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W W W . K O R T R I J K . B E

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 

Openingstijden eindejaar zie pagina 14 en 15.
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: Jokko (i.o. Studio Brussel)

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

3-6 > De Warmste Week

Voor de eerste keer vindt De Warmste 
Week plaats in West-Vlaanderen. Studio 
Brussel koos voor de warmste stad van 
Vlaanderen: Kortrijk.

7 > Fotowedstrijd

Hoe beleef jij Kortrijk door de lens van 
je camera? Dat was het uitgangspunt 
voor Fotoshoot Kortrijk 2019. Ontdek nu 
de winnaars.

8-9 > Winter in Kortrijk

Zoals elk jaar transformeert onze stad 
tijdens de eindejaarsperiode opnieuw in 
een sfeervol aangekleed winterwonder-
land. Kom dat zien!

14-15 > Openingstijden

Naar aanleiding van de feestdagen 
worden de openingstijden van heel wat 
stadsdiensten aangepast. Een overzicht. 

21 > Wereldkampioen  
thaiboksen

Dat Kortrijk een kweekvijver is voor sportief 
talent wisten we al langer. Axana Depy-
pere is onze recentste wereldkampioen.

23 > Wereldlichtjesdag

Op Wereldlichtjesdag herdenken ouders 
wereldwijd hun overleden kinderen. 
Ook in Kortrijk ontsteekt men kaarsjes in 
herinnering.

Dit is jouw Kortrijk!
Met deze rubriek gingen we het afgelopen jaar op zoek 
naar beelden met een verhaal. Deze maand botsten we 
op een bijzonder plaatje van Dominique Dewulf. Vanaf 
januari brengen we hier een nieuwe rubriek.

Dominique Dewulf woont in Heule en is striptekenaar. On-
danks zijn verstandelijke beperking heeft hij al een indruk-
wekkend oeuvre bij mekaar getekend. “Vroeger gebruikte 
ik stilstaande filmbeelden als vertrekpunt. Zo ‘verstripte’ ik 
al de films De Zaak Alzheimer en Buitenspel.” Maar na zijn 
stripversies van bestaande verhalen vond Dominique het 
stilaan tijd om eens zelf een scenario uit te werken. “Ik werk 
momenteel aan een driedelige politiereeks: De Kortrijkse 
Moorden.” Onder begeleiding van kunstwerkplaats De 
Zandberg in Harelbeke tekent Dominique twee dagen per 
week in zijn eigen atelier: Het Verstripperke. Zijn stripteke-
ningen bieden de lezer een originele kijk op Kortrijk.

 R dominiquedewulf.webnode.be

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK 

DORP
De Warmste Week is een solidariteitsbewe-
ging die Vlamingen massaal op de been 
brengt voor de goede doelen die hen per-
soonlijk raken. In de week voor kerst vie-
ren alle VRT-merken de massale inzet van 
Vlaanderen in een grootse, verbindende 
mediaweek. Voor De Warmste Week maakt 
Studio Brussel een week lang non-stop 
liveradio in ons eigen Kortrijk en dat van 
18 tot 24 december. Het event dat Studio 
Brussel zal neerplanten op het Nelson Man-
delaplein is gratis toegankelijk voor het 
publiek van 8 uur tot middernacht. Er zijn 
dagelijks concerten en randanimatie.

PARCOURS UITGESTIPPELD 
Voor zij die de weg zoeken naar het dorp 
van De Warmste Week op het Nelson Man-
delaplein, hebben Studio Brussel en Stad 
Kortrijk een makkelijke oplossing gevon-
den. Er zijn drie routes letterlijk uitgestip-
peld op de Kortrijkse voetpaden. Volg de 
lijnen vanop de Grote Markt, het Schouw-
burgplein en het Stationsplein. Die laatste 
route is bovendien feestelijk verlicht.

BEREIKBAARHEID
De eindejaarsperiode brengt veel mensen 
op de been. Naast de gebruikelijke shop-

pers en andere sfeerzoekers komen er dit 
jaar ook duizenden Studio Brusselluisteraars 
langs voor De Warmste Week. We roepen ie-
dereen daarom op om zoveel mogelijk met 
het openbaar vervoer, de fiets of te voet naar 
Kortrijk Weide af te zakken. Volg de laatste 
info met betrekking tot de bereikbaarheid 
via www.kortrijk.be/warmsteweek.

BOOT, TREINTJE EN RIKSJA’S
Wie van Bissegem of Marke komt kan De 
Warmste Boot nemen. Die vaart gratis uit 
van 21 tot en met 24 december. Er is plaats 
voor 130 passagiers per vaart. Reserveren 
hoeft niet, maar vol is vol. De boot vertrekt 
aan de Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe 
om 11, 13.30, 16, 18.30 en 20.30 uur. 

Terugkeren kan om 12.15, 14.45, 17.15 en 
19.30 uur ter hoogte van café-bistro Baltha-
zar in Kortrijk. Op 24 december vertrekt de 
laatste boot om 16 uur in Wevelgem. Je kan 
trouwens ook je fiets meenemen.
Naast een boot, zet de stad ook enkele an-
dere opmerkelijke vervoersmiddelen in. 
Wat dacht je van een toeristentreintje? Dat 
passeert van 21 tot en met 24 december 
langs het station, het stadhuis en het Nelson 
Mandelaplein tussen 13 en 18 uur. Ook de 
fietsriksja’s van de wijkteams rijden uit op 18, 
19, 20, 21 en 23 december, telkens van 15 tot 
19 uur. Vrijwilligers brengen je van station 
Kortrijk naar het Nelson Mandelaplein. Ze 
vragen daarvoor enkel een vrije bijdrage ten 
voordele van Boothuis vzw.

TIS ZOVERRE!
DE WARMSTE WEEK 

KOMT ERAAN

OPROEP
Bezoek jij ook De Warmste Week  
of één van de vele Kortrijkse acties? 
Bezorg ons je foto's en filmpjes en  
wie weet pikken wij ze eruit voor  
onze Facebook- en Instagrampagina's.  
Hoe je dat doet ontdek je op  
www.kortrijk.be/warmsteweek.
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KORTRIJKZANEN 

MASSAAL IN ACTIE VOOR

DE WARMSTE WEEK

Kerstmarkten doen het gezien de timing altijd 
goed tijdens De Warmste Week. Ook in Kortrijk 
pikken heel wat organisatoren in op deze gelegen-
heid. Met Bellegem for Life zamelen Bellegemse 
verenigingen op zaterdag 21 december geld in 
voor Vélo Afrique en JolieJulie. Op woensdag 11 
december palmt Woonzorgnetwerk Sint-Vincenti-
us de Houtmarkt in met zijn eigen kerstmarkt. Iets 
kleinschaliger is de Kleinste Kerstmarkt ter Wereld 
van Theater Antigone: een mobiele kerstmarkt met 
minikraampjes die er om de vijf minuten anders 
kan uitzien. Zijn goed doel is De Bolster.

Stadsreus Emma is nog niet helemaal klaar voor de winter. Daarom 
organiseren de handelaars en horeca in het winkelwandelgebied 
in het stadscentrum een breimarathon met als uiteindelijk doel een 
grote, warme sjaal. Je kan de sjaal laten groeien en tegelijk Make a 
Wish steunen door lotjes te kopen. Met die lotjes neem je meteen 
deel aan een tombola met als hoofdprijs een prachtige boomhut van 
Artilignum. Op zondag 22 december wandelt Emma met sjaal rich-
ting Nelson Mandelaplein.

WARME 
KERSTMARKTEN

BREIMARATHON

EMPTY SHOP

WELKOM IN KORTRIJK
Kortrijk en deelgemeenten willen als gaststad voor De Warmste Week 
het goede voorbeeld geven en minstens duizend acties op poten zet-
ten. We zijn intussen aardig onderweg en zien heel wat leuke initiatieven 
passeren. Net zoals in de vorige stadsmagazines willen we ook nu weer 
enkele acties in de kijker zetten. Zelf nog zin en tijd om iets in elkaar te 
boksen? Registreer je actie via www.dewarmsteweek.be en laat het ons 
weten via www.kortrijk.be/1777.

Een Empty Shop is een winkel die zichzelf vult.  
Tijdens De Warmste Week opent De Kringloop-
winkel zo’n Empty Shop in Texture en in het soci-
aal restaurant VORK. In Texture vullen we de shop 
met kledij, in VORK gaan we voor een shop vol 
servies en ander keukengerei. De Empty Shops 
zijn effectief open voor verkoop tussen 18 en 24 
december. De opbrengst gaat naar Refu Interim.

