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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, 2 en 11 november.
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 > Veldrijden in Kortrijk

De CAPS Urban Cross is de eerste veldrit 
in onze stad. Streekgenoot Eli Iserbyt 
siert deze maand onze cover en is al 
zeker van de partij.

6 > NEXT Festival

Het kunstenfestival NEXT brengt niet 
alleen theater, dans en performance, 
maar ook veel sfeer en gezelligheid. Alle 
creatieve zielen welkom!

8 > Textiel in Verzet

Wat gebeurt er als je een fotografe en 
journaliste verhalen laat vertellen met 
textiel als bindmiddel? Je ontdekt het 
tijdens deze expo.

15 > De Warmste Week

Overal in onze stad zetten geënga-
geerde mensen acties op poten voor de 
Warmste Week die dit jaar plaatsvindt 
in Kortrijk.

21 > Intrede Sint

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje 
weer aan. Eén van zijn stopplaatsen 
is de nieuwe hotspot van Kortrijk: de 
verlaagde Leieboorden.

22 > Ink-Town

Stadsgenote en tattooartieste Cindy 
Frey organiseert de eerste editie van het 
tattoofestival Ink-Town in Kortrijk Xpo.

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 bijzonder plaatje 
van Sabine Vanbiervliet. Heb je zelf zo’n foto met een verhaal? 
Laat het ons weten via stadsmagazine@kortrijk.be.  
 
Sabine opende in 2017 een kleiatelier op Overleie. ”Ik wil 
mensen aanzetten om creatief te zijn. Ik ben zelf opgeto-
gen als klanten zeggen dat ze genieten van het proces om 
iets persoonlijks en unieks te maken en dat ze blij zijn met 
hun creaties ondanks de kleine imperfecties.”
Wanneer Sabine niet aan het kleien is, verkent ze graag de 
stad of wandelt ze langs de Leie. “Zalig dat je vanuit de stad 
de natuur letterlijk kan inlopen. Op nog geen 2 km van het 
centrum waan je je al in een andere wereld.” Haar wandel-
tochten leidden onder andere tot een collectie 
opmerkelijke tegel-
tjes met stadstafere-
len. Als creatieveling 
gelooft Sabine sterk 
in de maakbaarheid 
van de stad. “Burgers 
en bestuur maken de 
stad samen tot een 
plek waar het veilig 
en gezond is om op te 
groeien. In Kortrijk zijn 
de kracht en de crea-
tiviteit bijna tastbaar 
aanwezig. Boeiend toch 
om daar deel van uit te 
maken?”

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK 

Kortrijks digitaal 
referendum

schot in de roos

Het stadsbestuur wil alle deelnemers bedanken. Het digitale referen-
dum is een belangrijke stap in het betrekken van onze inwoners bij 
grote beslissingen in onze stad.

57% van de stemmers gaat niet akkoord dat de Kortrijkse binnenstad 
één vaste zondag per maand autovrij wordt. Het stadsbestuur respec-
teert dit signaal van de Kortrijkzanen. We blijven hoe dan ook verder 
werken aan veilig en vlot verkeer, niet alleen in de binnenstad, maar 
ook in de rand en de deelgemeenten.

Het digitaal referendum keert volgend jaar terug met een nieuwe stel-
ling. Deze keer zullen jullie mee kunnen bepalen wat de vraag zal zijn. 
Meer informatie hierover verneem je in een volgend stadsmagazine. 
We hopen ook dan weer op jullie massale deelname. Samen maken we 
van Kortrijk de Beste Stad van Vlaanderen.

Niet minder dan 9.880 Kortrijkzanen lieten hun stem horen in het 
eerste digitaal referendum. Op de vraag of een maandelijkse autovrije 

zondag een goed idee is, antwoordden jullie negatief.

Iedereen draagt zijn of haar eigen levensverhaal met zich mee. Het ene levenspad is hobbeliger dan het 
andere. De ene vertelt daar bovendien makkelijker over dan de ander. We zijn op zoek naar straffe verha-
len van Kortrijkzanen. Jong of oud? Geboren in Kortrijk of juist niet? Maakt niet uit. Als jij iets bijzonders 
meemaakte, komen we graag naar je luisteren.

Kende jij een ongelooflijke tegenslag, maar kwam je daar sterker uit? Bots jij (al dan niet door een beper-
king) op bepaalde problemen of help jij anderen om die problemen te overwinnen? Groeide je op in oorlog 
of armoede? Legde jij letterlijk of figuurlijk een lange weg af op zoek naar beter? Wil jij met jouw getuigenis 
anderen inspireren of op z’n minst de ogen openen? Of ken je iemand die dat misschien wel zou willen?

 R Neem dan contact op met Souad Abihi, programmaregisseur diversiteit: Souad.Abihi@kortrijk.be of 0479 15 25 43.

Kortrijk zoekt inwoners
met straffe verhalen

Het verhaal 
van...
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UNIEK CONCEPT

Een veldrit in het stadscentrum? Jawel! Dat 
is het concept van een urban cross. In de 
CAPS Urban Cross Kortrijk, zoals het sport-
evenement officieel heet, zijn uiteraard alle 
elementen aanwezig van een gewone veld-
rit. Alleen liggen de accenten wat anders en 
is vooral het uitzicht helemaal verschillend 
van andere veldritten.

KONING ALBERTPARK

Het Koning Albertpark vormt het strijdtoneel 
voor de eerste editie van de CAPS Urban 
Cross Kortrijk. De aankomst ligt bovenop 
de Groeningebrug. Van hieruit kunnen de 
toeschouwers meteen ook het volledige par-
cours overschouwen.

HOOFDROL VOOR DE LEIE

Het parcours van de CAPS Urban Cross Kor-
trijk doet zowel de linker- als rechteroever van 
de Leie aan, met een oversteek over de Leie 
via de Groeningebrug en de iconische Colle-
gebrug. Naast de helling van beide bruggen 
zal ook het losse zand van Buda Beach onge-
twijfeld een beslissende rol spelen.

MOBILITEIT

Mobiliteit was een belangrijk aspect bij 
de keuze van het Koning Albertpark als 
uitvalsbasis. Zo is de site vlot toegankelijk 
voor de lokale inwoners. En voor wie van 
buiten Kortrijk komt, ligt ze ook op wandel-
afstand van het station van Kortrijk. Met de 
auto kan je onder andere terecht op P+R 

Expo vanwaar een shuttlebus je ter plaatse 
brengt. Of volg gewoon het voorbeeld van 
de renners en neem de fiets. Meer info over 
de mobiliteit vind je op www.kortrijk.be/
veldrit.

LIVE UITZENDING

De CAPS Urban Cross Kortrijk maakt al met-
een deel uit van de DVV Verzekeringen Tro-
fee. Zoals dat het geval is bij alle manches 
van dit regelmatigheidscriterium worden 
de wedstrijden van zowel de elite dames als 
de elite heren live uitgezonden op Sporza.

JEUGDINITIATIE

Kinderen tussen 6 en 12 jaar krijgen op 30 
november de mogelijkheid om als échte 
veldrijders over het parcours te rijden tij-
dens de Kids Cyclocross jeugdinitiatie. 
Onder begeleiding van een aantal grote 
namen uit de veldritwereld kunnen de kids 
in een ongedwongen sfeer enkele inge-
korte rondjes over het parcours afleggen. 
Inschrijven kan tot 27 november via het on-
line inschrijvingsformulier op www.sport.
be/urbancrosskortrijk/nl/jeugdinitiatie.

Wereldbekerleider Eli Iserbyt (cover) en wereldkampioen Mathieu van der 
Poel live aan het werk zien in Kortrijk? Op zaterdag 30 november strijkt 

het veldritcircus neer in het stadscentrum. Samen met Golazo Sports 
organiseert Stad Kortrijk de allereerste urban cross.

CAPS Urban Cross,
gloednieuwe veldrit in Kortrijk

Start

Aankomst

Offroad zone

Zandbak Buda
beach bar

Materiaalpost

Collegebrug

Parcours

Iedereen die met sport bezig is, heeft al 
eens een conflictsituatie meegemaakt. 
Als sporter, als supporter, als scheidsrech-
ter, als zaal- of baliemedewerker… Het 
lijkt er soms op dat het broodnodige res-
pect in de verdrukking komt en een (te) 
assertieve houding de boventoon haalt.

