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Duizend vragen, één adres 1777

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

In deze editie:

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

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

OPENINGSTIJDEN ONTHAAL 1777 (LEIESTRAAT 21) 

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

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

4-5 > Spinrag

Kinderkunstenfestival Spinrag is terug 
in Kortrijk. Vanaf 21 februari kan je je 
laten onderdompelen in theater, film, 
muziek… op kindermaat.

8-9 > Stationsproject

De werken in de stationsomgeving 
komen in een stroomversnelling.  
Wat gebeurt er op dit moment?

11 > 150 jaar Conservatorium

2020 is een mijlpaal voor het Kortrijkse 
Conservatorium. De school voor podium-
kunsten bestaat 150 jaar en viert dat met 
tal van activiteiten.

14-15 > Straffe Verhalen

Vorige maand pakten we uit met ons 
eerste straffe verhaal. Deze maand 
laten we Fatima Zaouiati aan het 
woord.

21 > Street art Kortrijk Weide

Street art is hot, ook in onze stad. 
Getuige de muurschildering aan de 
fietstunnel op Kortrijk Weide. En dat is 
nog maar de start.

23 > Reepbrug

De plannen voor de nieuwe Reepbrug 
tonen meer dan alleen maar een brug. 
Op de tip van het Buda-eiland komt een 
stadspark.   

Eervolle vermelding
In deze rubriek gaan we elke maand op zoek naar een 
Kortrijkzaan die een opmerkelijke prestatie leverde. 
Een medaille in een onbekende sport? Een prestigieuze 
prijs in jouw vakgebied? Ben of ken jij zo iemand? Laat 
het weten via stadsmagazine@kortrijk.be en wie weet 
prijk jij hier volgende maand.

Onze tweede eervolle vermelding gaat naar een grote me-
neer uit de hedendaagse circuswereld: Koen Allary. Koen 
is artistiek coördinator van PERPLX, de organisator van het 
circusfestival in Marke. De verdiensten van Koen in 
de hedendaagse 
circuswereld zijn 
ook de Franse cul-
turele overheid 
niet ontgaan, want 
op woensdag 8 ja-
nuari ontving hij in 
de Franse Ambassa-
de in Brussel de ere-
titel ‘Chevalier dans 
l’Ordre des Arts et 
des Lettres’. Daarmee 
treedt hij in de voet-
sporen van onder 
andere Arno Hintjens 
en Axelle Red. Rid-
der Koen draagt deze 
erkenning op aan de 
hele Vlaamse heden-
daagse circuswereld.

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK 

© Lander Allary
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SOCIAAL HUIS
Het Sociaal Huis vind je aan de Budastraat 
35. Twijfel je waar dit is? Volg dan de stip-
pellijn op het voetpad vanaf nummer 27, 
het adres van het oude Sociaal Huis. Je 
loopt door de poort van het klooster en 
wat verderop zie je het Sociaal Huis. Je kan 
er elke weekdag terecht van 9 tot 12 uur 

en van 13 tot 16 uur, behalve op vrijdag-
namiddag.

DE TICKETZUIL
In het Sociaal Huis vind je in de onthaal-
ruimte een ticketzuil. Steek je elektroni-
sche identiteitskaart in de gleuf en volg 
de instructies op het scherm. Ben je jouw 
eID vergeten? Geef je geboortedatum in en 
volg de instructies. Neem daarna je ticket.
Op het ticket staat een wachtnummer en in 
welke wachtruimte je wordt verwacht. Een 
medewerker haalt je op in de wachtruimte.

EEN AFSPRAAK MAKEN
Het Sociaal Huis wil op afspraak werken 
zodat de mensen die langskomen niet hoe-
ven te wachten. Ben je in begeleiding bij 
een maatschappelijk werker?
a. Je kan een afspraak maken bij jouw 

maatschappelijk werker.
b. Kan je jouw maatschappelijk werker 

niet bereiken? Bel naar 056 24 48 00 en 
maak een afspraak.

Ken je het Sociaal Huis nog niet maar heb je 
wel een vraag? Ga naar de ticketzuil en druk 
op 'ik heb geen afspraak'. De onthaalmede-
werker helpt je verder.

Vanaf maandag 10 februari hoef je je in het Sociaal Huis niet langer aan te melden 
aan het onthaal. Je kan snel en gemakkelijk een ticket nemen aan de ticketzuil.

Check zelf in
bij Sociaal Huis

WIST-JE-DATJE
In het sas van het Sociaal Huis vind je 
een oplaadpunt voor de budgetme-
ter elektriciteit of aardgas. Die is elke 
dag 24 uur op 24 toegankelijk. Je kan 
daar je budgetmeterkaart opladen 
via bancontact.
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Kinderen aan 
de macht met
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EEN CONTAINER SCHOUWBURG
Na het grote succes vorig jaar, verschijnt er 
dit jaar opnieuw ‘Een Container Schouw-
burg’ op drie verschillende plekken in de 
stad. Daarin laat Spinrag enthousiast lokaal 
talent (van 4 tot 104 jaar) op je los. Onder 
begeleiding van een professionele theater-
maker, choreograaf of muzikant geven zij 
het beste van zichzelf. Geniet gratis van één 
van de voorstellingen of beter, schitter zelf 
als jong en/of beloftevol talent.

