maken of kunnen hun vindingrijk-
heid testen met creatief speelgoed. Ingre-
diënten genoeg voor een leerrijke en ple-
zante dag voor het hele gezin dus.

 R  Lees meer over Hangar K in ons interview  
met Vincent Vanderbeck op pagina 8 en 9.

Zondag 6 oktober bewijst Kortrijk opnieuw waarom het dé centrumstad 
van Vlaanderens bedrijvigste regio is. Ter gelegenheid van Open 

Bedrijvendag gunnen heel wat bedrijven jou een blik achter de schermen.

Kortrijk is creatieve hotspot

WEEKEND VAN DE KLANT ÉN KOOPZONDAG

Kortrijk is op zondag 6 oktober echt de plek bij uitstek voor een dag-
uitstap. Na jouw bedrijfsbezoekje een hapje eten of nog wat shoppen 
in de binnenstad? Dat kan, want het is koopzondag! Naast de winkels 
in de winkelstraten is ook K in Kortrijk open vanaf 11 uur. Zowel op 
zaterdag 5 als op zondag 6 oktober worden klanten bovendien extra 
verwend naar aanleiding van het Weekend van de Klant.

 R www.weekendvandeklant.be

DIALOOG
Op een vijftal zondagvoormiddagen van 
oktober 2019 tot april 2020 kan je in de 
Oranjerie van de Broeltuin terecht voor een 
ontmoeting met een grote naam uit de li-
teratuur. Die wordt telkens door een gast-
heer of -vrouw geïnterviewd. Het publiek is 
hierbij nauw betrokken. Vragen stellen aan 
de uitgenodigde auteurs is altijd mogelijk.

GROTE NAMEN
Op 6 oktober bijt Maria Barnas de spits af. 
Ze is dichter, schrijver en beeldend kunste-
naar. Zowel in haar geschreven als in haar 
beeldend werk onderzoekt ze hoe beschrij-
vingen de werkelijkheid vormen en ver-
vormen. Later passeren ook nog Anton H. 

J. Dautzenberg, Paul Demets, Yoni Van Den 
Eede, en ‘Jonge Gasten’ Lenny Peeters en 
Mustafa Kör de revue.

PRAKTISCH
De ontmoetingen vinden telkens plaats op 
zondagvoormiddag om 10.30 uur. De loca-
tie is de Oranjerie in de Broeltuin, Broelkaai 
6. Tickets kosten € 7 in voorverkoop of € 8 
aan de deur. Reserveren kan via ‘Uit in Kor-
trijk’ (056 23 98 55). Het Penhuis is een orga-
nisatie van Openbare Bibliotheek Kortrijk, 
Schouwburg Kortrijk en Stad Kortrijk.

 R www.kortrijk.be/bibliotheek/hetpenhuis

 R  www.facebook.com/hetpenhuis

Op zondag 6 oktober gaat het nieuwe seizoen van Het 
Penhuis van start. Het Penhuis organiseert al 17 jaar lang 
een reeks literaire ontmoetingen met schrijvers, dichters, 

filosofen… Eerste in de rij is Maria Barnas.

Literaire ontmoetingen 
met Het Penhuis

EUTERPE 
PRESENTEERT

UNIEKE 
KAMERMUZIEK-

CONCERTEN
Sinds haar oprichting in 1997 
stelt Euterpe zich tot doel in het 
Kortrijkse de promotor te zijn 
van klassieke kamermuziek en 
aan jonge musici en componis-
ten van hoog niveau een podi-
um te bieden.

Dit seizoen heeft Euterpe op-
nieuw vijf kamermuziekconcer-
ten in petto, uitgevoerd door 
jonge topmusici. De concerten 
vinden plaats in de Concertstudio 
op vrijdag 11 oktober, vrijdag 13 
december, donderdag 6 februari 
2020, donderdag 26 maart 2020 
en zaterdag 16 mei 2020, telkens 
om 20 uur.

Op vrijdag 11 oktober fluiten Trio 
Medici het nieuwe seizoen op 
gang met vertolkingen van Phi-
lippe Hersant, Claude Debussy 
en Peter Tsjaikovski op piano, 
viool en cello. De toegang be-
draagt € 20 in voorverkoop  en € 
22 aan de deur. Er zijn ook abon-
nementen beschikbaar voor de 
hele concertreeks.