CAMPAGNE VOEREN
De sportdienst wil daar iets aan verande-
ren met een positieve campagne rond res-
pect. Om alle betrokkenen bij het sportge-
beuren (sporters, supporters, vrijwilligers, 
bestuursleden, zaal- en onderhoudsperso-
neel) te sensibiliseren voor deze positieve 
waarde, is communicatie heel belangrijk. 
De initiatiefnemers hopen dan ook dat zo-
veel mogelijk sportverenigingen mee de 
schouders plaatsen onder deze campagne.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN CLUBS
Zo moet de club een baken van vertrouwen 
zijn, waar iedereen zich veilig voelt. Een 
open en eerlijke communicatie vanuit de 
club kan dit vertrouwen alleen maar stimu-
leren. Dat verloopt het vlotst op een helde-
re manier: regels, afspraken en verwachtin-
gen moeten duidelijk en verstaanbaar zijn 
voor iedereen. Respect kan ook alleen maar 
verankerd raken als iedereen in de club zijn 
verantwoordelijkheid opneemt. 

ENGAGEMENT
De sportdienst koos er heel bewust voor 
om nu, aan het begin van het nieuwe 
sportseizoen, deze campagne te lanceren. 
Op dit moment is er frisheid, enthousias-
me en een sterk engagement van al wie 
aan het seizoen begint. Bedoeling is dan 
ook dat deze campagne verder draagt, tot 
diep in en voorbij het seizoen 2019-2020.

Graag wat meer
respect in de sport

• 9.30 uur > jeugdinitiatie 
• 10.30 uur > juniores 
• 11.50 uur > U23 
• 13.45 uur > elite dames
• 15.00 uur > elite heren

Programma
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SHAME & CATE LE BON
Sonic City begon in 2008 als een tweedaags 
festival in De Kreun en groeide doorheen de 
jaren uit tot een vaste waarde op de najaarsa-
genda. Twee dagen werden drie dagen, De 
Kreun werd ingewisseld voor het grotere 
Depart. Elk jaar geeft organisator Wilde Wes-
ten een band of muzikant carte blanche om 
de line-up samen te stellen. In het verleden 
mochten ondere andere Beak>, Courtney 
Barnett en James Holden de honneurs waar-
nemen. Dit jaar zijn dat er zelfs twee. Indie-
lieveling Cate Le Bon en Shame, één van de 
voortrekkers van de nieuwe stroming suc-
cesvolle gitaargroepen, kregen de kans om 

vrienden, idolen en protegés een podium te 
geven in Kortrijk. Die combinatie levert Sonic 
City een erg mooie, eclectische line-up op.

GITAARGEWELD
Shame trommelde enkele bevriende sna-
renplukkers op waarbij de hyperactieve 
artrock van Squid, de power-pop van Sheer 
Mag en post-punkers The Murder Capital 
en Black Country, New Road te onthouden 
namen zijn. Daarnaast brachten zij ook le-
gende en ex-curator Thurston Moore aan 
die zijn nieuwe album komt voorstellen. 
Met Blanck Mass en Scalping weten ze dan 
weer electronicafans aan te spreken.

INDIETOPPERS (IN WORDING)
Cate Le Bon wist  Deerhunter te strikken. De 
cultband rond Bradford Cox staat bekend om 
zijn intense, eigenwijze liveshows. De muzi-
kante neemt in haar zog ook een hele resem 
onterecht onbekende acts met zich mee: 
Michele Mercure, Eiko Ishibashi en Grimm 
Grimm zijn maar drie voorbeelden van hyp-
notiserend knappe projecten op haar line-
up. Wilde Westen bracht ten slotte zelf onder 
andere de bezwerende freakfolk van Jessica 
Pratt en post-punkers Whispering Sons aan.

 R De volledige line-up, meer informatie en tickets 
zijn te vinden via www.soniccity.be.

OPENINGSVOORSTELLING MULTITUD
De openingsvoorstelling van NEXT vindt 
plaats in Kortrijk Xpo. Met Multitud brengt 
de Uruguayaanse choreografe Tamara Cu-
bas 70 lokale performers van alle leeftijden 
en met diverse achtergronden samen.  Geza-
menlijk doen ze iets waarmee onze samen-
leving het vaak moeilijk heeft: de kracht van 
diversiteit bewijzen. Multitud was al te zien 
in wereldsteden zoals Hong Kong en Kaap-
stad, en nu dus ook in Kortrijk. Straf!

DIVERS PROGRAMMA
NEXT noemt zichzelf graag een proeftuin 
voor de toekomst en dat merk je ook aan het 
programma met veel jong creatief talent. In 
Schouwburg Kortrijk kan je onder andere 

het werk van choreografen Kat Válastur en 
Jefta Van Dinther aanschouwen. In Buda-
scoop staat dan weer de Finse Sonja Joki-
niemi op de planken. Ook de Deense Mette 
Ingvartsen komt terug naar NEXT met de 
dansvoorstelling Moving in Concert. Bij haar 
vorige passage gooide ze hoge ogen met 21 
Pornographies en To Come.

NEXT ON TOUR
Een legertje gratis festivalbussen staat klaar 
om de festivalbezoekers in ware vipstijl naar 
de voorstellingen in verschillende steden 
te brengen. Je ontmoet nieuwe mensen, je 
hebt geen parkeerstress, het is ecologisch en 
NEXT voorziet een inleiding en een drankje. 
Vertrekpunt in Kortrijk is Broelkaai 6.

NEXT IS OVERAL
Twijfel je of NEXT wel iets voor jou is? Of 
weet je niet welke voorstelling gekozen? 
NEXT komt naar je toe met NEXT@home. 
Nodig 12 mensen uit bij je thuis, voorzie 
een hapje en een drankje en NEXT doet de 
rest. Of schuif mee aan tafel met medetoe-
schouwers van over de grens met dinner@
NEXT. Tijdens de festivalperiode wordt 
BK6 (Broelkaai 6) hét meetingpoint. Je 
bent er elke dag welkom voor een lekkere 
hap, een glas aan de bar, een babbel met 
medewerkers, toeschouwers en artiesten, 
pop-up- feestjes en meer.

 R www.nextfestival.eu

Van 8 tot 10 november strijkt Wilde Westen opnieuw neer in Depart 
voor de twaalfde editie van Sonic City: een driedaags gecureerd 

muziekfestival. Dit jaar wisten curatoren Shame en Cate Le Bon een 
eigenwijze line-up met veel ontdekkingen samen te stellen.

NEXT dat is 39 voorstellingen, 24 dagen lang, op 20 verschillende locaties 
in de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik + Valenciennes, met Kortrijk 

als kloppend hart. Theater, dans, performance en zoveel meer.  
Elke creatieve ziel kan zijn of haar zinnen laten prikkelen. Sonic City

Hoogmis van de alternatieve muziek in Depart

NEXT Festival 
lokt creatieve zielen 

uit hun tent
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Universiteiten, hogescholen, doe-centra en 
onderzoeksinstellingen zetten op zondag 
24 november hun deuren open voor een 
unieke, interactieve blik achter de scher-
men. Overal in Kortrijk kan je workshops, 
demonstraties en experimenten meema-
ken. Je ontdekt nieuwe snufjes en experi-
menteert zelf mee. Zet je schrap voor we-
tenschap!

HOWEST CAMPUS 
KORTRIJK WEIDE – THE LEVEL
Botenkopersstraat 2 | 10 tot 16 uur
DAE laat je een roeigame in Virtual Reality (VR) 
beleven. Een lezing leert je alles over elektrici-
teit. Bij Radio Quindo volg je een workshop 
radio. En wie dat wil, kan zelf GIF’s maken.

UNIVERSITEIT GENT  
CAMPUS KORTRIJK
Graaf Karel de Goedelaan 5 | 10 tot 17 uur
Interactieve demo’s rond VR, kleine robot-

armen of bio-plastics? Jongleren met een 
robot? Bijleren over glutenvrije voeding? 
Textiel kleuren met (fruit)afval? Hier brandt 
de lamp.

VIVES
Doorniksesteenweg 145 | 14 tot 17 uur
Heel wat workshops en demonstraties rond 
STEM, industriële wetenschappen, zorg- en 
eco-technologie. Nog niet overtuigd? Iede-
re bezoeker krijgt een zakje oliebollen.

PTI CAMPUS TECHNIEK & DESIGN
Graaf Karel De Goedelaan 7 | 10 tot 17 uur
Een demonstratie 3D-printing? Met laser-
cutting een haai uitsnijden? In een crime 
scene een moordenaar ontmaskeren? Dat 
doe je allemaal hier.

PTI CAMPUS GROEN & WETENSCHAP
Condédreef 10 | 10 tot 17 uur
Planten die ontstaan in een proefbuis. Of 

zelfs in de ruimte worden gekweekt. Als dit 
je nog niet overtuigt, kan je nog altijd een 
kreeft dissecteren.

BUDA::LAB
Dam 2 | 10 tot 16 uur
BUDA::lab opent zijn atelierdeuren en gaat 
aan de slag met de verschillende machines 
en tools. 3D-printen? Lasercutten? Alles 
kan.