OUDER/KIND WORKSHOPS
‘Kras’ is een tekengeluidsinstallatie waar-
mee studiomoscou langs scholen trekt in 
onze regio. Tijdens het festival nodigt ‘Kras’ 
ouders en kinderen uit in Muziekcentrum 
Track om samen te dansen en te tekenen 
en zo tekengeluiden te maken. Is knut-
selen meer iets voor jou? Kom dan met je 
fiets naar Pand.A waar je hem kan pimpen, 
versieren, van kleur veranderen, behan-
gen, verbouwen... In Texture ontdek je dan 
weer hoe je eieren kan laten botsen of wat 
er gebeurt als je zeep in de microgolfoven 
zet. ‘Bouwstof#2’ is een uitdagend muzisch 
labo geïnspireerd door de hedendaagse 
kunsten en de alchemie.

TENTOONSTELLING
Nog in Texture kruip je in een haarmobiel 
die zachtjes beweegt. Rondom jou zie je 
foto’s van harige mensen. Ze komen van 
over heel de wereld. Verken van hieruit ook 
de rest van de tentoonstelling. ‘Haar’ is een 
kunst-, voel- en speel-installatie voor jonge 
kinderen met kunstwerken van onder an-
dere Nick Cave.

THEATER
Spinrag brengt straf theater naar Kortrijk. 
Met ‘Pareidolia’ of ‘Micromundo’ krijgt het 
publiek de unieke kans om beeldend the-
ater van Chileense makers te ontdekken. 
‘Tiny Echoes’ neemt het jonge publiek mee 
in een poëtisch universum. ‘Dounia B.’ is een 
spannend duel tussen een actrice en een 
animatiefilm, terwijl figurentheater Ultima 
Thule in ‘Bam’ een hele nieuwe wereld cre-
eert. Verwondering, fantasie en verbazing 
troef in een veelzijdig programma.

FILM
Budascoop heeft speciaal voor Spinrag een 
hele reeks unieke kinderfilms geselecteerd 
voor verschillende leeftijden. Op het pro-
gramma staan onder andere The Dark Crys-
tal, Buurman & Buurman, Mijn bijzonder rare 
week met Tess, Ridder Muis, De beroemde 
bereninvasie van Sicilië en The Muppet Movie.

MUZIEK
Ook concertbeleving voor kinderen krijgt 
een plekje op het festival. Met een verras-
sende installatie voor baby’s en ouders 
van Klankennest, een kleuterconcert van 
Bart Voet en Esmé Bos en bodypercussion 
op het hoogste niveau met ‘Soleo’. Spin-
rag trakteert het jonge publiek ook op een 
eerste clubervaring met ‘Skepsels’ van Het 
Zesde Metaal. Een straf concert zonder in-
houdelijke toegiften maar met aangepast 
geluidsniveau. Uniek in Vlaanderen.

WANDELING
Ook wie graag de buitenlucht opsnuift, komt 
tijdens deze editie van Spinrag aan zijn/haar 

trekken. Zo neemt Tom Ternest jou en je ge-
zin mee op een ietwat ongewone dauwtrip 
doorheen Stadsgroen Marionetten. ‘Dauw’ 
is een ontmoeting tussen natuur en theater. 
Ook illustratrice Astrid Verplancke neemt 
‘Spinraggers’ mee op wandeltocht. Met een 
wandelkaart in de hand trek je door de stad. 
Op zoek naar verrassende vormen op onver-
wachte plekken. Ze dagen je uit om zelf cre-
atief te zijn. En laat dat nu net de bedoeling 
zijn van Spinrag.

 R Meer weten? Je vindt het volledige programma 
op www.spinrag.be.

Op 21 februari gaat het leukste, gezelligste en strafste 
kinderkunstenfestival van start met een fietsbelconcert.  

Een week lang palmt Spinrag onze stad in met voorstellingen, 
performances, ateliers, tentoonstellingen, films, muziek…  

We grasduinen alvast even door het aanbod.

21 februari - 1 maart
SPINRAG

20 maart - 22 maart
MEMENTO

1 maart
KUURNE-BRUSSEL-KUURNE

5 - 8 maart
FESTIVAL VAN VLAANDEREN

28 maart
LA RUE EN ROSE

28 maart
JAZZCATS

9 april - 26 april
PAASFOOR
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PLAATSING
Iedereen mag zijn/haar woning beveiligen 
door middel van camera’s om misdrijven te-
gen personen of goederen te voorkomen, 
vast te stellen of op te sporen. Ook overlast 
kan zo aangepakt worden.
Camera’s mogen geplaatst worden op je 
woning. Let wel: je mag enkel je woning fil-
men. De straat, het openbaar domein of de 
tuin van je buurman vallen daar niet onder. 
Dit is zelfs een schending van de wet op de 
privacy (GDPR). De beelden mogen met an-

dere woorden enkel het strikte minimum in 
beeld brengen. Door het strikte minimum 
te respecteren is er geen advies vereist van 
het stadsbestuur.

SIGNALISATIE
Je moet de bezoekers van je 
woning inlichten dat je gebruik 
maakt van camera’s. Dat doe je 
aan de hand van een vooropgesteld picto-
gram. Dat pictogram plaats je ofwel op een 
aluminium plaat van 1,5 mm dikte of op een 

geplastificeerde sticker. Dit moet bovendien 
in het zicht hangen en duidelijk de gevraagde 
gegevens vermelden: naam, adres, telefoon, 
verantwoordelijke gegevensbescherming...

REGISTRATIE
Bewakingscamera’s moeten altijd geregis-
treerd worden bij de politiediensten. Dat 
kan enkel elektronisch via www.politie.be 
en moet gebeuren vóór ingebruikname. Kijk 
deze registratie trouwens jaarlijks na zodat 
je eventuele wijzigingen kan doorgeven.