Wandel mee door het magische bos in Marke en steun 
de NAH (niet aangeboren hersenaandoeningen) Liga. 
Is wandelen niet echt je ding? Kom dan gewoon naar 
De Warmste Bar. Afspraak op zaterdag 14 december 
vanaf 17 uur. Samen met de school De Sprong kan je 
op woensdag 19 december van 11 tot 23 uur trampoli-
nespringen op het Schouwburgplein ten voordele van 
AjKo. Fitness of aerobic voor het goede doel? Dat kan 
van 9 tot 21 december in sportcampus Lange Munte. 
De Kortrijkse Sportdienst steunt met deze sessies De 
Korf. Tijdens de Warmathon op woensdag 18 december 
ten slotte kies je zelf je goede doel. Opgelet, de locatie 
is gewijzigd. Niet de Leieboorden vormen het strijdto-
neel, maar wel sportcampus Lange Munte.

We tellen met z’n allen af naar de eerste Warmste Week in onze stad.  

Van 18 tot en met 24 december maakt Studio Brussel een week lang radio 

voor het goede doel op het Nelson Mandelaplein. Jij doet toch ook mee?

WANDELEN, LOPEN, 
SPRINGEN

foto's: © Jokko
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Er waren geen categorieën of thema's. De 
enige vereiste was een duidelijke link met 
de stad. Van 15 april tot en met 30 septem-
ber kon iedereen zijn beste foto’s inzenden. 
Eind oktober werden de winnaars bekend-
gemaakt. Een professionele jury bekroon-
de het werk van Siegfried Desmet met de 
eerste plaats. Siegfried won met een foto, 
genomen langs het fietspad Kortrijk-Zwe-

vegem. Hij nam een cadeaubon ter waar-
de van € 500 in ontvangst. Op de tweede 
plaats eindigde Winter Van Rafelghem met 
een actiefoto op het Nelson Mandelaplein. 
Esli Gaeremyn flitste een nietsvermoeden-
de fietser in de tunnel Doorniksewijk. Pascal 
Buyse overtuigde de jury met het abstracte 
lijnenspel van de skatebowl aan de Ijzer-
kaai. Die laatste twee delen de derde plaats. 

De publieksprijs werd beslecht via Facebook. 
Twintig beelden, geselecteerd door de jury, 
maakten kans. Dieter Meyns haalde het nipt 
met zijn kijk op het Huis van Beweging van 
az groeninge. Alle twintig beelden die de fi-
nale haalden worden nog tot eind december 
tentoongesteld in de vitrine van een voor-
malige winkel op het Overbekeplein.

Met de fotowedstrijd Fotoshoot Kortrijk 2019 wilde Stad Kortrijk 
uitvissen hoe stadsgenoten of bezoekers onze stad ervaren.

Winnaars Fotoshoot 
Kortrijk 2019 bekend

EEN KLEIN GEBAAR: PLAKKEN 
EN WAPPEREN MAAR!
Tijdens De Warmste Week verwelkomt onze stad duizenden Studio Brusselluisteraars. Ze 

komen om de opbrengsten van hun acties te overhandigen, om hun verhalen te delen 

of gewoon om de sfeer van De Warmste Week op te snuiven. Wij willen hen allemaal van 

harte welkom heten in Kortrijk en doen dat met onder andere autostickers, fietsvlagjes en 

posters. Met deze bon kan je vanaf vandaag 1 autosticker en/of fietsvlagje en/of poster 

afhalen bij Meldpunt 1777 in het stadhuis, in de centrale bibliotheek, bij Dienst Toerisme in 

het Begijnhofpark en in alle ontmoetingscentra. Zolang de voorraad strekt.

Tijdens de opmaak van dit stadsmagazine werden we over-
stelpt met aankondigingen van acties. Frituur De Beke bakt 
een Elle-burger ten voordele van het Kinderkankerfonds. 
Vijf derdejaarsstudenten Eventmanagement ontwerpen 
een pop-up escape room en doneren aan de ALS-liga. Op 
Overleie organiseert men een warm muziekfestival waarvan 
de opbrengst naar De Branding gaat. En BUDA doet een 
Mind Melting Movie Marathon voor A’kzie. Ook al kwam 
jouw actie niet aan bod in dit artikel, Stad Kortrijk en de 
honderden goede doelen zijn je dankbaar.

EN ZOVEEL MEER

MEER WETEN OVER 
DE HONDERDEN ACTIES 

VAN EN VOOR KORTRIJKZANEN?

WWW.DEWARMSTEWEEK.BE

Siegfried Desmet

Winter Van Rafelghem Pascal Buyse Dieter Meyns

Esli Gaeremyn



8 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 9

D E C E M B E R  2 0 1 9D E C E M B E R  2 0 1 9

KERST OP 
’T SCHOUWBURG 
De kerstmarkt zit in een nieuw kleedje. Op 
het Schouwburgplein vindt van 7 tot en 
met 29 december Kerst op ‘t Schouwburg 
plaats. De chalets staan rondom een bele-
vingsplein, waar er veel aandacht gaat naar 
animatie. Bovendien is de kerstmarkt over-
dekt. Iedereen kan er genieten van een lek-
kere glühwein of chocolademelk, winterse 
lekkernijen en traditionele kerstmuziek. Of 
je koopt er een leuk cadeautje.

SCHAATSEN 
OP DE GROTE MARKT 
Net als de voorbije jaren kan je ook nu weer 
je hart ophalen op de ijsschaatspiste op de 
Grote Markt. Die staat er tot en met 5 janua-
ri. Wie zich liever niet op het ijs begeeft, kan 
het spektakel met een drankje in de hand 
bekijken in de overdekte terraszone langs 
het ijs. Op diverse dagen zijn er nog extra 
kinderanimatie en optredens.
 

KINDERKERSTFOOR 
Ook de kinderkerstfoor is tijdens de einde-
jaarsperiode een vaste waarde op de Grote 
Markt. De foor staat er tot en met 5 januari, 
maar is wel gesloten op 25 december en 1 
januari. Kinderen van 3 tot 12 jaar komen 
er volop aan hun trekken bij het eendjes-
vissen, de kindermolen, het schietkraam of 
het ballenspel. De grote of kleine honger 

kan je stillen met een hamburger of een 
lekkere oliebol.   

WINTERTERRASJES
Jezelf tijdens het kerstshoppen opwarmen 
met een warm drankje en/of hapje kan bij 
verschillende horecazaken in de Kortrijkse 
binnenstad. Onder andere frituur Pitstop, 
café Vestiaire, Eetkroeg Vesper, Krok Ubun-
tu, Café Des Arts, St-Georges, café Tartine, 
deBokes, de Geverfde Vogel en Stradivarius 
zorgen voor een extra vrolijke eindejaars-
stemming. Net buiten het stadscentrum 
zet Café Korba op het Halenplein zijn beste 
kerstbeentje voor. En dan vergeten we er 
ongetwijfeld nog wel enkele.

POP-UP BARS
Naast de gevestigde horeca duiken er elke 
winter ook een aantal tijdelijke bars op. Dit 
jaar zijn Sibäria en Wintertuin van dienst.  
Sibäria verhuist van het oude Limelightpand 
naar de oude fabriek Vlieghe in de Gentse-
steenweg. Daar opende in oktober nog de 
eerste ijsbaanpiste in Kortrijk. Ook de win-
terbar achter de gevel van de voormalige 
winkel Papago in de Rijselsestraat keert te-
rug. Die heet nu Wintertuin. Beide blijven 
open tot midden februari. 

WINTERWANDELINGEN
Weet je niet waar te beginnen? De stad 
stippelde speciaal voor jou een winter-
wandelroute uit die je langs alle sfeervolle 
plekjes in onze stad leidt. Je kan de wan-

delkaart afhalen bij 1777, de bib en dienst 
toerisme. Kortrijk Feeëriek is dan weer aan 
de 23e editie toe en loodst je op 28 de-
cember langs de kerstverlichte historische 
gebouwen van onze stad. Ook GidsenPlus 
en Gidsenkring bieden thematische winter-
wandelingen aan.

SFEERVERLICHTING
Al decennialang wordt de binnenstad 
sfeervol verlicht tijdens de eindejaarsperio-
de. In de deelgemeenten was dat minder of 
zelfs niet het geval, maar daar komt nu ver-
andering in. De stad voorziet een basis aan 
verlichting voor elke deelgemeente. Lokale 
verenigingen of comités kunnen daar zelf 
nog extra’s aan toevoegen. Naast alle deel-
gemeenten krijgen ook andere plaatsen in 
de stad extra verlichting: de Leieboorden 
en Broeltorens, het Begijnhof, openbare 
gebouwen…

Het belooft een warm eindejaar te worden in Kortrijk.  
En daar zorgt niet alleen De Warmste Week voor.  