FIRST LEGO LEAGUE
Doorniksesteenweg 145 | 10.30 tot 16 uur
Hier maak je een heuse LEGO-robotwed-
strijd mee. Maar er is ook een LEGO-wed-
strijd voor het publiek, een LEGO-tentoon-
stelling en enkele LEGO-workshops.

 R www.dagvandewetenschap.be

 R  www.dagvandewetenschapkortrijk.be

 R  www.vives.be/dvdw

MIGRATIEACHTERGROND
Mashid is geboren in Iran en Samira is van 
Marokkaanse afkomst. Naast hun migratie-
achtergrond delen ze ook een gezamenlijke 
levensvisie. “We willen de huidige manier 
van denken over de samenleving doorbre-
ken,” vertelt Samira. “Mashid en ik hadden al 
een tijdje plannen om samen iets creatiefs 
te doen. Toen we gecontacteerd werden 
door MoMu Antwerpen, kregen onze plan-
nen eindelijk vorm.”

TEXTIEL ALS BINDMIDDEL
Samira en Mashid willen verhalen vertellen 
die grenzen doorbreken. Textiel en kledij ble-
ken daarvoor een interessant uitgangspunt. 
“We begonnen aan onze opdracht door het 
Antwerpse straatbeeld te observeren. We 
zagen vrouwen met kleurrijke hoofddoeken, 
meisjes met Afrikaanse elementen in hun 
kledij, mannen met traditionele gewaden... 
We vroegen ons af welke verhalen achter die 

kledingstukken schuil gingen en luisterden. 
Geen vragenlijsten, gewoon gesprekken. 
Want zelfs simpele gesprekken zijn voldoen-
de om grenzen te doorbreken.”

TRENDSETTERS IN MATONGÉWIJK
Afrikaanse kledij is hot. Niet alleen bij men-
sen van Afrikaanse origine, maar ook in de 
internationale westerse mode. “We spraken 
met twee Afrikaanse kleermakers die tra-
ditionele elementen verwerken in heden-
daagse kledij. Ze voelen een soort trots bij 
mensen met Afrikaanse roots. Hun kledij 
maakt deel uit van hun identiteit. Afrikaans 
textiel overschrijdt zo niet alleen de grens 
tussen België en Afrika, maar ook tussen 
Afrikaanse en westerse mode.”

SYRISCH ATELIER IN BEIRUT
In Libanon is een vierde van de bevolking 
vluchteling. De grootste groep komt uit 
Syrië, maar er zijn ook heel wat Palestijnen, 

Irakezen en andere bevolkingsgroepen die 
de grens overstaken voor het oorlogsge-
weld. “We ontmoetten een Syrische dame 
die in haar eigen woning in Beirut een ate-
lier oprichtte. Ze leert er andere vrouwen 
naaien, borduren, zeefdrukken... Ze gaan 
samen op zoek naar manieren om hun ont-
werpen in productie te brengen zodat ze 
op eigen benen kunnen staan.”

 R Textiel in Verzet kan je ontdekken in Texture 
vanaf 15 november. Tickets en meer info op 
www.texturekortrijk.be.

Hoe zullen wetenschap en technologie vandaag en morgen 
ons leven beïnvloeden? Op deze en andere vragen krijg je 

een antwoord op de Dag Van de Wetenschap.

Met de tentoonstelling Textiel in Verzet brengen journaliste Samira Bendadi 
en fotografe Mashid Mohadjerin verhalen die culturele en nationale 

grenzen overschrijden. Hun bindmiddel: textiel.

Kortrijk in de ban 
van wetenschap 
en technologie

Textiel in Verzet in Texture

“We willen grenzen doorbreken”

Win tickets voor 
deze opmerkelijke 
tentoonstelling in Texture 
en geniet achteraf van een 
gratis drankje in Kaffee 
Damast. Stuur vóór 
30 november een mail naar 
stadsmagazine@kortrijk.be.

WIN
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MINDER GRIJS, MEER GROEN
Begraafplaatsen zijn misschien niet de eer-
ste plek waar je aan denkt als het over een 
groene stad gaat. Die waren vroeger door-
gaans bedekt met grind en steen. Sinds een 
aantal jaren worden de Kortrijkse begraaf-
plaatsen omgevormd tot aangename groe-
ne plekken. Dat is goed voor de natuur én 
voor de bezoekers. Op een groene begraaf-
plaats worden paden ingezaaid en open 
ruimte beplant met bodembedekkers. Dat 
zorgt voor extra groen en minder kans op 
onkruid. Bij de aanleg streven we naar een 
goed evenwicht tussen ecologie en ge-
bruiksgemak. De begraafplaatsen moeten 
uiteraard voor iedereen bereikbaar blijven.

BIODIVERSITEIT
De stadsmedewerkers beheren de begraaf-
plaatsen op een ecologische manier. Pesti-

ciden maken al sinds 2009 geen deel meer 
uit van het dagelijkse onderhoud, wieden 
des te meer. Een natuurvriendelijk beheer 
gaat echter verder dan alleen pesticiden 
bannen. Het streeft naar een grotere biodi-
versiteit en zorgt voor een omgeving waar 
planten en dieren die van nature aanwe-
zig zijn, zich verder kunnen ontwikkelen. 
De planten zijn een voedingsbron en een 
schuiloord voor vlinders, bijen en andere 
insecten, net als voor vogels en kleine 
zoogdieren.

MAAIBEHEER
Naast het inzaaien van paden en beplan-
ten met bodembedekkers zorgt een eco-
logisch maaibeheer ook voor een grotere 
biodiversiteit op onze begraafplaatsen. 
Bepaalde open plekken worden daarom 
minder vaak gemaaid zodat bloemen en 

kruiden de kans krijgen om te groeien. 
‘On’kruid maakt zo deel uit van het eco-
systeem en zorgt voor velden vol kleur 
en leven.

Kortrijk draagt groen en natuur hoog in het vaandel en wil zo 
een aantrekkelijke, groene én ecologische stad zijn. Dat doen we 
onder andere met parken, pleinen, stadsgroen, geveltuintjes… 

en ook begraafplaatsen.

Onze begraafplaatsen 
kleuren groen

Binnenkort hervatten de graafwerken ter 
voorbereiding van de nieuwe tunnel en 
ondergrondse parking in de Zandstraat. 
De kans bestaat dat men daarbij op een 
oude oorlogsbom stoot. We leggen uit wel-
ke gevolgen dat heeft voor de omgeving.

BOM GEVONDEN
Bij de detectie van oorlogsbommen of -mu-
nitie, legt men de werken tijdelijk stil. Een 
gespecialiseerde firma doet de eerste vast-
stellingen en waarschuwt de politie en de 
militaire ontmijningsdienst DOVO. Als het 
om een bom gaat, wordt in afwachting van 
hun komst onmiddellijk een veiligheidspe-
rimeter ingesteld van 100 meter rond de 
vondst. Deze zone wordt ontruimd en het 
verkeer stilgelegd. De bewoners van de 
huizen in de perimeter krijgen het verzoek 
hun woning tijdelijk te verlaten.

ONTMANTELING  
Als de aangetroffen bom stabiel ligt, be-
kijkt DOVO samen met de hulpdiensten 
wanneer ze kunnen overgaan tot ontman-
teling. Dat kan ingepland worden op een 
tijdstip met zo weinig mogelijk hinder voor 
bewoners en verkeer. Is de stabiliteit van 
de bom niet gegarandeerd, dan neemt 
men geen risico en wordt er onmiddellijk 

overgegaan tot evacuatie. Afhankelijk van 
de grootte van de springlading in de bom 
kan de evacuatieperimeter uitgebreid wor-
den tot 800 meter.

EVACUATIE
Ligt jouw huis in de evacuatiezone? Maak 
je vooral geen zorgen. DOVO begint pas 
met het ontmantelen als de hulpdiensten 
de zone grondig gecontroleerd hebben. 
Om iedereen zo snel mogelijk te bereiken, 
maakt onze stad gebruik van het alarme-
ringssysteem BE-Alert. We communice-
ren bovendien via (sociale) media, gaan 

deur aan deur en roepen de boodschap 
af met een megafoon in de betrokken 
straten. Om de hulpdiensten te helpen bij 
deze taak, kan je als bewoner zelf aange-
ven dat je je woning veilig hebt verlaten. 
Dat kan met de deurhanger die burgers 
in de stationsomgeving vorig jaar al in 
de bus ontvingen. Voor meer info en up-
dates tijdens een evacuatie kan je steeds 
terecht op het gratis nummer 1777, op  
www.kortrijk.be en op onze facebookpa-
gina en twitteraccount.