 R  www.euterpevzw.be

 R  www.facebook.com/concertenEuterpe
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in Kortrijk
in Kortrijk

Fiddler on the Roof
ZO 13, 20 & 27 OKT
Het Koninklijk Kortrijk Lyrisch Toneel 
bedient de musicalliefhebber op zijn 
wenken. Vanaf 13 oktober brengt het 
gezelschap Fiddler on the Roof, een 
Broadway-klassieker over familie, liefde  
en vooral traditie. 
Het verhaal van melkman Teyve en zijn 
gezin heeft een plaats in het collectief 
geheugen door het populaire nummer 
‘If I Were a Rich Man’.

De regie is in handen van Carloconi. Het 
KKLT-koor en orkest staan onder leiding 
van Ronny Delombaerde.

 > www.schouwburgkortrijk.be

 > www.kltkortrijk.be

 

The Room
VR 11 OKT
The Roommates, een bescheiden groepje filmliefhebbers, 
had het idee om in samenwerking met BUDA het 
meesterwerk The Room te programmeren. 

De cult-klassieker van Tommy Wiseau kan je op vrijdag 11 
oktober om 20.15 uur in Budascoop Kortrijk ontdekken. The 
Room (geschreven, geregisseerd, geacteerd en geproducet 
door Tommy Wiseau) wordt vaak genoemd als het archetype 
van de ‘so bad it’s good’-film. Hoewel het verhaal zeker geen 
komedie is, voelt de film vaak wel zo aan: een samenraapsel 
van absurde dialogen, goedkope sets en foto’s van lepels. 
Wat te doen? Kom ‘in character’, krijg een shotje ‘scotchka’, 
breng je plastic lepels mee (’t zal je niet spijten) en geniet 
van deze cultclassic.

 > www.antigone.be

Dag/Nacht van de Jeugdbeweging
VR 18 OKT
Op vrijdag 18 oktober vindt de Dag van de Jeugdbeweging plaats. Met 
dit initiatief zegt een speciale werkgroep, bestaand uit verschillende 
jeugdbewegingen en JC Tranzit, een welgemeende dankjewel aan de 30 
Kortrijkse jeugdverenigingen, goed voor 3000 leden. Jeugdbewegingen 
hebben immers een grote maatschappelijke waarde.

Alle vrijwilligers en leden die in uniform opdagen, krijgen tussen 6 en 8 
uur een lekker ontbijt en kunnen leuke randanimatie meepikken. Een 
goede stimulans om nadien in het uniform van de jeugdbeweging naar 
school te trekken. 
Deze dag zet de positieve cultuur van de jeugdbeweging in de kijker. 
Voor wie nog geen deel uitmaakt van een jeugdvereniging, is het een 
aangename kennismaking. De Dag van de Jeugdbeweging kent ’s avonds 
nog een vervolg met de Nacht van de Jeugdbeweging in Depart.

 > www.kortrijk.be/jeugd

UIT-TIPS VOOR OKTOBER 2019

G-sport@Kortrijk
WO 16 OKT
De Kortrijkse sportdienst en sportclubs met G-werking 
organiseren voor de 2e keer G-Sport@kortrijk met als 
ondertitel #sportersbelevenmeer. Op de terreinen van 
het Olympiadeplein in Marke kunnen personen met 
een beperking van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 
uur gratis van aangepaste sporten proeven. Gewoon 
toekijken mag ook.
Het initiatief richt zich naar mensen met een fysieke, 
visuele of auditieve beperking, met psychische 
kwetsbaarheid of autismespectrumstoornissen en hun 
begeleiders. Ook wie meer wil weten over de sportclubs 
met een G-aanbod, is welkom. Het aanbod bestaat uit 
basketbal, boccia, dans, gymnastiek, hockey, petanque, 
tafeltennis, unified netbal en voetbal. Er zijn ook 
infostanden van watergebonden sportclubs.

 > Bevestig je aanwezigheid via www.kortrijk.be/G-sportatkortrijk  

of kom op 16 oktober langs en meld je aan bij de infostand.

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 
november? Laat het ons vóór 22 oktober 
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.

Toendra
DO 10 > ZA 12 OKT
“Het is niet gemakkelijk om een mens te zijn.” 
Met die zin uit de film Songs from the Second 
Floor begonnen 19 jongeren uit Kortrijk en de 
brede regio aan het nieuwe jongerenproject 
van Theater Antigone Toendra. Een 
groep jonge mensen komt samen op een 
onbestemde plek. Gedwongen? Opgesloten? 
Ze zijn niet bang voor verandering en durven 
wél beslissingen nemen. Als één brok energie. 
Klaar om de wereld op sleeptouw te nemen. 
Met lichtheid en absurde humor strijden 
ze tegen de machine die de hedendaagse 
wereld is, en ook tegen zichzelf. Hun doel 
om met een schone lei te beginnen, is echter 
groter dan op te geven.Toendra is het nieuwe 
jongerenproject van Theater Antigone, d’Iefte, 
Het Spoor, De Steiger, CC Wevelgem, De 
Schakel, De Spil en Zuidwest.