GEBRUIK VAN BEELDEN
Als eigenaar van de camera mag je de beel-
den in real time bekijken om onmiddellijk te 
kunnen ingrijpen bij een misdrijf of overlast. 
Het opnemen van beelden is alleen toege-
staan om bewijzen te verzamelen. De opge-
nomen beelden mag je maximum een maand 
bewaren, tenzij ze dienen als bewijslast van 
een misdrijf. Verspreid ook zeker niet zomaar 
beelden op sociale media. Dat is in strijd met 
de wet op de privacy. Als eigenaar moet je de 
beelden ten slotte altijd kosteloos vertonen 
aan politie als die daarom vraagt.

 R Deze regelgeving is niet van tel als de camera 
enkel beelden opneemt binnenin de woning die 
uitsluitend dienen voor huishoudelijk gebruik.

 R  Voor bijkomende info kan je terecht bij de politie 
via 1701@pzvlas.be.

Meer en meer mensen kiezen voor een bewakingscamera als preventief middel 
tegen inbraak, diefstal of vandalisme. De videobeelden kunnen bovendien ook 
dienen om feiten achteraf vast te stellen en te bewijzen. Kies jij ook voor een 

bewakingscamera, weet dan dat er strikte regels gelden.

Bewakingscamera 
installeren?

Hier hou je best rekening mee
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Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe 
we wonen ook. Maken we in de toekomst 
plaats voor meer groen? Hoe pakken we 
parkeerproblemen aan? Kan iedereen 
straks te voet naar de supermarkt?

Hoe ziet de Kortrijkzaan zichzelf morgen 
wonen? Wil iedereen een vrijstaand huis in 
het groen of zijn de alternatieven ook aan-
trekkelijk? En kunnen we eigenlijk nog wel 
kiezen? Er is veel mogelijk en wat er allemaal 
anders wordt, is niet altijd even duidelijk.

THUIS IN DE TOEKOMST
Daarom lanceert de Vlaamse overheid sa-
men met de Vlaamse steden en gemeen-
ten ‘Thuis in de Toekomst’. Via deze online 
woontest kom je te weten welke duurzame 
manier van wonen aansluit bij jouw wen-
sen. Door de test in te vullen, geef je het 
stadsbestuur ook informatie over hoe je 
graag wil wonen, wat je belangrijk vindt 

en wat niet. Met die info kunnen we samen 
plannen voor de toekomst maken.
 
BESTE WOONSTAD VAN VLAANDEREN
De campagne Thuis in de Toekomst is een 
opstapje naar het Woonplan. Dat is ons 
plan om van Kortrijk de beste woonstad 
van Vlaanderen te maken: een woonstad 
waar het voor iedereen aangenaam wo-
nen, werken en leven is. Het Woonplan sluit 
naadloos aan bij het Ruimtepact Kortrijk 
2025 dat focust op het verhaal en de kwali-
teiten van de stad en haar buurten.

INSPRAAK VAN INWONERS
Tijdens de stadsdebatten Kortrijk 2025 lie-
ten inwoners horen wat voor hen belangrijk 
is. Daar kwam onder andere uit naar voor 
dat een stad waar het goed is om te wonen, 
veel meer nodig heeft dan de woningen al-
leen. Het Woonplan wil daar nu een vervolg 
aan breien en vastleggen hoe mensen in 

de stad willen en kunnen wonen. Net zoals 
met de stadsdebatten Kortrijk 2025 betrek-
ken we jou als inwoner in het traject naar 
dit Woonplan.
 

 R  Wil je intussen een blik op hoe jij in de  
toekomst wil wonen of welke mogelijkheden 
aansluiten op jouw bestaande woonrealiteit?  
Doe vanaf 4 februari de woontest op  
www.thuisindetoekomst.be.

Hoe woon jij in de toekomst?

ELKE KORTRIJKZAAN
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Stationsproject
Kortrijk

Tijd voor een update
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STATIONSPROJECT
De werken in de Kortrijkse stationsomge-
ving gaan veel verder dan een opfrisbeurt 
van het station alleen. Het uiteindelijke 
doel is dubbel: de mobiliteit verbeteren 
voor alle weggebruikers en een groene, 
autoluwe verbinding maken tussen het sta-
tion en Kortrijk Weide. Dit gigantische pro-
ject gebeurt in verschillende fases of deel-
projecten. Het eerste deelproject bestaat 
uit de aanleg van een ondergrondse par-
king langs het Conservatoriumplein en een 
nieuwe wegtunnel onder de Zandstraat.

PARKEERGARAGE
Om van de volledige stationsomgeving een 
autoluwe zone te kunnen maken, verdwijnt 
de auto zoveel mogelijk uit het straatbeeld. 
De parkeerterreinen aan het station en op 
het Conservatoriumplein maken plaats 
voor een lang uitgerekte ondergrondse 
parking die bereikbaar zal zijn vanuit de 

nieuwe wegtunnel en doorloopt tot tegen 
het huidige Stationsplein. De parking doet 
dienst als pendel- en centrumparking en 
heeft een capaciteit van 900 wagens.