Er vinden traditiegetrouw opnieuw heel wat andere 
activiteiten plaats: kerstmarktjes, winterterrasjes, ijsschaatsen, 

gezellige winterwandelingen en vooral heel veel sfeer.

Winter 
in Kortrijk

Voor elk wat wils

© Belga
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PARKEREN 
Op P+R Expo parkeer je gratis. Een shut-
tlebus brengt je gratis naar het centrum. 
In de ondergrondse parkeerterreinen P 
Schouwburg, P Veemarkt, P Budabrug, P K 
in Kortrijk en P Houtmarkt parkeer je het 
eerste uur gratis. Hetzelfde geldt voor P 
Broeltorens. P Kortrijk Weide, P Haven en 
P+R Wembley zijn naar aanleiding van De 
Warmste Week niet toegankelijk voor be-
zoekers in december.

 R www.parko.be 

BEWAAKTE FIETSENSTALLING 
Je vindt een fietsenstalling naast de ingang 
van P Budabrug. De stalling is opgesplitst in 
twee zones. Het eerste deel is gratis en pu-
bliek toegankelijk tussen 6 uur 's morgens 
en 2 uur 's nachts, de tweede zone is voor-
behouden voor abonnees. Een tweede be-
waakte en gratis fietsparking vind je onder 
K in Kortrijk. Ingang via de fietslift in de Sint-
Jansstraat. Ook aan het dorp van De Warm-
ste Week langs de Burgemeester Lambrecht-
laan kan je je fiets veilig achterlaten.

VEILIG VAN OUD NAAR NIEUW
MET DE TAXI  
Wie van plan is om er eens goed in te vlie-
gen tijdens oudejaarsnacht, doet best een 
beroep op een BOB of een taxi om zich 
veilig naar huis te laten brengen. Een taxi 
boek je bij voorkeur vooraf, want tijdens de 
overgang van oud naar nieuw kunnen de 
wachttijden oplopen. Op www.kortrijk.be/

taxi vind je een lijst met alle vergunde taxi’s 
en de diensten die ze aanbieden.

MAANDAGMARKT
Op 2, 9, 16, 23, 30 december en 6 janu-
ari wordt de maandagmarkt gedeeltelijk 
verplaatst naar de Graanmarkt, de Door-
niksestraat (tot aan de Vlasmarkt) en de 
straatkant van het Schouwburgplein. De 
tunnel Doorniksewijk wordt telkens tijde-
lijk afgesloten voor autoverkeer. De Vlas-
markt blijft wel bereikbaar. De parking 
aan de Wandelweg is voorbehouden voor 
marktkramers. De maandagmarkt vindt 
plaats tussen 6 en 14 uur.

Praktische weetjes
voor het eindejaar

De eindejaarsperiode brengt altijd een aantal praktische 
aanpassingen met zich mee. Waar kan je in december je auto of fiets 

kwijt? En hoe zit het met de maandagmarkt? Je ontdekt het hier.
Cadeautjes nodig?
Zoek niet verder!

Ben je nog op zoek naar die laatste kerstcadeautjes?  
Of naar de perfecte galajurk voor het eindejaarsbal?  
Wat je ook nodig hebt, je vindt het hier in Kortrijk.

KOOPZONDAGEN
Shoppen in december kan traditioneel 
ook op zondag. Dit jaar zijn nagenoeg alle 
winkels in de Kortrijkse winkelstraten, K in 
Kortrijk en Ring Shopping Kortrijk open op 
zondag 1, 15, 22 en 29 december. Raad-
pleeg gedetailleerde openingstijden op 
www.shopinkortrijk.be.

BLACK FRIDAY
Dit stadsmagazine valt nog net op tijd in je 
brievenbus om je te herinneren aan Black 
Friday op vrijdag 29 november. Dan blij-
ven de winkels in het winkelwandelgebied 
en in K in Kortrijk extra lang open tot 20 

uur. Om 18 uur wordt de kerstverlichting 
in het stadscentrum én in de deelgemeen-
ten feestelijk aangestoken. Er is de hele 
avond animatie en je maakt kans op gratis 
gadgets.

KORTRIJK
CADEAUBON
Even geen inspiratie? De officiële Kortrijkse 
cadeaubon redt je uit de nood. Jij kiest 
het bedrag en de gelukkige kiest waar hij/
zij dit wil besteden in Kortrijk. De Kortrijk  
Cadeaubon kan je verkrijgen in onder an-
dere K in Kortrijk en bij Meldpunt 1777 in het 
stadhuis. Of je koopt de bon online via een 
voucher op www.kortrijkcadeaubon.be.
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Kortrijk Kort 

Cadeaudagen 
Oxfam-Wereldwinkel

Oxfam-Wereldwinkel Kortrijk strijkt van 
5 tot en met 8 december opnieuw neer 
in de Budafabriek voor de Cadeaudagen. 
Tijdens de Cadeaudagen vind je er een 
ruim assortiment aan fairtradegeschen-
ken: van juwelen tot boeken en van 
decoratie tot verzorgingsproducten. Je 
kiest er voor de meest kwalitatieve pro-
ducten waarvoor de producenten een 
menswaardig loon krijgen. 
Ben je het shoppen even beu? Rust dan 
uit aan de fairtradebar of neem deel aan 
één van de inspirerende activiteiten. Het 
programma bestaat uit lezingen en ver-
schillende workshops, zoals plastic recy-
cleren, verhalen schrijven, fairtrade-ver-
zorgingsproducten maken, kinderyoga 
en een escape room.

 R www.wereldwinkelkortrijk.be

Kunstencentrum 
lanceert met succes  
een sociaal film fonds

Kunstencentrum BUDA en Streekfonds 
West-Vlaanderen lanceerden voor bedrij-
ven, organisaties en serviceclubs met suc-
ces BUDA’s Film Fonds, een sociaal fonds 
om mensen met minder, méér cinema te 
bieden. Kunstencentrum BUDA ontving 
op het filmfestival van Cannes de Europa 
Cinemas Innovation Prize 2019 voor zijn 
acties om kinderen, jongeren en gezin-
nen in kwetsbare posities te betrekken 
bij de arthouse cinema. BUDA wil verder 
investeren in sociale acties voor personen 
in kwetsbare posities. De € 10.000 die aan 
de Innovation Prize 2019 verbonden was, 
werd ondergebracht in een nieuw (soci-
aal) Film Fonds. Aanvullend zocht BUDA 
nog eenzelfde bedrag bij bedrijven, orga-
nisaties, serviceclubs en talloze individu-
ele filmliefhebbers. Vanaf 2020 moet het 
fonds jaarlijks € 20.000 samenbrengen. 
Wie zelf wil bijdragen, vindt alle info op 
www.budakortrijk.be/nl/filmfonds.

Restorestje tegen 
voedselverspilling

Wie uit eten gaat, maakt het vaak mee. 
Soms zijn de porties zo groot, dat je wat 
lekkers moet laten liggen. Jammer, want 
zo gaat er voedsel verloren. Vandaar 
dat veel Kortrijkse restaurants, naar het 
voorbeeld van Gent, met het Restorestje 
uitpakken. Als je je bord niet leeg krijgt, 
neem je het overschot mee in zo’n Res-
torestje. Restaurants die werken met 
deze overschotdoosjes, herken je aan 
de affiche of raamsticker “Lekkers over? 
Neem jouw Restorestje mee naar huis.” 
Of vraag er gewoon naar. Ook met je  
eigen overschotdoos kan je in de mees-
te restaurants terecht. Restjes verloren 
laten gaan is zonde. Achteraf nog eens 
genieten van de kookkunsten van de 
chef-kok is gezellig. 
Als je een Restorestje gebruikt, help je 
trouwens mee om van Kortrijk een kli-
maatstad te maken. Het Restorestje is 
een actie die kadert binnen de Kortrijkse 
voedselstrategie. 
 

Als pleegzorgstad wil Kortrijk het maat-
schappelijk draagvlak voor pleegzorg ver-
groten en het taboe doorbreken zodat alle 
kinderen, maar ook volwassenen met een 
handicap of psychische zorgvraag, die niet 
(meer) thuis kunnen wonen de kans krijgen 
om op te groeien in een gepaste thuisom-
geving.

PLEEGGEZINNEN GEZOCHT
Vlaanderen telt 4000 pleeggezinnen. In 
Kortrijk gaat het om 51 pleeggezinnen die 
zorgen voor 67 pleegkinderen en 1 pleeg-
gast (volwassene met een handicap). Maar 
er zijn nog steeds kinderen en volwassenen 
met een handicap of psychische zorgvraag 
op zoek naar een pleeggezin.