Evacuatie bij vondst
oude oorlogsbommen

Meteen op de hoogte bij een noodsituatie? 
Registreer je op BE-alert!  
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsitu-
atie willen we jou graag snel verwittigen. Hiervoor maakt onze stad gebruik van 
BE-Alert, een systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via 
sms, e-mail of telefoon. Met BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen op wie de nood-
situatie impact heeft. Zo kunnen inwoners snel de nodige aanbevelingen krijgen  
(vb. ramen en deuren sluiten bij een brand). Om een bericht te ontvangen, moet je 
je wel inschrijven. Surf hiervoor naar www.be-alert.be of ga langs in je wijkcentrum. 
Je kan verschillende adressen of telefoonnummers registreren. Zo blijf je steeds op 
de hoogte bij een noodsituatie bij je thuis, op het werk of bij familie.

ONDERHOUD

Denk je er aan om de laatste rust-
plaats van je geliefden en familie 
netjes te houden? Als concessie-
houder ben je zelf verantwoorde-
lijk voor het onderhoud van het 
graf. Samen werken we aan een 
aangename, groene begraafplaats 
waar onze nabestaanden in alle 
eerbied kunnen rusten.

Werken stationsproject

HULP GEVRAAGD
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Kortrijk Kort 

Glijbanen LAGO geopend

LAGO Kortrijk Weide opende aan het 
begin van de herfstvakantie de vijf glij-
banen, een Belgisch record van 717 m 
glijbaanplezier met sensaties voor elke 
leeftijd. Dus: “ze zin were!” De waterpret 
begint samen met mama of papa in de 
groene orkaan: een leuke tocht op een 
band met muziek en verrassingseffecten. 
De rode tyfoon familieglijbaan lanceert 
je met een jump in een spetterend avon-
tuur. Voor duizelingwekkend veel plezier 
stap je in de blauwe twister, een giganti-
sche tolglijbaan met vrije val. In de witte 
tornado neem je een razendsnelle start 
en race je tegen een vriend(in) steil naar 
de finish. Stormchasers zoeken de zwarte 
storm op. In deze tunnel behaal je snel-
heden tot 36 km/u. Wil je zelf deze vijf 
extreme weerfenomenen in het subtro-
pisch zwembad trotseren? Reserveer je 
tickets vanaf nu online.

 R  www.lagokortrijk.be

Plaats en registreer  
jouw rookmelder

Vanaf 1 januari 2020 moet er in elke wo-
ning in Vlaanderen een rookmelder han-
gen. Dit toestel is geen overbodige luxe 
dat een irritant geluid maakt. Het waar-
schuwt je als in huis brand uitbreekt. 
Brand verwoest niet alleen woningen, 
maar ook levens… Meer nog dan het 
vuur, maakt vooral de rook slachtoffers. 
Rook verspreidt zich razendsnel en vooral 
’s nachts is de kans groot dat je de brand 
te laat opmerkt. Hang daarom rookmel-
ders en bescherm jezelf en je gezin tegen 
de gevaren van brand.

Heb je al rookmelders hangen in je wo-
ning of heb je ze net opgehangen? Regis-
treer de toestellen dan vóór eind 2019 op 
www.hangrookmelders.be en maak kans 
op een Beats headphone of een Spotify 
Premium maandabonnement.  

 R www.speelnietmetvuur.be 

Trezoor uitzonderlijk 
gesloten

Omwille van een jaarlijkse teambuil-
dingsactiviteit is de leeszaal van het 
erfgoeddepot Trezoor uitzonderlijk ge-
sloten in de namiddag van dinsdag 26 
november. De leeszaal is terug open op 
woensdag 27 november van 9 tot 17 uur.

 R www.trezoor.be

Kortrijk stad 
tegen racisme

Kortrijk treedt toe tot ECCAR, een Euro-
pees netwerk van steden tegen racisme. 
UNESCO richtte in 2004 dit netwerk van 
steden op die ervaringen delen om een 
sterker beleid te voeren tegen racisme, 
discriminatie en xenofobie. Het resultaat 
is een 10-puntenplan dat verder uitge-
werkt wordt met concrete acties. En-
kele van die concrete acties zijn: grotere 
waakzaamheid voor racisme, rechtvaar-
dige toegang tot huisvesting en racisme 
en discriminatie bestrijden via onderwijs. 
Door de toetreding tot de Europese Co-
alitie van steden tegen racisme kan het 
stadsbestuur zich omringen met ex-
perten, kennis delen, inspireren en het 
fenomeen racisme en discriminatie struc-
tureel aanpakken. Hiermee geeft Kortrijk 
een duidelijk signaal dat de stad geen ra-
cisme en discriminatie aanvaardt en dat 
diversiteit een kracht is.

Politie op afspraak

Via www.pzvlas.be/E-loket kan je een 
aantal aangiften, aanvragen en meldin-
gen online afhandelen. Je hoeft niet voor 
alles naar het commissariaat in Kortrijk of 
de politieposten in Kuurne of Lendelede 
te gaan. Heb je een aangifte of klacht die 
niet voorkomt in de lijst van het digitale 
loket? Maak dan altijd een afspraak via 
www.pzvlas.be of bel 1701. Zo vermijd je 
lange wachttijden. 

In geval van verlies/diefstal van docu-
menten van personen van de Belgische 
nationaliteit hoef je ook niet meer langs 
te gaan bij de politie. De administratieve 
afhandeling gebeurt nu volledig in het 
stadhuis. Vergeet ook niet daar eerst een 
afspraak te maken via www.kortrijk.be of 
bel gratis 1777.

Wissel gemeenteraad

CD&V-gemeenteraadsleden Alain Cnud-
de, Stefaan De Clerck en Christine De-
puydt namen in september afscheid 
van de lokale politiek. Hun plekjes in de 
gemeenteraad werden ingenomen door 
deze drie partijgenoten.

• Benjamin Vandorpe
 benjamin.vandorpe@kortrijk.be
 0476 81 00 48

• Carol Leleu
 carol.leleu@kortrijk.be
 0486 83 28 59

• Mia Cattebeke
 mia.cattebeke@kortrijk.be
 0486 90 94 02

Over smaken en kleuren... 

Zet je smaakpapillen op scherp. Van 14 
tot 24 november vindt de 13e editie 
van de Week van de Smaak plaats. Tij-
dens die week bereiden mensen met 
een migratieachtergrond uit Kortrijk, 
Kuurne en Harelbeke een gerecht dat 
typisch is in hun cultuur. Voor € 15 per 
persoon kan je de meest exotische sma-
ken proeven in een huiselijke sfeer en 
meteen wat bijleren over de cultuur van 
je gastvrouw of gastheer. Wat dacht je 
van Armeens, Congolees, Afghaans… 
Smakelijke avonden en boeiende ont-
moetingen zijn hierbij gegarandeerd. 
Watertand alvast bij het volledige menu 
dat je kan inkijken op www.kortrijk.be/
nieuws/tables-d-hotes-2019. Je kan je 
op voornoemde site ook inschrijven 
voor jouw culinaire avond naar keuze.

Wetenschapsacademie 
in bibliotheek
Vijf weken vol wetenschappelijke en technische activiteiten voor 5e en 6e leerjaar
www.kortrijkwetenschapsacademie.be
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2000 SPIETJES
De deur op een kier zetten voor wie in nood 
zit, dat is wat vzw De Kier al jaren doet. Naar 
aanleiding van De Warmste Week zorgt deze 
vzw voor houten spietjes die versierd en ver-
kocht kunnen worden. Wil jij helpen om de 
unieke spietjes te verkopen en 2000 deuren 
op een kier te zetten?

 R Neem contact op via dekier@skynet.be.

FIGURENLOOP
Deelnemen aan een loop waarbij het par-
cours een te raden figuur vormt? Dat kan 
op 23 november voor het FAS-steunpunt 
(FAS = foetaal alcohol syndroom). Kies de 
afstand die je wil afleggen ( 6, 11 of 17 km), 
geniet van de compagnie, laat je onderweg 
verwennen en zoek mee naar de betekenis-
volle figuur die het totaaltraject vormt. Na 
inschrijving ontvang je een volledige brie-
fing met vertrekpunt en -uur. Vervoer en 
bevoorrading inbegrepen. 

 R www.facebook.com/figurenloop2019

HEULES WARMSTE 
URBAN WALK
Een verrassende wandeling van 4,5 km 
doorheen herbergen, de pastorie, een pri-
vétuin, een brouwerij en een rusthuis? Zo 
leer je verrassende plekjes in Heule ken-
nen. Start en einde aan Hoeve De Heerlijk-
heid dat tevens het goed doel is. Er valt 
bovendien vanalles te beleven in en rond 
de hoeve.

 R Zaterdag 14 december, start tussen 14 en 15 uur, 
Zegher van Heulestraat 55

DANCING FOR DEMENTIA
Dat dansen helpt tegen het dementiepro-
ces is wetenschappelijk bewezen. Daar-
naast doet iedereen er goed aan om af en 
toe flink de benen los te gooien. De mede-
werkers van de dienst geriatrie van az groe-
ninge heten daarom iedereen welkom op 
hun warmste fuif.