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

camille_dhont
#ketnetzomertour

wimsoenens
#buurtfeest #boevekerke

pandaviole
#bagpipes #bevrijdingsfeest

volare_mmv #wolken boven 
woonwijk #park1302

anngoeminne #streetartmuseum
#sintvincentius

belsjunior
#kortrijkkoerse #lampie

jornjansoone
#sunset #ktower

daphneviguurs
back to school #patroontekenen

boulevard15_guesthouse
#peukindepocket

davywindels
#roadrock #thevanjets

slk8500 kranige jongens 
en meisjes bij #matexpo

in Kortrijk

Filmconcert Birdsong
ZA 26 OKT
De Schouwburg is op 26 oktober het decor voor het ongewoon en 
pakkend filmconcert Birdsong.
“Waar moet muziek naartoe?” Het is een vraag die Hendrik 
Willemyns (Arsenal) al langer bezighoudt. 4 jaar geleden gooide 
hij in zijn film Dance Dance Dance nog een muzikant uit het raam. 
Nu pakt hij het subtieler aan en maakt hij van de muzikant een 
prostituee. En hij doet dat met een boek, een film en muziek.
Het boek heet Room of Imaginary Creatures en is een 
‘bordeelkamer-dichtbundel’ geschreven en geïllustreerd door 
muzikanten en kunstenaars van over de hele wereld. De film 
Birdsong vertelt het verhaal van een jonge vrouw in Tokyo die 
droomt van een leven als muzikant en erachter komt dat het 
universum van muziek donker is en bevolkt met gevaarlijke dieren 
én poëzie. Met dit ongewone filmconcert laat Hendrik Willemyns, 
samen met zangeres Paulien Mathues, je kennismaken met boek, 
film en veel muziek.

 > www.schouwburgkortrijk.be

15e Kinderuniversiteit
ZA 26 OKT
Tussen 8 en 13 jaar oud en altijd al eens door de tijd 
willen reizen? Ontdek dan het heden, het verleden en 
de toekomst op de 15e editie van de Kinderuniversiteit 
aan KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Dit jubileumjaar 
gaat niet onopgemerkt voorbij met als thema ‘een reis 
door de tijd’. Aan de hand van colleges en interessante 
workshops proeven de kinderen op een creatieve manier 
van wetenschappelijk onderzoek. De jonge ouderzoekers 
leren fossielen en een mini-telescoop maken. Verder 
ontdekken ze of men in het verleden verjaardagen vierde 
en ontrafelen ze door een strategospel hoe je kanker kan 
bestrijden. Ook de ouders laten zich onderdompelen in het 
universitair onderzoek. Voor hen geeft o.a. professor Patrick 
De Causmaecker een lezing over de kwantumcomputer en 
artificiële intelligentie.  

 > Vooraf inschrijven via www.kuleuven.be/kinderuniversiteit. Plaatsen beperkt!

Sportfestival WILL Sports
ZA 19 > ZO 20 OKT
Tijdens WILL Sports in Kortrijk Xpo kom je als actieve sporter te weten hoe je je 
prestaties kan verbeteren in de breedste zin van het woord. Met ruim 50 keynote-
sprekers & meer dan 40 doe-clinics biedt WILL Sports informatie rond 4 thema’s: 
performance, mental strength, food & health en body & prevention.
Voor deze editie staan opnieuw heel wat topnamen op de affiche: Delfine Persoon, 
Stoffel Vandoorne, Bart Swings, Arthur van Doren, Ann Wauters, Emma Plasschaert, 
Frederik van Lierde, Hans Van Alphen… 
In de interactieve trainerszones gaan coaches, trainers, kiné’s, osteopaten, 
voedingsdeskundigen… met jou aan de slag door middel van clinics, testings of 
intakegesprekken. WILL Sports wil actieve sporters zo inspireren, motiveren en 
informeren om zijn of haar prestatie te verbeteren.

> www.willsports.be

Het stadsmagazine heeft 10 gratis toegangstickets ter beschikking  
voor de sportfreaks onder jullie. Mail vóór maandag 14 oktober  
naar stadsmagazine@kortrijk.be en win er eentje!WIN
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Bouw deze cover om 
in een kunstwerkje, 

exposeer het en laat het 
zeefdrukken in Depart op 

26 oktober. Meer info op p. 7.