Onder het label Pleegzorgstad bouwt Stad 
Kortrijk een versterkte, duurzame samen-
werking uit met de dienst Pleegzorg West-
Vlaanderen en alle partnerverenigingen. 
De stad helpt in de zoektocht naar nieuwe 
kandidaat-pleeggezinnen.

PLEEGZORGCAFÉ
De stad blijft het Pleegzorgcafé verder 
ondersteunen. In het Pleegzorgcafé ko-
men pleegzorgers samen om ideeën, 
ervaringen... uit te wisselen en elkaar te 
ondersteunen. Samen met Pleegzorg 
West-Vlaanderen en het Pleegzorgcafé 
bouwt de stad verder aan een sterk pleeg-
zorgbeleid. De stad verstrekt informatie 
en maakt initiatieven en evenementen 

bekend. Zo organiseert Stad Kortrijk info- 
en kennismakingssessies voor geïnteres-
seerde gezinnen en leidt hen verder naar 
voornoemde initiatieven.

PLEEGZORGBOOM
Iedereen verdient een warm nest. De gezin-
nen van het Pleegzorgcafé werkten met on-
dersteuning van de stad aan 50 vogelkast-
jes, die door de kinderen artistiek werden 
geschilderd. De vogelkastjes krijgen nu een 
plaats in de stad, zodat voorbijgangers het 
pleegzorgverhaal leren kennen. De boom 
vind je in het Begijnhof.

 R www.pleegzorgvlaanderen.be

Kortrijk is Pleegzorgstad

Stad Kortrijk ontvangt het label Pleegzorgstad van 
Pleegzorg West-Vlaanderen en wil daarmee de warmste en 

kindvriendelijkste stad van Vlaanderen zijn.
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Openingstijden
eindejaarsperiode

BALIEDIENSTEN STADHUIS
Het stadhuis en onthaal 1777, Leiestraat 21, 
zijn vanaf 12.30 uur gesloten op 24 en 31 
december. Op 25 en 26 december en op 1 
en 2 januari is het stadhuis volledig geslo-
ten. Op vrijdag 10 januari sluiten de deuren 
om 12.30 uur. Je kan enkel zonder afspraak 
langskomen voor:
• Algemene vragen en inlichtingen
• Aanvragen van akten en attesten (kan 

ook via www.kortrijk.be/thuisloket) 
• Maken van een afspraak (kan ook via 

www.kortrijk.be/afspraak of het gratis 
nummer 1777) 

• Melding 1777 (kan ook via www.kortrijk.
be of via de app)

Voor alle andere producten heb je, ook tij-
dens de eindejaarsperiode, een afspraak 
nodig. Een afspraak kan je maken via www.
kortrijk.be/afspraak of bel naar 1777. 

SOCIAAL HUIS
Het Sociaal Huis, Budastraat 35, sluit de 
deuren op 25 en 26 december en op 1 en 
2 januari. Op 24, 27 en 31 december én op 
vrijdag 3 januari kan je er enkel in de voor-
middag terecht van 9 tot 12 uur.

PARKO
Het parkeerbedrijf Parko, Koning Albert-
straat 17, is open op 23 december van 9 tot 
13 uur en van 14 tot 19 uur. Op 24, 27, 30 
en 31 december bereik je het loket tussen 9 
en 13 uur. Op 3 januari is de balie gesloten 
en op vrijdag 10 januari sluit het loket om 
12 uur. Wist je trouwens dat je op wettelijke 
feestdagen vrij mag parkeren?

BIBLIOTHEEK 
Alle Kortrijkse (buurt)bibliotheken zijn ge-
sloten op 24, 25, 26 en 31 december. Ook 

op 1 en 2 januari sluiten alle bibliotheken 
de deuren. Op vrijdag 10 januari sluit de 
centrale bib om 13 uur. 

TOERISME 
Toerisme Kortrijk is dagelijks open van 10 
tot 17 uur met uitzondering van 24, 25 en 
31 december en 1 januari. Op vrijdag 10 ja-
nuari kan je er terecht tot 12 uur. 

MUSEA 
Kortrijk 1302 en Texture, museum over Leie 
en vlas, sluiten de deuren op 24, 25 en 31 
december en op 1 januari. Op vrijdag 10 ja-
nuari kan je er terecht tot 12 uur. 

TREZOOR
Trezoor sluit de deuren vanaf 24 december 
om 12 uur tot en met maandag 6 januari. 
Digitaal bereik je Trezoor opnieuw vanaf 
vrijdag 3 januari.

ACADEMIE EN 
CONSERVATORIUM 
De Academie en het Conservatorium slui-
ten de deuren vanaf 23 december tot en 
met 5 januari. 

SPORT
Op 23, 27, 30 december en 3 januari kan 
je bij het onthaal in sportcampus Lange 
Munte terecht van 8.30 tot 12 uur en van 13 
tot 17 uur. Op 24 en 31 december en op 10 
januari van 8.30 tot 12 uur. Vanaf maandag 
6 januari gelden opnieuw de gewone ope-
ningstijden. 

RECYCLAGEPARKEN 
De recyclageparken zijn altijd gesloten op 

zon-, maan- en feestdagen. Ook op 24 en 
31 december sluiten de recyclageparken 
de deuren. Op vrijdag 10 januari kan je er 
terecht tot 12 uur. In de namiddag uitzon-
derlijk gesloten.

SECRETARIATEN 
ONTMOETINGSCENTRA
• Groeningeheem: gesloten van 23 de-

cember tot en met 5 januari
• OC De Wervel: gesloten van 23 decem-

ber tot en met 2 januari
• OC Rollegem: gesloten van vrijdagmid-

dag 20 december tot maandag 6 januari
• OC ‘T Kastanjehuis: gesloten van vrijdag-

middag 20 december tot maandag 6 ja-
nuari

• OC De Vonke en Kasteel: gesloten van 
vrijdagmiddag 20 december tot en met 
2 januari

• OC Marke: gesloten van 23 december tot 
en met 2 januari

• OC Lange Munte: gesloten van 24 de-
cember tot en met 5 januari

• OC Aalbeke: gesloten van dinsdagmid-
dag 24 december tot en met 5 januari

• OC De Troubadour: gesloten van vrijdag-
middag 20 december tot en met donder-
dag 2 januari

• OC Molenheem: gesloten van vrijdag-
middag 20 januari tot en met donderdag 
2 januari. Open op vrijdag 3 januari voor 
de vertoning van de kinderfilm The Se-
cret Life of Pets 2.

JEUGDCENTRUM TRANZIT 
JC Tranzit, Nelson Mandelaplein 17, is geslo-
ten van 23 december tot en met 5 januari. 
Ook op vrijdag 10 januari sluit het secreta-
riaat van het jeugdcentrum de deuren. De 
openingstijden van het Urban Sports Park 
tijdens de kerstvakantie vind je op www.
kortrijk.be/jctranzit/urban-sports-park. 

DE WARANDE EN WASPER 
Tijdens de eindejaarsperiode is er géén 
speelpleinwerking op 25, 26 en 27 decem-
ber en 1, 2 en 3 januari. Er is wél werking 
op 23, 24, 30 en 31 december. Het secretari-
aat van het speeldomein bereik je van 7 tot 
9.30 uur en van 12.30 tot 13.30 uur. Voor de 
speelpleinwerking meld je je kind ’s mor-
gens aan tussen 7 en 9.30 uur en voor wie 
enkel in de namiddag komt tussen 12.30 en 
13.30 uur. Je kind ophalen kan ’s middags 
om 12.30 uur voor wie enkel in de voormid-
dag komt of tussen 16 en 17.30 uur. Op 24 
en 31 december sluit de werking om 16 uur. 
Het avontuurlijk speeldomein en Jeugdver-
blijfcentrum De Warande blijven geduren-
de de volledige kerstvakantieperiode open.

ONDERNEEM IN KORTRIJK
Onderneem in Kortrijk werkt enkel op af-
spraak tijdens de eindejaarsperiode. Je be-
reikt dit team via 056 27 73 33.

UITLEENWINKEL 
Depot 102, thuishaven van de Uitleenwin-
kel en de bordjes voor inname openbaar 
domein, is open op 23, 24, 27, 30 en 31 de-
cember en op 3 januari. Materiaal ophalen 
kan telkens van 8.00 tot 11.30 uur. Voor le-
veringen wordt contact opgenomen.

SCHOUWBURG 
EN UIT IN KORTRIJK 
Zowel UiT in Kortrijk als de administratieve 
diensten van de Schouwburg zijn gesloten 
van 21 december tot en met 5 januari. Tic-
kets kunnen wel steeds online besteld wor-
den. De ticketshop UiT in Kortrijk sluit op 
vrijdag 10 januari in de namiddag.