WEGTUNNEL
De wegtunnel moet ervoor zorgen dat het 
doorgaand verkeer van Noord naar Zuid en 
omgekeerd vlotter door kan. Bovendien 
worden zachte weggebruikers en open-
baar vervoer gescheiden van het autover-
keer. Zij krijgen een eigen tunnel waarvan 
de aanleg nog volgt. Boven de grond komt 
een groene, autoluwe boulevard die de 
verbinding tussen het station en Kortrijk 
Weide veel veiliger maakt.

TOEKOMSTIGE DEELPROJECTEN
Maar hier stopt het niet. Ook voor het par-
keren van de fiets komt er meer plaats, ge-
deeltelijk ondergronds. De Minister Tack-
laan en het Stationsplein worden grondig 

aangepakt en krijgen een volledig nieuw 
uitzicht. Verder komen er onder andere 
aanpassingen in de Doornikselaan en de 
Koning Albertstraat. En laten we vooral ook 
het nieuwe station zelf niet vergeten.

Verkeersomleidingen voor autoverkeer Verkeersomleidingen voor fietsers en voetgangers

Er beweegt heel wat in de stationsomgeving. In december ging de 
Kluifrotonde dicht voor de aanleg van de nieuwe wegtunnel.  
En aan het Conservatoriumplein verrees een grote bouwwerf  

voor de nieuwe ondergrondse parking.

Omleidingen
De stad is voortdurend op zoek 
naar oplossingen om de hinder 
voor omwonenden en weggebrui-
kers te beperken. Dat deed men 
bijvoorbeeld voor automobilisten, 
fietsers en voetgangers die gebruik 
maakten van de Kluifrotonde met 
de plannetjes hieronder.

 R www.stationsprojectkortrijk.be
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VERKEERSOMLEIDINGEN TIJDENS 
DE BOUWWERKEN STATIONSPROJECT
Kortrijk zal de komende jaren sterk veranderen. 
Er komt een nieuw trein- en busstation gekoppeld 
aan de opwaardering van de hele stationsbuurt.

In september 2019 starten de bouwwerken voor een 
ondergrondse parking aan het Conservato-
riumplein en de Tolstraat én een wegtunnel in de 
Zandstraat.

Samen met de �ets- en bustunnel in de Zandstraat 
vormen deze werken het eerste deel van het 
Stationsproject Kortrijk. Hoe dit er uit zal zien kan u 
alvast bekijken op de korte simulatie�lm op  
www.kortrijk.be/simulatie1.
Hieronder vindt u de verkeersomleidingen die de 
komende jaren in de stationsbuurt zullen gelden. 
De eerste fase wordt niet vermeld omdat er dan 
enkel zeer lokale hinder is.

In fase 4 starten de werken aan rotonde Panorama. 
Minister Vanden Peereboomlaan wordt onderbroken 
aan de rotonde. De omleidingen van fase 3 gelden 
ook tijdens fase 4.  Tijdens de laatste maanden van 
fase 4 kan het autoverkeer via Panorama in één 

richting van de Minister Tacklaan naar de Aalbeekse-
steenweg. De omgekeerde beweging gebeurt via  
Monseigneur De Haernelaan – Sint Sebastiaanslaan

Fietsers kunnen de beide rijrichtingen gebruiken.

Zandstraat met spoorwegtunnel en kluif-
rotonde Appel zijn onderbroken tijdens fase 2.

In fase 3 wordt ook de Burgemeester 
Lambrechtlaan (R36) onderbroken. Verkeer kan 
dan wel van de Magdalenastraat naar de 
H. Consciencestraat en omgekeerd. 
De gele omleidingen van fase 2 vervallen hier 
en de groene omleidingen wijzigen licht.

Infopunt  Stationsstraat 13
Maandag            9u - 13u
Dinsdag                13u - 17u 
Woensdag                    9u - 11u

Op afspraak: 
stationsproject@kortrijk.be   
056/27 70 05

AANLEG ONDERTUNNELING + AANLEG BYPASS 2FASE 2 duur: +/- 9 maanden

AANLEG TUNNELMOND BURG. LAMBRECHTLAAN + VERDERE ONDERTUNNELINGFASE 3 duur: +/- 11 maanden

FASE4: VERDERE ONDERTUNNELING + AANLEG PANORAMA

FASE 4 duur: +/- 15 maanden

werfzone

A B

A B

A

van rotonde Panorama naar Burg. Lambrechtlaan 
en omgekeerd: 
via Aalbeeksesteenweg – Burg. F. De Bethunelaan – 
Magdalenastraat (en omgekeerd)

van H. Consciencestraat naar 
Magdalenastraat: 
via Beheerstraat – Meersstraat – 
Burg. Lambrechtlaan

A B

van Magdalenastraat naar 
H. Consciencestraat: 
via Burg. Lambrechtlaan – 
Blekersstraat – Beheerstraat

van H. Consciencestraat/
omgeving Conservatoriumplein naar rotonde Panorama:
via Koning Albertstraat – Stationsplein – Doornikselaan – 
Spoorweglaan –  Zwevegemsepoort – Wandelweg – Minister Tacklaan

B A

werfzone

A B

van rotonde Panorama naar 
Burg. Lambrechtlaan: 
via Aalbeeksesteenweg – Burg. 
F. De Bethunelaan – Magdalena-
straat – H. Consciencestraat – 
Beheerstraat – Meersstraat

B A

van Burg. Lambrechtlaan naar 
rotonde Panorama: 
via Blekersstraat – Beheerstraat – 
H. Consciencestraat – Magdale-
nastraat – Burg F. De Bethune-
laan – Aalbeeksesteenweg 
(opm: deze omleiding kan vanaf 
de H. Consciencestraat eventueel 
ook via de blauwe route)

A B

van omgeving Conservatorium-
plein naar rotonde Panorama:
via Casinoplein – Koning 
Albertstraat – Stationsplein – 
Doornikselaan – Spoorweglaan – 
Zwevegemsepoort – Wandelweg – 
Minister Tacklaan 
(opm: deze omleiding kan vanaf de 
Koning Albertstraat – L. Robbeplein 
- H. Consciencestraat eventueel ook 
via de groene route B > A)

Merk op dat de rijrichting in (het 
verlengde van) de Burgemeester 
Nolfstraat gekeerd wordt omdat 
dit straatdeel anders niet meer 
bereikbaar zou zijn.