 R Vrijdag 22 november vanaf 21 uur in JC Tranzit

1 PLAN PER GEZIN
Om dat doel te bereiken worden 12 werven 
naar voor geschoven. We lichten er enkele 
uit. Zo gaat de stad voor één plan per gezin 
in armoede. Als we willen dat kinderen alle 
kansen krijgen die ze verdienen, moeten 
we investeren in hun omgeving. Door de 
ouders te versterken kunnen kinderen in de 
beste omstandigheden opgroeien. Omdat 
het voor kwetsbare gezinnen vaak moei-
lijk is om gepaste hulpverlening te vinden, 
trekken begeleiders zelf de baan op om 
hen te benaderen en te helpen.

ARMOEDE ACTIEF OPSPOREN
We meten de dagelijkse problemen die 
kinderen ondervinden aan de hand van 17 
vragen. Enkele voorbeelden. Eet het kind 

dagelijks groenten en fruit? Nodigt het 
soms vrienden uit thuis? Heeft het twee 
paar passende schoenen? Stad Kortrijk wil 
deze meetmethode consequent toepassen 
en zo kort op de bal spelen. Als het bijvoor-
beeld over lege brooddozen gaat, willen 
we die vullen, maar er ook voor zorgen dat 
de ouders zelf voldoende middelen heb-
ben om die brooddoos te vullen.

DEELFABRIEK
Ook de Deelfabriek neemt een belangrijke 
plaats in het nieuwe armoedeplan in. De 
huidige Deelfabriek barst uit haar voegen 
en verhuist, met de steun van Vlaanderen, 
midden 2022 naar de Oude Brandweer-
kazerne. Er komt ook een Consumenten-
dienst: vrijwilligers die mensen op een 

informele manier helpen om in hun dage-
lijkse uitgaven wat winst te boeken.

ALLEENSTAANDEN
Alleenwonenden en alleenstaande ouders 
vormen 4 op de 10 huishoudens in Kortrijk. 
Deze aanzienlijke groep proberen we meer 
systematisch te bereiken. Deze mensen 
zijn soms kwetsbaar omdat ze het met 1 
inkomen moeten doen. Daarom willen we 
ervoor zorgen dat zij maximaal gebruik 
kunnen maken van bepaalde rechten of 
voordelen.

 R Het plan voor sociale vooruitgang en tegen 
armoede is nog volop in de maak. Surf naar 
www.kortrijk.be/stoparmoede en ontdek er de 
12 werven. Laat tegelijk ook je stem horen!

‘Ol twoppe vo De Warmste Week’ is geen loos begrip in Kortrijk. 
Tal van acties sieren de warmste website. Heb je zelf geen tijd of 

inspiratie om een actie te lanceren, dan kan je alvast inpikken op één 
van de originele activiteiten. We zoomen in op een divers aanbod.

Kortrijk heeft de voorbije jaren resoluut de strijd aangebonden met 
armoede en kon heel wat zaken realiseren. Nu lanceert de stad een nieuw 
plan voor sociale vooruitgang en tegen armoede. Het doel: van Kortrijk de 

Sociaalste Stad van Vlaanderen maken.

Nieuw plan voor 
sociale vooruitgang 

UITPAS

DE WARMSTE WEEK
DRAAIT NU AL

OP VOLLE TOEREN

WARMATHON
De Warmathon strijkt voor het eerst 
neer in Kortrijk. Op woensdag 18 de-
cember tussen 12 en 20 uur kan je 
rondjes lopen rond de Leieboorden 
(tussen de Collegebrug en Ronde 
Van Vlaanderenbrug). Ook voor niet 
geoefende lopers is de afstand van  
2,8 km in combinatie met een leuke 
beat een haalbare kaart. Schrijf je in via  
www.dewarmsteweek.be/warmathons
(€ 15) en kies jouw goed doel. Start, 
infostand, opbergruimte vind je aan 
de Kasteelkaai.
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Kortrijk roept op 
Stemmen voor 
Gulden Pand

Op 1 december reiken de stedelijke ad-
viesraad Bouwkundig Erfgoed (ABEKO) 
en stad Kortrijk voor het eerst de prijs 
bouwkundig erfgoed 'Gulden Pand' uit. 
Die gaat naar een Kortrijks pand met een 
architecturale en/of historische waarde 
dat de voorbije 7 jaar werd verbouwd. 
Een jury selecteerde de 5 beste kandida-
ten uit de inzendingen. Jouw stem geeft 
de doorslag voor de publieksprijs.

Het Gulden Pand zet het belang van het 
bewaren van erfgoedpanden én de com-
binatie met kwaliteitsvolle hedendaagse 
architectuur in de schijnwerpers. Met de 
prijs wil ABEKO eigenaars erkennen die 
het architecturaal patrimonium in stand 
houden en herstellen. Stemmen kan tot 
eind november in de bibliotheek of op 
www.kortrijk.be/guldenpand. In samen-
werking met PxL Fotocollectief en Lions 
Club Kortrijk.

Kortrijk zoekt flexibele onthaalmedewerkers voor historische panden en musea. 
Ben je geïnteresseerd in de vele Kortrijkse geschiedkundige gebouwen zoals het 
Begijnhof, het Baggaertshof, de Broeltorens, het historisch stadhuis...? Dan ben jij 
misschien de persoon die Kortrijk zoekt.

Je hoeft je slechts af en toe een paar uurtjes vrij te maken om in voornoemde gebou-
wen aanwezig te zijn en de bezoekers een woordje uitleg te geven. Als vrijwilliger 
ben jij het vriendelijk gezicht dat de toeristen warm onthaalt. Je krijgt een opleiding 
vol handige tips en tricks en komt daarna terecht in een gemoedelijk en vriendelijk 
team. Je bepaalt zelf wanneer je vrijwilligerswerk doet. 

Ben je veeleer tuk op administratie? Binnen de verschillende teams is er heel wat admi-
nistratief werk dat helpende handen kan gebruiken. Kan je overweg met de computer 
of wil je je vaardigheden bijschaven? Dan ben jij wellicht de geknipte vrijwilliger!

 R Interesse in één van deze (of andere) vrijwilligerstaken? Neem contact op met Joke Coulembier, 
coördinator vrijwilligerswerk op 056 24 46 65 of via joke.coulembier@kortrijk.be.

Waag je kans voor de 
vijfde Groeningeprijs

De Groeningeprijs, een initiatief van het 
Kortrijks Guldensporencomité, is aan de 
vijfde uitgave toe. Begon je in de peri-
ode van 1 juli 2019 tot begin juni 2020 
in Kortrijk met een nieuwe zaak en had 
je daarbij oog voor een pakkende en ori-
ginele Nederlandstalige benaming zoals 
De Soeptrien, De Speelvogel, Het On-
deronsje…? Ding dan mee naar de prijs 
via e-mail naar guldensporencomite@
gmail.com of met een brief aan voorzit-
ter Jorgen Deman, Aalbeeksesteenweg 
74/0002, 8500 Kortrijk. Ook omwonen-
den en passanten bij wie een leuke of 
inventieve benaming in het oog springt, 
kunnen een kandidaat voordragen. Het 
comité verwacht de kandidaturen uiter-
lijk vóór 1 juni.

Drie genomineerden worden uitgeno-
digd naar de Guldensporenviering van 10 
juli. De uiteindelijke winnaar krijgt daar 
uit handen van de Vlaamse minister-pre-
sident de begeerde Groeningeprijs, een 
naar de Guldensporenslag lonkend kunst-
werk van de hand van Arne Vanneste.

Waar moet volgens 
jou nog een laadpaal 
komen?

In samenwerking met de stad plaatste 
Fluvius al bijna 30 publieke laadpunten 
voor elektrische voertuigen in Kortrijk. De 
locaties voor die laadpalen werden be-
paald met als doel voor zo veel mogelijk 
bewoners een laadpaal op wandelafstand 
te plaatsen. In 2020 komen er nog 11 extra 
palen. Die plaatsen we graag op plekken 
waar nu nog een laadpaal wordt gemist.
Heb je een elektrische wagen of overweeg 
je om er één aan te kopen? Waar wil je dan 
je wagen kunnen opladen op openbaar 
domein? Dien je voorstel in op www.kor-
trijk.be/laadpalen. De stad bekijkt samen 
met Fluvius de spreiding en de technische 
haalbaarheid van de voorstellen.

 R Meer info over laadpalen en elektrisch rijden 
op www.milieuvriendelijkevoertuigen.be.

Val op in het donker!