MUZIEKCENTRUM TRACK
Het muziekcentrum Track is gesloten van 
23 december tot en met 6 januari. Op vrij-
dag 10 januari sluit het muziekcentrum 
vanaf de middag.

WETSWINKEL
Op woensdag 18 december vindt de laat-
ste consultatie plaats in de conciërgerie 
van het stadhuis tussen 19 en 20 uur. Vanaf 
woensdag 8 januari kan je er opnieuw te-
recht voor juridisch advies.

Vanaf woensdag 18 december kan elk Kortrijks gezin 
één gratis bureaukalender voor het nieuwe jaar afhalen bij 

Meldpunt 1777 in het stadhuis aan de Leiestraat 21.

Elke maand selecteert de redactie 11 foto’s van Instagram die 
te maken hebben met een activiteit of evenement in onze 

stad. Of het nu Sinksen is of een wandeling met je hond langs 
de Leieboorden. Deze foto’s worden nu gebundeld in een 

originele bureaukalender.

Knip deze bon uit en haal de kalender vanaf 18 december  
af bij Meldpunt 1777 in het stadhuis. Blijf intussen ook je foto’s 
taggen met hashtag #igkortrijk en wie weet sta jij volgend jaar 

wel op onze kalender, of volgende maand  
in dit stadsmagazine!

UITKNIPBONGRATIS
KALENDER!
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Kortrijk roept op 

 

Stem op jouw favoriete 
winkelier en win

Lokale winkeliers zorgen voor een aan-
trekkelijke stad, creëren jobs, staan in 
voor lokale sponsoring van verenigin-
gen… Kortom: ze geven zuurstof aan 
de stad. Ben jij ook trots op jouw lokale 
winkelier, zijn kwalitatieve producten, 
expertise en service? Geef dan jouw stem 
via www.ikkooplokaal.be. Of stem via 
sociale media: like de Facebookpagina 
van Ik Koop Lokaal, maak leuke stoef-
foto’s en post die op de Facebook- en/of 
Instagrampagina van Ik Koop Lokaal. Tag 
je foto’s steeds met #ikkooplokaal, en ver-
meld je favoriete winkel erbij. Jouw win-
kelier kan zo het gezicht worden van de 
campagne Ik Koop Lokaal. Je steunt jouw 
lokale handelaar en bovendien kan je 
mooie prijzen winnen, waaronder week-
endarrangementen en cadeaubons.

 R www.ikkooplokaal.be

Circuit Artistiek 2020

De ontmoetingscentra van Kortrijk stel-
len in 2020 al voor de vijfde keer een 
aantal publieke ruimtes ter beschikking 
voor Circuit Artistiek, een tentoonstelling 
van beeldende kunst door en voor Kor-
trijkzanen. In een driemaandelijks circuit 
worden de werken verplaatst van locatie. 
Zo vindt een zo breed mogelijk publiek 
zijn weg naar jouw werk.

Iedereen kan deelnemen aan de tentoon-
stelling met maximaal drie afzonderlijke 
werken of een kleine reeks bij elkaar ho-
rende werken. Enige voorwaarde is dat 
de werken moeten voorzien zijn van een 
degelijk ophangsysteem. Deelname is 
gratis. Inschrijven en meer informatie vind 
je op www.kortrijk.be/circuitartistiek. Let 
wel, het aantal plaatsen is beperkt.

Hoeve te Coucx 
zoekt animatoren 

Voor de themakampen in 2020 zoekt 
Hoeve te Coucx animatoren. In elke 
schoolvakantie zijn er kampen voor alle 
klassen van de lagere school en in de zo-
mer ook tweemaal voor kleuters vanaf de 
2e kleuterklas.
Voorwaarden om een animator te zijn: 
minimum 16 jaar oud zijn, enthousiast 
kunnen samenwerken in een team en 
een creatief brein hebben. In ruil krijg je 
een vrijwilligersvergoeding per dag, is 
er begeleiding en kom je terecht in een 
aangename, speelse werksfeer.
Interessant weetje: de mogelijkheid be-
staat om na het behalen van je theore-
tisch diploma als animator bij de Vlaamse 
dienst speelpleinwerk je praktische stage 
te doen bij Hoeve te Coucx.

 R Bij interesse of vragen stuur je een mailtje 
naar hannelore@vancle.be.

Het mooiste geschenk, 
dat ben jij

Elke dag heeft Rode Kruis-Vlaanderen 
donoren nodig. Op het einde van het jaar 
rekent het Rode Kruis extra op jouw hulp! 
Veel patiënten brengen de feestdagen 
in het ziekenhuis door: mensen die een 
zwaar ongeval hebben gehad, leukemie-
patiënten… Geef hen dit eindejaar het 
mooiste geschenk: jouw bloed of bloed-
plaatjes! Jouw donatie is in die periode 
meer dan nodig. Zeker als je weet dat 
bloedplaatjes maar 5 dagen kunnen be-
waard worden.

Ga in december of januari langs in één 
van de donorcentra of op een mobie-
le bloedinzameling, zodat Rode Kruis 
Vlaanderen patiënten ook dit eindejaar 
kan helpen. Op zaterdag 21 en 28 de-
cember openen donorcentra de deuren 
van 9 tot 15 uur. Boek nu je afspraak in 
het donorcentrum van jouw keuze op 
www.rodekruis.be/bloed.

Gezocht: gastvrouw/heer 
voor Sint-Maartenskerk

Het aantal toeristen dat de stad Kortrijk 
bezoekt gaat in stijgende lijn. Vooral de 
Sint-Maartenskerk is een trekpleister. De 
bezoekers ontdekken het rijke cultuur-
historische patrimonium, beklimmen de 
toren, genieten van de rust of een tijde-
lijke tentoonstelling. Het kerkbestuur en 
de gemeenschap van Sint-Maarten willen 
dat de bezoekers zich welkom voelen en 
zoeken daarom een vrijwilliger die de rol 
van gastheer/vrouw op zich wil nemen. 
Deze persoon is het aanspreekpunt voor 
de bezoekers, geeft info, zorgt ervoor dat 
de schatkamer geopend is… Als vrijwil-
liger sta je niet alleen. Je komt terecht in 
een aangename kring van collega’s.

 R Interesse naar het takenpakket en  
de tijdsbesteding? Neem contact op met 
Christine De Waele via 056 22 18 78  
of mail christine.de.waele@skynet.be.

De Digitaal  
Inclusieve Wijk 
vraagt jouw mening

Ons dagelijks leven verloopt steeds di-
gitaler: contacten met de stad, parkeren 
met een app, betalen met je smartpho-
ne, facebooken of whatsapp-en met fa-
milie… Alles verandert heel snel en het 
is een uitdaging om mee te blijven. Met 
@llemaal Digitaal biedt de stad dicht bij 
huis opleidingen aan en gratis begelei-
ding door computervrijwilligers… Graag 
vernemen we wat jullie belangrijk vin-
den, zodat we daar rekening mee kunnen 
houden. Bezorg ons jouw antwoorden:
• Scan bovenstaande QR code
• Surf naar kortrijk.be/allemaaldigitaal 
• Bel naar het gratis nummer 1777 
• Vul onderstaand antwoordstrookje in

Alles wordt steeds meer digitaal, 
waar heb je het meeste mee te 
maken?
In welke mate ben jij digitaal mee? 

Wat heb jij nog nodig om digitaal 
mee te kunnen? Wat wil je leren?

Mogen we jou contacteren over dit 
onderwerp? Noteer dan zeker je 
naam en adres.

Bezorg dit strookje aan Stad Kortrijk, 
@llemaal digitaal, Ann Andries, 
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk.

©
 K

at
to

o
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ALLE DEELGEMEENTEN

KERSTMARKTEN
- Aalbeke: Aalbeekse Kerstmarkt, zaterdag 7 december van 16 tot 22 uur, Wijk-

centrum De Weister
- Bellegem: Bellegem for Life, zaterdag 21 december vanaf 14 uur, OC De Wervel
- Bissegem: Kerst in ’t Steegske, vrijdag 13 december vanaf 17 uur, Bissegemplaats
- De Branding: Kerstmarkt, vrijdag 20 december van 16 tot 21 uur, Ringlaan 30
- Heule: Kerstmarkt met Heulse verenigingen en handelaars, zaterdag 21 de-

cember vanaf 17 uur, Heuleplaats
- Heule Watermolen: Nostalgisch Kerstmarktje, vrijdag 13 december vanaf 17 

uur, Watermolenwal
- Marke: 168 uren van Marke, 18 tot 24 december, Markeplaats
- Rollegem: Winternacht, zaterdag 21 december vanaf 17 uur, Rollegemkerkstraat

OVERLEIE

KERSTPAD OP OVERLEIE
Kerstplezier voor klein en groot op Overleie! Het Kerstpad leidt jou naar de leukste 
winkels van Overleie waar je originele cadeautjes kan kopen. Tegelijk leven kinde-
ren zich helemaal uit met de Waar is Rudolf-zoektocht. Rudolf heeft zich namelijk 
verstopt op Overleie. Hij zit overal. In de winkels, in de horeca, maar ook op gevels, 
achter vensterramen... Zoek jij mee naar Creatieve Rudolf, Luie Rudolf, Shopaholic 
Rudolf, Gulzige Rudolf, IJdele Rudolf en al hun vriendjes? Duid ze aan op je schat-
kaart en deponeer die vervolgens in de Rudolfbrievenbus. Wie weet win jij wel de 
hoofdprijs? De feestelijke opening van het Overleie-Kerstpad met Rudolf-zoektocht 
vindt plaats op zaterdag 7 december om 16 uur. Wees erbij, want er zijn tal van ver-
rassingen. Je kunt het Kerstpad volgen van 7 tot en met 31 december.