STATIONS
PROJECT
KORTRIJK

www.stationsprojectkortrijk.be

OMLEIDINGEN VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS 
TIJDENS DE BOUWWERKEN STATIONSPROJECT

Infopunt  
Stationsstraat 13

Op afspraak: 
stationsproject@kortrijk.be   
056/27 70 05

AANLEG ONDERTUNNELING + AANLEG BYPASS 2FASE 2 duur: +/- 9 maanden

STATIONS
PROJECT
KORTRIJK

www.stationsprojectkortrijk.be

CONSERVATORIUM-
PLEIN

WERFZONE

H. CONSCIENCESTRAAT
BEHEERSTRAAT

BURG. 
NOLFSTRAAT

MAGDALENASTRAAT

BURG. 
LAMBRECHTLAAN

    MINISTER TACKLAAN

ZA
N

D
ST

RA
AT

Passage langs de werfzone 
blijft mogelijk.

Fietsers worden omgeleid 
via tunnel Burg. Nolfstraat.

Tijdens de werken wordt een trap 
met �etsgoot geplaatst. 
De omleiding verloopt dan via de 
bovenkant van de Zandstraat.

Bypass Magdalenastraat - Burg. 
Lambrechtlaan enkel voor auto’s, 
verboden voor �etsers.

VOETGANGERS EN FIETSERS DELEN DEZE 
OMLEIDING MET RESPECT VOOR ELKAAR.
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Natuurrijke tuinen vormen een belangrijke 
bondgenoot tegen steeds extremere weers-
omstandigheden zoals langdurige droogte 
en wateroverlast. Ze bieden bescherming, 
voedsel en beschutting voor plant en dier. 
Maar hoe doe je dat: duurzaam tuinieren? 
Hoe kan je een ecologische hoek in je tuin 
inrichten? Hoe creëer je een natuurvriende-
lijke tuin die samengaat met de praktische 
wensen van je gezin? Is er dan nog ruimte 
voor ontspanning en spelende kinderen? 
Met de Tuincoach wil de stad tuineigenaars 
helpen met het inrichten van een tuin waar 
het leuk is om te vertoeven én die tegelijk 
zorgt voor meer natuur en biodiversiteit.

WIE IS DE TUINCOACH?
De Tuincoach is een team van tuinspecia-
listen. De ene heeft een specifieke kennis 
van stadstuinen, de andere van grote land-
schapstuinen of ecologische moestuinen. 
De Tuincoach komt bij jou langs en geeft 
concreet advies en tips hoe je jouw tuin na-
tuurvriendelijker kan inrichten. Dit advies 
wordt vastgelegd in een schetsmatig vlek-
kenplan en een rapport. Met dit rapport en 
vlekkenplan kan je vervolgens aan de slag 
om van je tuin jouw ecologische plekje te 
maken. De stad biedt deze service gratis 
aan om zo meer natuur en biodiversiteit tot 
bij de mensen thuis te krijgen.

HOE GA IK TE WERK? 
Op basis van jouw wensen en type tuin, 
gaat men na welke Tuincoach het best bij 
jouw tuin past. Op de website www.kortrijk.
be/tuincoach vind je verschillende types 
natuurrijke tuinen terug. Je klikt het type 
tuin aan dat het meest aanleunt bij jouw 
wensen. Vervolgens vul je een contactfor-
mulier in dat je linkt aan de geknipte tuin-
specialist. De Tuincoach neemt persoonlijk 
contact met je op en komt langs bij je thuis 
om advies op maat van jouw tuin te geven. 

 R Meer info en aanvragen  
via www.kortrijk.be/tuincoach

11,7% van Kortrijk bestaat uit tuin. Daarmee beschikken we over een 
gigantisch potentieel om onze stad biodiverser en groener te maken. Want 

als iedereen ook maar één vierkante meter tuin omvormt tot natuur, 
creëren we het grootste park van Vlaanderen. Maar hoe begin je daaraan? 

Met de Tuincoach natuurlijk.

De Tuincoach
Gratis groenadvies op maat van elke tuin
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GESCHIEDENIS IN EEN NOTENDOP
Op 11 oktober 1870 besloot de toenma-
lige gemeenteraad van Kortrijk om met de 
steun van de provincie een muziekschool 
op te richten. Ferdinand van Eeckhout werd 
als directeur aangesteld. Het lessenaanbod 
breidde zich stelselmatig uit en in 1940 
kreeg de school de naam Conservatorium 
toegekend. Begin jaren 70 werd de Begijn-
hofstraat ingeruild voor de huidige locatie. 
Op vandaag telt het Conservatorium 1995 
leerlingen en wordt er lesgegeven in Kor-
trijk, Aalbeke, Bellegem, Marke, Bissegem, 
Heule, Gullegem en Avelgem.