De herfst is in het land, de wintertijd is in-
gegaan. Dat betekent kortere en donker-
dere dagen. Als zwakke weggebruiker val 
je daardoor minder op en dat durven we 
al eens te vergeten. Daarom herhaalt Stad 
Kortrijk elke herfst zijn warme oproep aan 
alle inwoners: val op in het donker! Con-
troleer de verlichting van je fiets en voor-
zie eventueel reflectoren en reservelamp-
jes. Het dragen van reflectieve kledij en 
accessoires als fietser en als voetganger is 
ook een nuttige aanvulling. 

Ook de vrijwilligersorganisatie XIU ijvert 
voor meer verkeersveiligheid bij jonge-
ren. Op de 11e verjaardag van XIU op 12 
november roept de organisatie op dat 
iedereen zichtbaar is in het verkeer. De 
actie richt zich niet alleen naar scholieren 
en studenten. Elke fietser of voetganger 
heeft er alle belang bij om gezien te wor-
den en elke autobestuurder heeft er ook 
alle belang bij om elke zwakke wegge-
bruiker tijdig te zien.

Draag je steentje 
bij als vrijwilliger

Verkoop
oud stadsmateriaal
Op vrijdag 8 november verkoopt de stad oude voertuigen en materiaal.
www.kortrijk.be/verkoopvoertuigen
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HEULE

CAFÉ CHANTANT
In OC De Vonke vindt enkele keren per jaar een Café Chantant plaats. 
Smeer alvast je stembanden voor het optreden van The Charleston 
Five op donderdag 14 november. The Charleston Five ademen de 
sfeer van de jaren ’40 en ’50, maar hun repertoire is veel uitgebreider: 
Jackson Five, Bon Jovi, Pharrel Williams…Op 5 december is het de 
beurt aan Neander: kwetsbaar, eerlijk en in het Nederlands. Volgend 
jaar passeren ook nog Augustijn Vermandere (5 maart) en A Murder 
in Mississippi (16 april). Meer info over Café Chantant en de volledige 
kalender van OC De Vonke op www.devonke.be.

KORTRIJK – AALBEKE – MARKE - BELLEGEM

6 UREN VAN KORTRIJK
De 27e editie van de 6 uren van Kortrijk vindt plaats op 23 en 24 
november. Kortrijk blijft het epicentrum van deze afsluiter van de 
Vlaamse rallykalender. Maar er zijn ook enkele belangrijke vernieu-
wingen op en naast het parcours.

HET PARCOURS
Autostal Groeninghe staat voor de grootste parcoursvernieuwing 
in jaren. De proeven in zowel Bellegem als Moeskroen ondergaan 
enkele veranderingen. Daarnaast komt er een gloednieuwe klas-
sementsproef bij in Marke. De korte KP ’t Hoge verdwijnt. Zaterdag 
start de rally met de showproef op de site van Lavano in Moeskroen. 
Zondag volgen dan nog dertien proeven in Aalbeke, Marke, Belle-
gem en Zwevegem.

MELISSA DEBACKERE OP AFFICHE
Rallypilote en streekgenote Melissa Debackere miste nog maar één 
editie van de 6 uren van Kortrijk én stond al twee keer op het po-
dium. Dit jaar was ze minder vaak aan het werk te zien in België, maar 
ze blijft de leading lady van de Belgische autosport.

GRATIS OPTREDEN EN TOEGANG
Het volledige evenement blijft gratis. Zowel het rallycentrum als het 
parcours zijn vrij toegankelijk voor het publiek. Autostal Groeninghe 
wil daarmee zoveel mogelijk Kortrijkzanen laten kennismaken met 
deze bijzondere sporttak. Op zaterdagavond is er opnieuw een gratis 
optreden. Dit jaar geeft de Guy Swinnen Band het beste van zichzelf 
in de grote tent op de Markt van Kortrijk. Iedereen is welkom, rally-
liefhebber of niet.

 R www.rallykortrijk.be

HEULE

DAG VAN DE NATUUR
Op 23 november steekt Natuurpunt Kortrijk de handen uit de 
mouwen in de Heulebeekwarande. Je maakt er kennis met het 
project én de vrijwilligers die het hele jaar door de natuur in je 
buurt beheren. We maaien een deel van de ruigte en stapelen 
het maaisel op hooioppers. We brengen ook een bezoekje 
aan de by-pass die Heule tegen wateroverlast beschermt. Zin 
om mee te helpen? Kom langs en breng je familie, vrienden 
of collega’s mee. Je voorziet best werkhandschoenen, stevig 
schoeisel of laarzen en aangepaste kledij. Tijdens de pauze 
zijn er broodjes en warme drank. Afspraak aan de Warande in 
Heule van 9 tot 16 uur.

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

BISSEGEM

JAAGPAD VERLICHT
Kortrijk investeert in de uitbreiding van open-
bare verlichting langs de Trakelweg, het veel-
gebruikte fiets- en wandelpad naast de Leie. 
Specifiek gaat het om een tot nu toe onverlicht 
deel van de weg tussen de Neerbeekstraat en 
de Vrije Aardstraat. Met de nieuwe energiezui-
nige ledverlichting wordt het fietstraject van en 
naar Bissegem veiliger en comfortabeler voor 
fietsers en wandelaars.

Bovendien zal de Vlaamse Waterweg op vraag 
van de stad ook het fietspad zelf aanpak-
ken. Plaatsen waar boomwortels het wegdek 
omhoogduwen, worden momenteel heraan-
gelegd. Het einde van de werkzaamheden is 
voorzien voor midden november.

BISSEGEM

BISSEGEMS TALENT GEZOCHT
Ben je tussen 16 en 99 jaar, heb je een link met Bissegem en goesting om 
jouw kunsten te tonen aan een publiek? OC De Troubadour organiseert in 
het voorjaar van 2020 een vrij podium en is op zoek naar lokaal talent. Je 
zingt, rapt of tapt graag moppen. Je danst, speelt samen in een muziek-
bandje of je bent beginnend DJ... Schrijf in vóór 17 november. OC De Trou-
badour stelt aan de hand van de inschrijvingen het programma samen.

 R www.kortrijk.be/bissegemsgeweld

BISSEGEM – MARKE – HEULE

OPEN RUIMTE 
VERSTERKEN
Kortrijk wil de open ruimte zo veel moge-
lijk vrijwaren en versterken. En dat op een 
haalbare en betaalbare manier. Het behoud 
van die open ruimte is noodzakelijk voor de 
leefbaarheid van de stad en biedt ruimte aan 
biodiversiteit, landbouw, waterhuishouding 
en recreatie. Eind 2017 startte de opmaak van 
een toekomstvisie voor de natuurgebieden 
Kruiskouter-Leiemeersen, Markebeek en Toor-
telbeek. Zowel buurtbewoners, landbouwers, 
eigenaars als experts werden daarbij betrok-
ken. Die visie is nu klaar en kan je raadplegen 
op www.kortrijk.be/openruimte. Samen met 
de betrokkenen zal Stad Kortrijk de visie vanaf 
nu in de praktijk omzetten.
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FEESTELIJKE INTREDE

Uiteraard verloopt de intrede van de kind-
vriendelijke heilige op een feestelijke ma-
nier. Op 10 november meert hij met een 
boot aan de verlaagde Leieboorden aan. 
Een liveband zorgt al vanaf 9.30 uur voor 
de nodige sfeer. Omstreeks 10 uur komt de 
Sint aan en krijgt hij de sleutel van de stad 
officieel overhandigd. Hij neemt vervolgens 
ruim de tijd om alle kinderen te begroeten. 
Met veel muziek en animatie verwelkomen 
we de Sint aan onze Broeltorens.

SINTERKLAASSHOW

In de speelgoedfabriek van Sinterklaas be-
reiden de Sint en zijn pieten het grote feest 

voor. Verlanglijstjes worden er gesorteerd 
en cadeautjes netjes verpakt om op 6 de-
cember op het juiste adres af te leveren. Al-
les verloopt prima, tot er vreemde dingen 
gebeuren in de fabriek. Een grapje van de 
pieten of is er meer aan de hand...

De voorstellingen van de Sinterklaasshow 
vinden plaats in Schouwburg Kortrijk op 
zondag 10 november om 14, 15.30 en 17 uur. 
Tickets kosten € 5 of € 2,5 (-26). Reserveren 
kan via www.schouwburgkortrijk.be of UiT 
in Kortrijk op 056 23 98 55. Op 12 november 
zijn er nog twee voorstellingen voor scholen. 
En ook de patiëntjes van de kinderafdeling 
az groeninge hoeven niets te missen van het 
Sint-gebeuren. De show wordt immers ge-
livestreamed naar de kinderafdeling.