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

KORTRIJK-NOORD

TOEKOMSTPLANNEN SITE MEWAF
Voor de omgeving van de site MEWAF langs de Brugsesteenweg maakt de stad een 
ruimtelijk uitvoeringsplan op. Het gebied ingesloten tussen de Brugsesteenweg, de 
Watermolenstraat, de Izegemsestraat, de Iepersestraat en de Lijnwaadstraat krijgt 
een nieuwe toekomst. Een groot deel van de gebouwen op de site staat leeg na het 
vertrek van Van Marcke. Om de site nieuw leven in te blazen, schrijft de stad een ruim-
telijk uitvoeringsplan (RUP) dat de toekomst van de site bepaalt. Op 12 december om 
19 uur is iedereen welkom in feestzaal Het Hemelhof, Brugsesteenweg 123 in Kortrijk. 
Daar krijg je alles te horen over de plannen en kan je ideeën en opmerkingen meege-
ven. Van 29 november 2019 tot en met 27 januari 2020 loopt een inspraakperiode over 
de startnota van het RUP MEWAF.

 R www.kortrijk.be/mewaf

KORTRIJK-ZUID

NIEUW STADSDEEL OP OUDE 
VAN MARCKESITE IN KORTRIJK 
Van Marcke verhuisde recent naar een nieuw duurzaam logistiek centrum aan 
de rand van Kortrijk. De oude stek aan de Weggevoerdenlaan krijgt een uniek 
toekomstbestendig verhaal. Voor de nieuwe invulling sloeg Van Marcke de 
handen in mekaar met Stad Kortrijk om te bouwen aan een nieuw duurzaam 
stadsdeel met plaats voor werken, wonen, leren en leven. Samen met Team 
Vlaams Bouwmeester selecteerden Van Marcke en de stad ontwerpteam 
Omgeving en UAU om het toekomstverhaal vorm te geven. Toer je graag eens 
rond op de site? Op 14 december kan je deelnemen aan een geleide wande-
ling tussen 10 en 12 uur. De wandelingen starten in de toren van Van Marcke 
langs de Weggevoerdenlaan. Iedereen welkom.

 R www.kortrijk.be/vanmarcke

AALBEKE

KLIMAATAVOND
Negen Aalbeekse verenigingen, gesteund door het OC Aalbeke en Vlaanderen, slaan de 
handen in elkaar en presenteren op woensdag 11 december om 19.30 uur in OC Aalbeke 
tien wetenschappelijk onderbouwde klimaatacties die echt helpen. Uitgangspunt zijn 
de naakte feiten, los van ideologisch of politiek getouwtrek. Er is ruimte voor gesprek en 
discussie. Pieter Boussemaere, docent geschiedenis en klimaat aan de Hogeschool VIVES in 
Brugge, zal de tien werken uit de doeken doen. Jos Delbeke, gewezen directeur-generaal 
Klimaat bij de Europese Unie zegt: “Pieter Boussemaere slaagt erin om de complexiteit van 
de klimaatwijziging op een heel begrijpelijke wijze uiteen te zetten. Tegelijk zet hij aan tot 
zelfreflectie en gerichte actie”. De toegang is gratis. Meer info via frans.destoop@telenet.be.

 R www.10klimaatacties.be

HEULE – MARKE - BELLEGEM

NIEUWE STRATEN 
EN STRAATNAMEN
Het afgelopen jaar kwamen er opnieuw enkele nieuwe 
straten bij in onze stad. Voor een nieuwe verkaveling aan de 
Oogststraat in Heule bijvoorbeeld. Daar vind je binnenkort 
de Spinkernaaldestraat, de Beekjufferstraat en het Koren-
boutpad. Een tweede verkaveling in Heule, op het terrein 
ten oosten van de Zuidstraat, brengt ons de Houtbewerkers-
straat, Schrijnwerkersstraat en Houtdraaiersstraat.
Voor een nieuwe woonstraat in Marke, tussen de Keizer-
straat en de Kardinaalstraat, kwam de naam Prinsestraat 
uit de bus, naar een voormalig café uit de buurt. Door de 
heraanleg van de omgeving van Bellegemplaats ten slotte 
werd een stukje van de Kwabrugstraat afgezonderd. Dat 
stukje kreeg nu de naam Brouwtorenstraat mee dankzij de 
nabijheid van brouwerij Vander Ghinste.



20 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 21

D E C E M B E R  2 0 1 9D E C E M B E R  2 0 1 9

VAN KINDSBEEN AF
Axana Depypere wist al van jongs af aan 
welke sport ze wilde beoefenen: een vari-
ant van boksen. “Als 5-jarige zag ik de ko-
medie Firmin en ik had het meteen te pak-
ken”, vertelt ze. “Als 8-jarige mocht ik dan 
eindelijk een proefles volgen bij Bushido 
Bissegem en zo raakte ik als het ware ver-
slaafd aan kick- en thaiboksen.”

GOUD OP WK
Dat Axana talent heeft, staat buiten kijf: 
op het wereldkampioenschap thaiboksen 
in het Turkse Antalya pakte ze goud in de 
categorie 14-15 jaar onder de 50 kilogram. 
In de eerste ronde moest ze niet in actie 
komen. “Ze vocht uiteindelijk drie kampen”, 
zegt haar trainer Michael Kongolo. “Aange-
zien alle gevechten gelivestreamd werden 
en je ze ook kon herbekijken, heb ik Axana 
telkens tips kunnen geven. Ze is allround, 

in tegenstelling tot de meeste anderen die 
maar één sterk punt hebben. Axana kon tel-
kens goed anticiperen en zo won ze de fina-
le.” Daarin klopte ze duidelijk de Ierse Kinga 
Pietraszak, die 56 zeges op rij had geboekt. 
Op de prijsuitreiking kreeg ze dan de wel-
verdiende gouden medaille. Een speciaal 
moment, ook al liep er iets fout. “In plaats 
van het Belgisch volkslied speelden ze dat 
van Thailand...”

KROON OP HET WERK
De wereldtitel is een mooie bekroning op 
het harde werk vooraf, want in de voorbe-
reiding trainde ze tot tweemaal per dag. 
“Dat was geen probleem, want ik thaiboks 
ontzettend graag. Tijdens de gewone weken 
train ik ook vijfmaal én ik ga daarbovenop 
lopen”, zegt de jonge Heulse, die les volgt 
aan de RHIZO Hotelschool en ervan droomt 
om professioneel thaibokser te worden.

Zo rustig Axana Depypere (15) buiten de ring is, zo verschroeiend haalt ze op het 
canvas uit. Dat mocht Kinga Pietraszak recent aan den lijve ondervinden: de onklopbaar 
gewaande Ierse verloor de finale op het WK thaiboksen tegen haar Heulse tegenstander. 

ONTMOETINGSCENTRA

Verenigingen kennen de weg naar de ont-
moetingscentra intussen heel goed. Maar 
in de toekomst moeten ook buurtbewo-
ners er vlotter terechtkunnen met hun ini-
tiatieven. Ontmoetingscentra willen open 
huizen zijn waar nog meer plaats is voor 
cultuur door en voor bewoners. Tegelijk 
stimuleren ze ontmoeting in de buurten. 
Als eerste stap naar meer openheid ver-
nieuwen we de beheerscomités. Die heten 
vanaf nu OC-raden.

LOKAAL ENGAGEMENT

Wie dat wil kan zelf mee aan het stuur zitten 
en richting geven aan de activiteiten en het 
gebruik van de ontmoetingscentra in de 

komende jaren. Wil je meer aandacht voor 
jongeren door bijvoorbeeld alternatieve 
optredens te organiseren? Of wil je meer 
ontmoeting in de buurt door een zomer/
winterbar te lanceren, een gezinswande-
ling te organiseren of een Vlaamse artiest 
of comedian op het podium uit te nodigen? 
Vanuit de behoeften die leven in de buurt 
willen de OC-raden ideeën samenbrengen 
die het lokale gemeenschapsleven vooruit 
helpen. Misschien ben jij wel de geknipte 
kandidaat?