GALACONCERT
In 2020 nemen we je mee in het verhaal 
van het Conservatorium. We trappen het 
feestjaar af op 15 februari met de galavoor-
stelling voor 150 jaar Conservatorium in 
Schouwburg Kortrijk. Het wordt een avond 
doorspekt met herinneringen en optre-
dens uit alle domeinen, van klein en jong 
tot groot en iets ouder. Enkele oudleerlin-
gen van de school zijn te gast, onder wie 

Wouter Vercruysse, Alexander Besant, Jo-
zefien Dumortier en Stefaan Degand. Ook 
oud-directeur Marc Matthys treedt op met 
zijn jazztrio.

EXPO EN SLOTEVENT
Vanaf 15 mei tot 15 september kom je in 
de benedenhal van het Muziekcentrum 
Track meer te weten over het rijkgevulde 
verleden en heden van het Conserva-
torium in een tijdelijke expo met feiten, 
anekdotes, video-projectie en een Wall of 
Fame. Een tweedaagse podiumkunsten-
marathon in evenementenhal Depart op 
het Nelson Mandelaplein sluit op 21 en 22 
november het feestjaar van het Conserva-
torium Kortrijk af. Tussendoor krijg je ook 
heel wat andere activiteiten voorgescho-
teld: toonmomenten van leerlingen, leer-
krachtenrecitals, matineeconcerten... Wil 
je op de hoogte blijven? Volg dan zeker de 
Facebookpagina.

 R www.facebook.com/conservatoriumkortrijk

 R  www.kortrijk.be/conservatorium

150 jaar 
Conservatorium

Kortrijk
Het Kortrijkse Conservatorium viert dit jaar zijn 

150-jarig bestaan. Het feestjaar wordt op zaterdag 
15 februari geopend met een galaconcert in 

Schouwburg Kortrijk, maar het Conservatorium 
heeft nog veel meer in petto.
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Kortrijk Heritage 
Architectuurprijs 2019
 
 
 
De stichting Kortrijk Heritage schreef in 
2019 voor de derde keer een architec-
tuurwedstrijd uit in samenwerking met 
Stad Kortrijk. De wedstrijd heeft als doel 
vernieuwende, kleinschalige architectu-
rale ingrepen in het stadsweefsel in de 
kijker te stellen.

Uit de inzendingen werden zes projec-
ten genomineerd. Op 16 januari 2020 
heeft de jury de verbouwing van Mag-
dalenastraat 56-58 als laureaat aange-
duid. Architect Steven Vandenborre 
toverde er een opslagplaats om tot 
muziekstudio's voor Goose. De 6 geno-
mineerde projecten werden opgenomen 
in een publicatie die je gratis kan afhalen 
aan de infobalie van het stadhuis en in de 
centrale bibliotheek.

 R www.kortrijkheritage.be

Inleverbussen 
(buurt)bibs

Sinds kort kan je in Kortrijk en alle deel-
gemeenten ook buiten de openingstij-
den ontleende bibliotheekmaterialen 
terugbrengen. Tijdens de openingstij-
den kan dat enkel in de (buurt)bib zelf, 
erbuiten kan je gebruik maken van de 
splinternieuwe inleverbussen aan de 
ingang van de (buurt)bib. De volgende 
werkdag worden de inleverbussen leeg-
gemaakt en de materialen manueel ge-
controleerd en verwerkt. De vraag om 
een inleverbus was een van de wensen 
van de bibliotheekbezoekers die uit het 
laatste gebruikersonderzoek naar voor 
kwamen.

Walk for TTP 
 
 
 
Op zaterdag 29 februari is het World Rare 
Disease Day. Een uitstekende gelegen-
heid voor prof. Karen Vanhoorelbeke van 
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk om de 
uiterst zeldzame ziekte Trombotische 
Trombocytopenische Purpura (TTP) in de 
kijker te zetten. In de Walk for TTP, die om 
14 uur aan Kulak (E. Sabbelaan 53)  start 
voor een tocht van 5km, krijg je het ver-
haal van TTP-patiënten.  
Deelname is gratis. Je schrijft vooraf 
in op www.ttpcommunity.be. Een gift 
overmaken kan eveneens via deze com-
munity. Partners van de Walk for TTP zijn 
Stad Kortrijk, Rode Kruis-Vlaanderen, az 
groeninge, SANOFI Belgium, UZ Leuven, 
RaDiOrg en de TTP Community in België.

 R  www.ttpcommunity.be

Kortrijk Kort 
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Stad Kortrijk heeft met ‘Mijn Burgerprofiel’ een primeur voor Vlaanderen. 
‘Mijn Burgerprofiel’ combineert alle gegevens bekend bij de overheid 
over jezelf op een veilig digitaal platform.

AL JE OVERHEIDSZAKEN VERZAMELD
Na het inloggen klik je door naar je loopbaan, je pensioengegevens, de belastin-
gen… Maar je hebt er ook toegang tot je gevolgde opleidingen, de gegevens 
over je gezin of je eigendommen. Bovendien kan je berichten ontvangen van 
belangrijke wijzigingen in lopende dossiers. ‘Mijn burgerprofiel’ is een initiatief 
van de Vlaamse Overheid die hiervoor met zoveel mogelijk overheidspartners 
samenwerkt, waaronder Kortrijk. ‘Mijn burgerprofiel’ is een groeitraject. Steeds 
meer instanties springen op de kar en eenmaal dit traject op kruissnelheid komt, 
hoef je nooit meer te zoeken naar een officieel overheidsdocument.