SINTERKLAAS LEEST VOOR

De Sint maakt graag tijd om voor te lezen 
uit zijn Grote Verhalenboek. Sinterklaas 
komt hiervoor speciaal op bezoek in de bi-
bliotheek in jouw buurt.
• Woensdag 13 november: om 14 uur in 

Bissegem en om 16 uur in Marke. 
• Woensdag 20 november: om 14 uur in De 

Bildings Kortrijk en om 16 uur in Aalbeke.
• Woensdag 27 november: om 14 uur (4 tot 

6 jaar) en om 15 uur (7 tot 9 jaar) in Heule.
Voor kinderen tot 9 jaar. Aantal plaatsen is 
beperkt. Inschrijven noodzakelijk in de plaat-
selijke buurtbib. M.m.v. Gezinsbond afdeling 
Aalbeke, Heule, Bissegem, Marke en Kortrijk. 

 R www.kortrijk.be/sinterklaas

10 november wordt ongetwijfeld een hoogdag voor de 
allerjongsten onder ons. Dan vereert niemand minder dan de Sint 

de stad met een bezoek dat allerlei leuks in petto heeft.

Eva Geers groeide op in Hoog Kortrijk en David 
Gouwy is een rasechte Heulenaar. Kort nadat 
Eva in 2005 begon met lesgeven in Spes Nostra 
in Heule ontmoette ze David in De Kameleon. 
Veertien jaar later zijn ze de trotse ouders van 
Alexis (10), Margaux (8) en Amaury (4).

PLAATSGEBREK
“Omdat de kinderen ouder en mijn plannen 
om bijles te geven concreter begonnen te 
worden, ontstond er wat plaatsgebrek in 
ons oud huis in de Mellestraat,” legt Eva uit. 
“David wou graag in Heule blijven wonen 
en ik droomde van een woning in de Sint-
Elisabethwijk. Maar uiteindelijk werden we 
allebei verliefd op een huis in de Loofstraat. 
Hier hebben onze kinderen elk een eigen 
kamer en is er ruimte voor mijn bijberoep.”

VAARWEL HEULE
“We verlieten Heule, maar ook weer niet 
helemaal. De kinderen blijven er voorlopig 
naar school en de jeugdbeweging gaan. 
We blijven er onze sociale netwerken on-
derhouden. En we komen uiteraard ook 
elk jaar terug voor de Tinekesfeesten. Al-
leen doen we dat nu niet meer te voet zoals 
vroeger, maar met de fiets.”

WELKOM CENTRUM
Mobiliteit was geen specifieke reden voor 
hun verhuizing, maar het is wel mooi mee-
genomen voor Eva en David. “Wij zijn fer-
vente fietsers en we kijken ernaar uit om 
het stadscentrum en de deelgemeenten te 
(her)ontdekken vanop onze tweewielers. 

Hoewel er altijd ruimte blijft voor verbe-
tering, is Kortrijk de laatste jaren een stuk 
veiliger geworden voor fietsers.”

METAMORFOSE
“Naast de fietsveiligheid hebben we in Kor-
trijk uiteraard wel meer zien veranderen. 
Het is mooier geworden met onder andere 

de grote werken langs de Leie. Het is ook 
properder dankzij initiatieven zoals Proper 
& Ko. Er zijn heel wat leuke eetgelegenhe-
den en shopadresjes bijgekomen. En dan 
vergeet ik nog Autovrije Zondag, Sinksen 
en de Paasfoor waar de kids elk jaar zo naar 
uitkijken. Kortom, Kortrijk is springlevend!”

Eva en David zouden Heule, “de beste deelgemeente ter 
wereld”, nooit ofte nimmer verlaten. En toch neemt het jonge 

gezin met drie kinderen na tien jaar in de Mellestraat de 
beslissing om opnieuw in de stad te gaan wonen.
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“We kiezen bewust 
voor wonen in de stad”

De Sint komt eraan
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Kortrijk heeft een aantal bekende tatoe-
eerders. Eén van hen is Cindy Frey die in de 
Gasstraat haar shop heeft. Ze is de drijvende 
kracht achter het gloednieuwe Ink-Town. 
“Kortrijk staat al op de kaart van de tat-
toowereld”, vertelt ze. “Dat willen we tijdens 
deze conventie benadrukken. We hebben 
alle Kortrijkse shops uitgenodigd om deel te 
nemen en ze zullen ook vrijwel allemaal aan-
wezig zijn. Ook diegenen die normaal niet 
naar tattooconventies trekken. Bovendien 
zal er dan een pak nationale en internatio-
nale tatoeëerders te zien zijn.”

Liefhebbers van tatoeages kunnen hun hart 
ophalen, maar dat geldt ook voor de tat-
tooartiesten zelf. Cindy: “Elke artiest heeft 
een eigen stijl en het is daarom heel inte-

ressant om anderen aan het werk te zien. Je 
leert altijd iets bij. Zelfs van je leerlingen. In 
mijn shop werken enkele leerlingen en zij 
leren van mij, maar ik ook van hen. Een win-
winsituatie.”

MARATHON
“De opleiding tot tatoeëerder is trouwens 
heel belangrijk. Zeker in een tijd waarin 
sommigen zonder opleiding en thuis tat-
toos zetten. Met alle gevolgen van dien: ze 
hebben geen stielkennis, weten amper iets 
over hygiëne, enzovoort. Wil je dus een ta-
toeage, ga dan naar een tattooartiest met 
kennis van zaken, anders riskeer je gezond-
heidsproblemen.”

Cindy houdt zich niet alleen aan alle voor-

schriften, ze werkt ook zo diervriendelijk 
en milieubewust mogelijk. “Ik ben veganist 
en gebruik geen dierlijke producten meer 
in de shop. De handschoenen waarmee 
we tatoeëren zijn biologisch afbreekbaar 
en in onze koelkast is er enkel nog plaats 
voor drankjes in glazen flessen. Het kost 
ons meer, maar de natuur is mij veel meer 
waard”, besluit Cindy, die tijdens De Warm-
ste Week een Tattoo Marathon organiseert. 
"We zullen 24 uur lang tattoos zetten met 
ons team, van 22 december om 10 uur tot 
23 december om 10 uur. Het zullen kleine 
tatoeages zijn, vlammetjes en kleinere za-
ken. Voor grote tekeningen zullen we geen 
tijd hebben.”

 R www.ink-town.be

Op 16 en 17 november is Kortrijk de place 

to be voor liefhebbers van tatoeages. Dan 

vindt Ink-Town plaats. Cindy Frey leidt 

alles in goede banen. “We zullen tonen wat 

we in Kortrijk in onze mars hebben als het 

om tattoos gaat.”

Kortrijk Xpo 
in de ban 
van tattoos

Cindy Frey organiseert 1e editie van Ink-Town

HENGEL EXPO

Op zaterdag 9 en zondag 10 november opent 
Kortrijk Xpo haar deuren voor de grootste en 
mooiste hengelsportbeurs van België. Hen-
gel Expo vindt maar om de 2 jaar plaats, waar-
door vele duizenden recreatieve en sportieve 
hengelaars reikhalzend uitkijken naar hún 
evenement. Topmerken en verdelers van 
binnen- en buitenland stellen er hun nieu-
wigheden voor. Je vindt er bovendien tips en 
info bij de verschillende federaties. Er zijn ook 
talrijke extra activiteiten, zoals een speaker’s 
corner waar bekende vissers hun verhaal 
doen, boekpresentaties, jeugdactiviteiten, 
demovijvers, film- en fototentoonstellingen.

 R www.hengelexpo.be

BOUWXPO

Heb je bouw- of renovatieplannen? Wil je 
je interieur een boost geven? Overweeg je 

je woning energiezuinig te maken? Breng 
dan zeker een bezoekje aan BouwXpo 2019 
in Kortrijk Xpo.  Drie dagen lang vind je er 
de belangrijkste aanbieders en specialisten 
uit de branche onder één dak: van woning-
bouwbedrijven, makelaars en projectont-
wikkelaars tot producenten, verdelers en 
installateurs van (ver)bouwmaterialen, -pro-
ducten en –diensten. 
BouwXpo vindt plaats op zaterdag 9, zondag 
10 en maandag 11 (Wapenstilstand) novem-
ber in Hal 1 en 2 van Kortrijk Xpo. Met gratis 
toegang voor iedere bezoeker en gratis kin-
deropvang voor de jongste bezoekertjes.

 R www.bouwxpo.be

EURODOGSHOW

Naast de hondenshows en keuringen per 
ras kan je op Eurodogshow ook heel wat de-
monstraties bijwonen en diverse commerci-
ele standen bezoeken. Op het programma 

staan onder andere demonstraties van Vrien-
den der blinden, het opleidingscentrum voor 
blindengeleidehonden in Koksijde. Hersen-
werk voor honden bedenkt dan weer puzzels 
die passen bij het karakter en de puzzelvoor-
keur van jouw hond. Donate-a-dog is een or-
ganisatie die hulphonden opleidt, plaatst en 
verder begeleidt met als doel de levenskwali-
teit van mensen met een beperking te verho-
gen. Iets sportiever gaat het er aan toe tijdens 
de demonstraties flyball. Met dit balspelletje 
kunnen honden hun overschot aan energie 
kwijt en kunnen ze hun jaaginstinct de vrije 
loop laten. Eurodogshow vindt plaats op 16 
en 17 november en is een heerlijk dagje uit 
voor het hele gezin.