STEL JE KANDIDAAT

De komende drie tot zes jaar krijg je als be-
woner de kans om mee te overleggen en 
beslissen in de OC-raden in jouw buurt. Je 
kan je kandidaat stellen als vertegenwoor-

diger van een erkende vereniging, niet-
erkend initiatief of als buurtbewoner. Bij de 
samenstelling wordt rekening gehouden 
met een aantal elementen:

• Je bent betrokken bij wat leeft in je om-
geving.

• Je hebt een frisse kijk op de dingen.
• Je hebt eventueel een specifieke kennis 

over een bepaald domein (programma-
tie, financiën, communicatie en partici-
patie, infrastructuur…).

• Je wil je onbezoldigd inzetten.
• Je hebt gewoon goesting om iets te doen 

voor je buurt.

 R Je kandidatuur indienen kan tot 12 januari  
in de secretariaten van de OC’s of via  
www.kortrijk.be/ikstelmekandidaat.

Onze stad telt negen ontmoetingscentra. Heel wat verenigingen en 
organisatoren hebben er een thuis en ontplooien er hun werking.  

Die OC’s zijn nu op zoek naar nieuwe leden. Grijp je kans en beslis mee  
over de toekomst van het OC in jouw buurt.

Gezocht: m/v met passie 
voor ontmoeting en cultuur

“Verslaafd aan mijn sport”
Axana Depypere is wereldkampioen thaiboksen

AALBEKENAAR IS 
WINDSURFTOPPER
Kortrijk heeft ook in het windsurfen 
een echte topper: Jonathan Bultynck 
behaalde afgelopen zomer de bronzen 
medaille op het WK -23 jaar. Opmerke-
lijk, want de Aalbekenaar is pas 16 jaar.
Windsurfen zit de Bultyncks trouwens in 
het bloed: vader Kristof nam als tiener 
ook deel aan wereldkampioenschap-
pen. Als 16-jarige won hij zelfs goud. Nu 
traint Kristof zijn zoon, die al een mooi 
gevuld palmares heeft. Zo is Jonathan 
zowel Vlaams als Belgisch kampioen 
windsurfen. Zijn nieuwste uitdaging is 
nu windfoilen, dat is windsurfen waarbij 
je een halve meter boven het waterop-
pervlak zweeft.
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Het is belangrijk om toekomstige profes-
sionals uit onder andere de zorgsector te 
ondersteunen in het omgaan met agres-
sie. Dat hebben experten Geert Taghon 
en Veerle Dupont goed begrepen. Ze 
schreven samen een handleiding.

Heulenaar Geert Taghon heeft jarenlange 
ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie. 
Sinds 4 jaar werkt hij ook als docent bij VIVES 
Kortrijk. Veerle Dupont is docente en on-
derzoekster aan de Arteveldehogeschool in 
Gent. Vanuit hun gedeelde passie brachten 
ze samen het boek ‘Antwoorden op Agressie 
en Grensoverschrijdend Gedrag’ uit.

VOLWAARDIGE TRAINING
“Het studiegebied Sociaal Agogisch Werk in 
VIVES Kortrijk organiseert de unieke training 
‘Omgaan met agressie en grensoverschrij-
dend gedrag’,” legt Geert uit. “Opvoeders en 
sociaal werkers in opleiding worden zo klaar-
gestoomd voor het werkveld. Maar ook orga-
nisaties en bedrijven kunnen bij ons terecht 
voor advies en vorming. Want ook zorgper-

soneel, onderwijzend personeel, politie… 
krijgen steeds vaker met agressie te maken.”

HANDLEIDING
“Om onze expertise nog verder te kunnen 
uitdragen, ontstond het idee van een hand-
boek. We wilden vooral praktijkervaring de-
len met een zo ruim mogelijk publiek. Verder 
is het bespreekbaar maken van het thema 
en ermee aan de slag kunnen gaan een be-
langrijk motief. Want agressief gedrag hoeft 
geen eindpunt te zijn. Het kan een begin 
zijn van iets nieuws, een verandering of een 
nieuwe verbinding tussen mensen.”

VOORBEELDEN
We worden elke dag geconfronteerd met 
grensoverschrijdend gedrag, soms zonder 
het te beseffen. “Een dame stapt na een late 
vergadering naar haar wagen. Een groepje 
jongens leunt tegen haar auto. Ze vraagt 
hen vriendelijk om een stapje opzij te zet-
ten, maar ze maken grapjes en blijven zit-
ten. Pas na herhaaldelijk aandringen laten 
ze haar vertrekken,” geeft Geert als voor-

beeld. “Voor deze dame is dit een situatie 
van grensoverschrijdend gedrag. Ze voelt 
zich geïrriteerd en gespannen. Het boek 
biedt tips die je in zo’n geval helpen met de 
opbouw van een goede, confronterende  
reactie. Assertief, maar respectvol.”

KORTRIJKSE INITIATIEVEN
“In het handboek is ook een stukje over 
herstelgericht werken opgenomen. Ligand, 
een organisatie gevestigd in Heule, heeft 
veel expertise op dat vlak en draagt die 
zelfs uit in heel Vlaanderen en daarbuiten. 
Ligand was een inspiratiebron voor ons 
boek,” zegt Geert. “Ten slotte begon ik ook 
zelf een kleine praktijk, KWA!DO, waarin ik 
werk met jongeren die problemen hebben 
om hun boosheid op een goede manier te 
uiten. Kortom: onze regio heeft heel wat 
expertise én aanbod om maatschappelijk 
kwetsbare mensen te helpen.”

 R Interesse in het boek? Bezoek www.geerttaghon.be 
of mail geert.taghon2@gmail.com of  
veerle.dupont@gmail.com.

HERDENKINGSMOMENT
In Kortrijk organiseert huisvandeMens op 
zondag 8 december voor het derde jaar op 
rij een herdenkingsmoment in VC Mozaïek. 
“We krijgen regelmatig mensen over de 
vloer die op zoek zijn naar antwoorden tij-
dens hun rouwproces. Soms zijn dat ouders 
die een kindje verloren tijdens of net na de 
zwangerschap, maar evengoed zijn het ou-
ders die hun zoon of dochter jaren geleden 
verloren door ziekte of een ongeval,” legt 
Kenzy Dekimpe van huisvandeMens uit. 
“Het is voor ons dan ook een logische stap 
om onze schouders te zetten onder een ini-
tiatief als Wereldlichtjesdag.”

VERLIES VAN EEN KIND
Vorig jaar waren Elke Viaene en Lenny Naert 
ook aanwezig op het herdenkingsmoment. 
“Wij hadden net ons dochtertje verloren 

tijdens de zwangerschap. De ontwikkeling 
van Ellie-May verliep niet zoals het moest 
en van het ene moment op het andere moet 
je onmogelijke beslissingen nemen,” vertelt 
Elke. “Gelukkig zijn er dan organisaties zoals 
Boven de Wolken en het Berrefonds die ons 
met foto’s en een koesterkoffertje mooie 
herinneringen bezorgden. Samen met tal 
van andere verenigingen helpen ze eigen-
lijk het taboe doorbreken. Het is oké om 
over het verlies van je kind te praten. Meer 
zelfs, initiatieven zoals Wereldlichtjesdag 
geven mensen vaak de erkenning waar ze 
al lange tijd op wachtten.”

HANDEN UIT DE MOUWEN
“Na het herdenkingsmoment vorig jaar 
kreeg ik zin om zelf actie te ondernemen. Ik 
vond het zo’n mooi gebeuren dat ik er zelf 
iets wilde aan bijdragen,” zegt Elke enthou-

siast. “Samen met mijn beste vriendin An-
nelien en huisvandeMens organiseren we 
dit jaar een sfeermarktje. Op dat marktje 
stellen organisaties Boven de Wolken, Met 
Lege Handen, Missing You, Berrefonds, Ou-
ders van een Overleden Kind, Ouders van 
Verongelukte Kinderen, Oona Foundation, 
De Stilte Omarmd en Elisio Vlinderpost hun 
werking voor en verkopen ze spulletjes. 
Het herdenkingsmoment wordt bovendien 
opgeluisterd door het koor Voices waar An-
nelien en ik vroeger deel van uitmaakten.”

Wil je graag aanwezig zijn? Inschrijven is 
vereist en kan via kortrijk@demens.nu, 056 
25 27 51 of via de Facebookpagina (zoek 
‘Wereldlichtjesdag in Kortrijk 2019’ en ver-
geet niet te klikken op ‘Ik ga’).