DE MEERWAARDE VOOR DE KORTRIJKZAAN
Kortrijk is al jaren een digitale trendsetter en nu dus opnieuw. Eenmaal inge-
logd op de website verloopt het invullen van een digitaal formulier of toegang 
tot je dossier net iets makkelijker. Het aanvragen van een attest of akte via 
het Thuisloket wordt een fluitje van een cent, net zoals een aanvraag voor in-
name openbaar domein. Je kan ook naadloos doorklikken naar de websites 
van de samenwerkende partners van de Vlaamse overheid zoals bijvoorbeeld  
www.studietoelagen.be. Veel andere toegangen zijn nog in ontwikkeling.

INLOGGEN
Bij de deelnemende partners en toepassingen verschijnt bovenaan de website 
een extra balk met de toegangsknop tot je dossiers. Bij www.kortrijk.be staat die 
knop er al. Klik rechtsboven op 'aanmelden'. Je komt onmiddellijk terecht op een 
aanmeldingspagina waar je kan inloggen met je eID en kaartlezer of via Itsme.

 R www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel

Wijziging bedeling 
stadsmagazine

Het stadsmagazine vond sinds jaren zijn 
weg naar jouw brievenbus dankzij de 
postbode. Vanaf deze maand komt daar 
verandering in. Stad Kortrijk schreef eind 
2019 een nieuwe aanbesteding uit voor 
de bedeling van drukwerk. De firma BD 
myShopi haalde het nieuwe contract bin-
nen. De timing waarop het maandelijkse 
magazine verschijnt blijft behouden. Je 
mag dus nog steeds op het einde van 
elke maand je vertrouwde magazine 
verwachten. De concrete data vind je op 
onze kalender op www.kortrijk.be/stads-
magazine.

Wil jij een onregelmatigheid melden? 
Heb je het magazine niet ontvangen? Of 
is het niet correct geleverd in je brieven-
bus…? Meld dit via 1777@kortrijk.be. Be-
reikt jouw klacht ons binnen 5 dagen na 
de gebruikelijke bedelingsperiode, dan 
wordt het magazine sowieso nagebust.

Kortrijk lanceert als 
eerste stad van Vlaanderen

‘Mijn Burgerprofiel’
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“Focus op 
wat je hebt, 

niet op wat je 
niet hebt”
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“Ik sta heel positief in het leven. Ik kreeg die manier van 
denken mee van mijn ouders. Zij gaven mij, mijn vier zus-
sen en twee broers mee dat je je nooit mag laten ontmoe-
digen door een tegenslag. Want er zijn altijd mensen die 
het slechter hebben. Ik heb ook het geluk dat ik in een 
warm, hecht gezin ben opgegroeid. We steunen elkaar 
door dik en dun.”

“Toen ik in het zesde middelbaar zat, heb ik die steun goed 
kunnen gebruiken. In mijn klas hadden veel leerlingen 
een migratieachtergrond. Op het einde van het school-
jaar kregen we de vraag hoe we de toekomst zagen. Velen 
van ons wilden verder studeren. Eén leerkracht heeft ons 
toen uitgelachen. Ze zei dat leerlingen met een migratie-
achtergrond niet moesten verwachten dat we een mooie 
bureaujob zouden vinden of een goed loon zouden ver-
dienen.”

“Ik ben daar echt niet goed van geweest en daar met mijn 
ouders over gepraat. Zij hebben mij op het hart gedrukt 
om niet op te geven. (korte stilte) We zijn intussen een 
aantal jaar verder en ik zie nog af en toe personen die toen 
bij mij in de klas zaten. Wat blijkt? Niemand heeft zich 
laten ontmoedigen door die leerkracht en we hebben al-
lemaal onze weg gevonden.”

“Ik vind het in elk geval superjammer dat er dergelijke 
leerkrachten bestaan. Gelukkig zijn dat uitzonderingen. 
Ik heb na mijn middelbaar nog een specialisatiejaar ad-
ministratie vrije beroepen gevolgd en toen hadden we 
allemaal topleerkrachten. Dat mag gezegd worden. Naar 
sommigen kijk ik zoveel jaar later nog altijd op.”

“Na dat zevende jaar ging ik op zoek naar werk. Ook toen 
heb ik een denigrerende opmerking gekregen. Iemand zei 
dat ik met een voornaam als Fatima veel moeilijker een 
job zou vinden dan iemand met een Vlaamse voornaam. 
Onterecht, want ik heb nooit problemen gehad om een 
vakantiejob te vinden of om uitgenodigd te worden voor 
een sollicitatiegesprek.”

“Sinds september vorig jaar ben ik aan de slag bij een 
bank. Werken in de financiële sector, het is een droom die 
uitkwam. Ik voelde me meteen thuis, ook al was ik daar-
voor met iets totaal anders bezig: ik was 2,5 jaar preventie-
medewerker bij az groeninge. Maar dat was niet echt mijn 
ding. Ik ben nu gelukkiger in mijn job.”

“Nooit opgeven na een tegenslag, ik kan niet genoeg be-
nadrukken hoe belangrijk dat is. Had ik me door die leer-
kracht laten doen, dan stond ik niet waar ik nu sta. Naar 
mijn gevoel laten veel mensen zich te snel doen. Als ik 
bijvoorbeeld kijk naar jongeren, dan komen sommigen 
in een dip terecht als ze negatief commentaar krijgen op 
een foto op sociale media. Kijk liever naar de likes die je 
krijgt.”