 R www.eurodogshow

November is topmaand 
in Kortrijk Xpo
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Met de bibbus naar de boekenbeurs
ZO 10 NOV
Op zondag 10 november kan je met de boekenbeursbus van 
de bibliotheek mee naar Antwerp Expo voor een dagje heerlijk 
snuisteren tussen de boeken. De bus vertrekt om 9 uur aan de 
centrale bibliotheek, Leiestraat 30. Verzamelen kan vanaf 8.45 
uur. Een tweede opstapplaats is voorzien aan carpoolparking 
Lange Munte (Cowboy Henk). De bus komt daar omstreeks 
9.15 uur aan. Een busticket dagje boekenbeurs kost € 10, 
toegangsticket beurs inbegrepen. Je ticket betaal je op de bus.
Inschrijven kan via bibliotheek@kortrijk.be, op 056 27 75 00 of 
aan de balie van je Kortrijkse (buurt)bib. Opgelet, plaatsen zijn 
beperkt. Goed om te weten: lid zijn van de bib is geen vereiste 
om met de boekenbeursbus mee te reizen.

 > www.boekenbeurs.be

Kunstendag voor kinderen
ZO 17 NOV
Elke derde zondag van november organiseert het 
departement Cultuur, Jeugd & Media van de Vlaamse 
overheid de Kunstendag voor Kinderen. Wil je op 
17 november samen met je familie een hele dag 
kunst beleven? Opnieuw bezorgen talrijke cultuur- 
en kunstenorganisaties kinderen en hun familie 
onvergetelijke momenten. Er is voor elk wat wils: 
voor erg jonge en iets oudere kinderen, tot twaalf 
jaar. Verschillende kunstvormen komen aan bod: 
workshops in Theater Antigone, de theatervoorstelling 
‘Au loin’ door Plastique PalaceThéâtre, actieve 
kunstrondleidingen met workshop bij #Landscapes2.0, 
experimenteren met stempels en sjablonen, 
dierenposters en collages maken…

 > www.kunstendagvoorkinderen.be

Avishai Cohen Trio
MA 11 NOV
Bassist Avishai Cohen komt naar de 
concertstudio in Muziekcentrum Track in 
Kortrijk. Cohen ruilt de grote concertzalen 
voor de Jazz Cats-club om zijn nieuwe plaat 
Arvoles voor te stellen aan het Belgische 
publiek. Iedere track ademt het geliefde 
DNA van Avishai Cohen met zijn dynamische 
smeltkroes boordevol klassieke en Afro-
Caraïbische ritmes en slimme verwijzingen 
naar jazz, swing, bebop, hiphop en hier en 
daar een hint naar oosterse traditionals.
Avishai Cohen - the jazz visionary of global 
proportions, dixit Down Beat Magazine - 
brengt twee straffe muzikanten mee: Naom 
David (drum) en Elchin Schirinov (piano). 
Hun samenspel werkt aanstekelijk. Grijp 
deze unieke kans om dit wereldtrio in de 
intimiteit van de concertstudio op de huid 
te zitten.

 > www.luminousdash.be

 > www.schouwburgkortrijk.be

Reünie Liar + boekvoorstelling H8000
ZA 23 NOV
De term H8000 zal vooral een belletje doen rinkelen bij 
liefhebbers van het hardere muziekgenre. De H8000-scene 
was geworteld in West-Vlaanderen, maar heeft een trouwe 
internationale aanhang. Voor het eerst in jaren is er een 
groot H8000-evenement en dat in Depart. Oude rotten Liar 
en Sektor houden een reünie in originele bezetting. Jonge 
honden Crowsview en X Devour X warmen het publiek op 
vanaf 16 uur.
De optredens komen er naar aanleiding van de release van 
het H8000-boek. Na jaren van research heeft bezieler Hans 
Verbeke, tevens brulboei bij Liar, het boek klaar. 600 pagina’s 
vol interviews, foto’s en verhalen over 30 jaar underground 
geschiedenis met een directe link naar Kortrijk zelf, waar 
alles begon. Een must voor nostalgische hardcore- en andere 
muziekliefhebbers. Exclusief verkrijgbaar in Non Moodshop.

UIT-TIPS VOOR NOVEMBER 2019

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 
januari? Laat het ons vóór 19 november 
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.

Klinkende Stad
VR 22 NOV > ZO 8 DEC
Van 22 november tot en met 8 december is Kortrijk opnieuw het 
walhalla van de geluidskunst. In de toonaangevende expo Klinkende 
Stad presenteert Wilde Westen internationale geluidskunstenaars die 
installaties maken in de schemerzone tussen beeld, geluid en muziek. 
Gratis te ontdekken en beluisteren in het Muziekcentrum Track, in het 
kader van NEXT festival (zie p. 6).
Vier Nederlandse en vier Vlaamse geluidskunstenaars tonen en laten 
hun creaties beluisteren. Ontdek zingende tuba’s, een ‘sweet spot’ die 
een landschap in geluid omzet, metaal op motorkracht, vinylplaten 
aangestuurd door de slagtanden van een kever, platendraaiers 
met verschillende armen, een intrigerende klankkamer, een 
feedbackcompositie én een visuele song voor doven. 

 > www.klinkendestad.be
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Op het moment van schrijven is het concert zo 
goed als uitverkocht. Wij mogen evenwel nog 
4 diehards gelukkig maken met een gratis 
ticket. Mail vóór zaterdag 16 november naar 
stadsmagazine@kortrijk.be.

WIN
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Kortrijk, paradijs voor fietsers
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24 uur peddelen! #levensloop
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gudrunbekaert
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in Kortrijk

Punkplezier met Courtrai Tonight
VR 29 NOV
Kortrijks oudst spelende band The Definitivos viert haar veertigste verjaardag 
in oldschool-stijl. Onder de noemer Courtrai Tonight (naar hun single uit 1982) 
verzamelen op 29 november enkele muzikale oudgedienden in Tranzit om het 
beste van zichzelf te geven. The Definitivos spelen de ultieme thuismatch en dit 
nog steeds in de originele bezetting van 1979. 
Nog op de affiche: Red Zebra, eigenaar van de Belpop-hit I Can’t Live in a Living 
Room. Ook The Kids zijn van de partij. Kom jij There Will Be No Next Time ook  
luid meekelen? DJ Dicky Boy D (Dick Descamps) is niet alleen bassist van Idiots 
en Russian Cowboys, maar is ook een top DJ die de geest van de 80’s punk & new 
wave alle eer zal aandoen. Hij draait de optredens aan elkaar. Verder food trucks, 
tattoo gelegenheid, koel bier en vooral fijne nostalgie.

#Landscapes 2.0
T/M 15 DEC
In de exporeeks Landscapes volg je beeldenmakers van vroeger 
en nu in hun zoektocht naar technieken om landschappen zo 
overtuigend en toegankelijk mogelijk te maken. #LANDSCAPES 
2.0 verkent de raakvlakken tussen schilderkunst en gamedesign, 
maar toont ook hoe hedendaagse kunstenaars uit diverse 
technieken putten om nieuwe, indrukwekkende omgevingen te 
scheppen. In dit parcours van uitzonderlijk verfijnde schilderijen 
en virtuele, interactieve omgevingen ontdek je niet alleen 

Black Friday
VR 29 NOV
Shoppers stippen best vrijdag 29 november 
in hun agenda aan. Dan vindt vanaf 18 uur 
Black Friday plaats. Het gebeuren krijgt een 
extra feestelijk tintje door het spectaculair 
aansteken van de kerstverlichting in het 
centrum en de deelgemeenten.
Daarna volgt een leuke shopavond in het 
winkelwandelgebied tot 20 uur. 
Ook K in Kortrijk is open. De shoppers mogen 
zich verwachten aan vermakelijke animatie 
en gratis gadgets. Op zondag 1 december is 
er trouwens ook een koopzondag waaraan de 
handelaars van het winkelwandelgebied en K 
in Kortrijk deelnemen.
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de impact van klassiek vakmanschap, maar ook de ontelbare 
mogelijkheden die nieuwe technologie ons kan bieden.
Wandel binnen in een wereld in volle verandering en beleef wat 
er gebeurt wanneer verleden en toekomst de handen in elkaar 
slaan. De tentoonstelling vindt plaats op verschillende locaties. 
Er zijn ook werken in de publieke ruimte. Gratis toegang.

 > www.landscapeskortrijk.be
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