 R www.wereldlichtjesdag2019.be

Wereldlichtjesdag

Antwoorden op agressie en 
grensoverschrijdend gedrag

Op 8 december is het Wereldlichtjesdag. Om klokslag 19 uur steken mensen 
over de hele wereld kaarsen aan. De wereld wordt zo letterlijk even wat 

lichter voor mensen die een kind verloren.

Op de foto zie je Elke, Annelien en Lenny die samen kaarshouders ontwerpen voor Wereldlichtjesdag.
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Dead Man Ray
DO 5 DEC
De Antwerpse superband rond ex-dEUS gitarist Rudy Trouvé 
en Daan Stuyven is terug van weggeweest. Dead Man Ray 
begon in 1996, bracht culthits als Chemical en Landslide uit, 
maar hield het na de derde plaat Cago voor bekeken…
Na 16 jaar is de band terug in de originele bezetting (met 
Elko Blijweert, Karel De Backer en Wouter Van Belle) en wordt 
de EP EEN opgevolgd door het album Over. Muzikaal is er 
weinig veranderd aan de succesformule van Dead Man Ray: 
het gitaarspel klinkt nog steeds tegendraads en Daan zucht en 
gromt zich een weg door de verknipte ritmes. De dwarsliggers 
pur sang omhelzen nog altijd de gelaagdheid, de veelheid aan 
geluiden en structuren en uiteenlopende melodieën. Beste 
Belgische comeback van het jaar!

 > www.wildewesten.be

Digi-Wadde leert gebruik UiT-databank
DO 12 DEC
De UiT-kalender is intussen al een jaartje uit het stadsmagazine 
verdwenen. In de plaats daarvan belicht Uit in Kortrijk elke 
maand een aantal activiteiten of evenementen. Maar dat 
betekent niet dat je op je informatieve honger moet blijven 
zitten. Als je wilt weten wat er te beleven valt in Kortrijk, kan 
je dit steeds opzoeken in de UiT-databank. Je ontdekt het 
allemaal: concerten, films, tentoonstellingen, lezingen… en 
zelfs computeropleidingen.
Bij Digi-Wadde krijg je om de twee weken kort uitleg over een 
thema en kan je vragen stellen aan de lesgever. Op donderdag 
12 december leer je in Digi-Wadde hoe je de UiT-databank kan 
raadplegen.
Afspraak van 13 tot 14 uur in de Centrale Bibliotheek aan de 
Leiestraat 30. De deelname is gratis.

 > www.kortrijk.be/allemaaldigitaal

Tens, tentoonstelling 
en illustratieboek
VR 6 > ZO 15 DEC
Kortrijkzaan en illustrator Tom De Geeter 
brengt met Tens een frisse kijk op de 
top-10 lijstjes. Hij vroeg een hondertal 
muzikanten en artiesten om een top 10 
samen te stellen over een willekeurige 
interesse. Het resultaat van die lijstjes werd 
vervolgens door de maker geïllustreerd 
met contrastrijke lijntekeningen. Op de 
zorgvuldig gecureerde lijst van bijdragers 
prijken namen zoals Wim Opbrouck, 
Otto-Jan Ham, Flip Kowlier, Bert Libeert 
& David Martijn van Goose, Ayco Duyster, 
Jelle De Beule en Isolde Lasoen, maar ook 
mensen uit de internationale muziek- en 
comedywereld.
De expositie van Tens is te bezichtigen in 
Broelkaai 6 op 7, 8, 13, 14 en 15 december,  
telkens van 12 tot 18 uur. Het boek is er ook 
te koop.

 > www.tomdegeeter.com

Meezingen met de Wim Opbrouck 
Singalong Songbook
WO 18 DEC
Wim Opbrouck zorgt voor een muzikale opsteker tijdens de donkere, 
koude winterdagen. Met piano, trompet, drums en bas palmt hij de 
Kortrijkse Schouwburg in. Hij brengt een hartverwarmend concert aan 
onder andere de vleugelpiano en gebruikt daarbij een eigenzinnige 
playlist. Verwacht je aan wonderlijke interpretaties van evergreens en 
klassiekers, met het publiek in een zoemende samenzang.

 > www.schouwburgkortrijk.be

UIT-TIPS VOOR DECEMBER 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 februari? Laat het ons vóór  
17 december weten via  
stadsmagazine@kortrijk.be.  
Enkel activiteiten georganiseerd of 
ondersteund door Stad Kortrijk ko-
men in aanmerking. Wie een uitge-
breidere kalender zoekt, kan terecht 
op www.uitinvlaanderen.be.  
Gewoon Kortrijk intikken, de peri-
ode selecteren en klaar! 

Voor tickets raadpleeg je best 
de vermelde websites. Niet alle 
tickets zijn verkrijgbaar bij UiT in 
Kortrijk op het Schouwburgplein.

Textiel in Verzet
WO 18 DEC 
Textiel in Verzet. De expo, het boek. Beide zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Fotografe Mashid 
Mohadjerin en journaliste Samira Bendadi vertellen je er 
op woensdag 18 december meer over. 
Welke boodschappen en verhalen gaan er schuil achter 
een stuk stof? Wat vertelt een outfit of kledingstuk over 
de drager? Kan textiel verleden en heden verbinden? 
Kunnen stoffen een vorm van verzet zijn? 
Tom Christiaens modereert de avond.
Texture opent de deuren om 19 uur. De boekvoorstelling 
begint om 19.30 uur in museumbistro Kaffee Damast en 
eindigt rond 21 uur.  
Je kan het boek ter plaatse aankopen (€ 29,95) en 
onmiddellijk laten signeren door de auteurs.  
Toegangsprijs € 4 (drankje inbegrepen).

 > www.texturekortrijk.be
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in Kortrijk

Een miljoen zwarte lijnen
TOT 28 DEC
Onder de noemer ‘Een miljoen zwarte lijnen’ kan je tot 28 
december in Boekenhuis Theoria op het Casinoplein tekeningen 
bewonderen van Bert Lelieur, Chris Romaan Van Wassenhove, 
Gauthier de Hemptinne en Brecht Dejonckheere.
Tekenen is de oervorm van alle kunsten en is veruit de meest 
directe expressievorm. De expo toont vier verschillende 
interpretaties van tekenen die vanuit geheel persoonlijke visie en 
onderzoek ontstaan zijn. Kortom: het concept is heel eenvoudig. 
Vier tekenaars, meer dan 50 tekeningen, 1 miljoen zwarte lijnen 
en een exporuimte die al die tekeningen samenbrengt.

 > www.theoria.be

X-mas Tournament
VR 27 DEC >ZO 29 DEC
Met de 14e editie van het Aquarius X-Mas Tournament heeft 
Kortrijk een sportief event in huis om trots op te zijn. Het 
baskettornooi voor jeugd uit 17 Europese landen, aangevuld 
met Israël en de Verenigde Staten, is het grootste in zijn soort in 
Europa. 1.500 jongens en meisjes geven het beste van zichzelf 
op het basketterrein. Het driedaagse internationaal tornooi heeft 
een reputatie om u tegen te zeggen: 392 wedstrijden op 72 uur 
tijd en gaande van U10 tot U19 (9 tot 18 jaar). Naast Kortrijk met 
sportcentra De Lange Munte, Mimosa en De Drie Hofsteden 
stellen ook de sportcentra uit Wevelgem, Zwevegem, Deerlijk, 
Dottenijs en Waregem hun deuren open.
Ook G-Basket (basketbal voor mensen met een handicap) 
komt aan bod met een apart tornooi en een parade waar 70 
G-basketters het publiek groeten. De toegang is gratis.

 > www.x-mastournament.be

Winterwonderland
MA 23 DEC > ZO 5 JAN
Tijdens de koude kerstvakantie is Budascoop opnieuw 
een warme en gezellige plek om met jouw kroost een 
filmpje mee te pikken. Budascoop is elke namiddag 
open, behalve op 25 december en 1 januari, en 
verwent de jonge filmliefhebbers met een koffie- en 
chocolademelkbar. De cinéMammoet zorgt voor het 
nodige knutsel- en speelplezier vóór en na de film. Op 
het programma staan verschillende avontuurlijke kinder- 
en familiefilms waarvan vier nostalgische must-sees: 
Solan & Ludwig: reis naar de maan (5+), Minuscule 2: het 
tropisch avontuur (5+), Shaun the Sheep: Farmageddon 
(5+), The Wizard of Oz (8+), The NeverEnding Story (4+), 
Pinocchio (4+) & Return to Oz (10+).

 > www.budakortrijk.be
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Shame op Sonic City (© Tom Van Huisstede)