“Ik merk ook dat onze generatie sneller opgeeft dan vori-
ge generaties. Daar is geen reden toe. Want als je echt iets 
wil bereiken in België, kan dat zeker. Er zijn hier genoeg 
mogelijkheden. Denk maar aan de vele opleidingen die je 
kan volgen. Bekijk de zaken dus op een positieve manier. 
Focus je op wat je hebt, niet op wat je niet hebt.”

“Ik voel me ook wel eens minder goed. Maar dat toon ik 
niet. Ik blijf lachen. Wat niet wil zeggen dat ik mijn pro-
blemen weglach of er nog geen heb gehad. Ik heb ook al 
negatieve zaken meegemaakt. Maar dan praat ik erover en 
trek ik er een streep onder. Ik wil niet focussen op wat er 
in mijn leven verkeerd is gegaan, maar integendeel op de 
mooie zaken die ik al meemaakte of nog zal meemaken.”

Het zonnetje in huis én daarbuiten: zo kan je  
Fatima Zaouiati het best omschrijven. De 24-jarige 

Kortrijkse heeft een hekel aan negativiteit. “Als je echt  
iets wil bereiken, dan kan dat zeker”, zegt ze.

“Veel mensen laten 
zich te snel doen”

Straffe verhalen
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Kortrijk roept op 

Zorg Kortrijk zoekt 
conciërgekoppel voor 
assistentiewoningen

Dragen jullie als koppel mensen een warm 
hart toe? Zijn jullie bereid om bij proble-
men een eerste analyse te maken en waar 
nodig hulp te bieden? ‘s Avonds, ‘s nachts 
en tijdens de weekends zijn jullie het eer-
ste aanspreekpunt voor de bewoners.
Wie zoekt Zorg Kortrijk? Bij voorkeur een 
jong gepensioneerd koppel met affiniteit 
voor het verlenen van assistentie. Zorg 
Kortrijk stelt gratis een appartement 
ter beschikking met mooi terras in het 
centrum van Kortrijk. Dit als tegemoet-
koming voor de conciërgeservice in Ten 
Olme. Er is ook een gratis ondergrondse 
parkeerruimte voor een wagen. Interes-
se? Aarzel niet en neem contact op met 
woonassistente Nancy Toye op 0473 86 
26 58 of via nancy.toye@kortrijk.be.

Klaas Rommelaere  
zoekt textielmakers

Met naald en draad maakt Klaas Romme-
laere textielsculpturen. Voor Texture cre-
eert hij een indrukwekkende stoet met fi-
guren, totems, vlaggen en tapijten. Alles 
wordt geborduurd, geknoopt, gehaakt of 
gebreid. En dat kan Klaas niet alleen. Hij 
zoekt mede-makers.

Vanaf 4 maart gaat een reeks participa-
tieve workshops van start in het textiela-
telier van Texture. Voorkennis is niet ver-
eist. Klaas vraagt enkel je engagement 
om samen met hem aan de slag te gaan. 
Hij maakt ontwerpen die je vervolgens 
met eigen fantasie en kleurkeuze mag in-
vullen. Uiteindelijk versmelten alle stuk-
ken tot één grote processie die je vanaf 
oktober in Texture zal ontdekken.
Zin om mee te werken? Mail naar tex-
ture@kortrijk.be en stel je kandidaat als 
textielmaker.

 R www.texturekortrijk.be

Buurtbbq? Straatfeest? 
Laat het weten aan 
Gebiedswerking Kortrijk
 
 
 
Verschillende buurtbewoners slaan de 
handen in elkaar om in hun straat een leu-
ke activiteit te organiseren. Dat kan gaan 
van een barbecue voor de hele straat, 
een nieuwjaarsfeest voor de buurt of een 
drink met enkele van je dichtste buren. 
Gebiedswerking Kortrijk wil graag zicht 
krijgen op alle kleine en grote comités die 
iets leuks op het getouw zetten voor hun 
straat. Dus organiseer je iets voor de bu-
ren, maar doe je daarvoor tot nu toe geen 
beroep op ondersteuning van de stad? 
Laat het even weten en maak je kenbaar 
via het online formulier op www.kortrijk.
be/straat-buurt. Wie weet kan Gebieds-
werking Kortrijk je bij een volgende acti-
viteit wel ondersteunen.
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Gezocht: warme 
logeerplek voor 
weekends en vakanties
 
 
 
“Hallo! Ik ben J., een 59-jarige man met 
geheugenproblemen en nood aan struc-
tuur, nabijheid en toezicht. Omdat het 
voor mij toch wel wat gevaarlijk is om al-
leen thuis te verblijven en dit voor mijn 
vrouw non-stop niet altijd gemakkelijk 
is, ben ik op zoek naar een warme plek 
waar ik af en toe zou kunnen logeren in 
het weekend of enkele dagen tijdens de 
vakantieperiodes. Kan jij mij de mogelijk-
heid geven om bij jou tot rust te komen 
en mijn dagelijkse bezigheden verder 
te zetten zoals de krant lezen, TV kijken, 
kaarten, een kort uitstapje of een activi-
teit doen?”

Voel je je aangesproken door deze vraag 
van J. en zijn vrouw en wil je hem een 
fijne logeerplek aanbieden? Of heb je 
nog een warm plekje in je huis voor een 
pleegkind? Neem dan zeker contact op 
met Pleegzorg West-Vlaanderen via info@
pleegzorgwvl.be of bel 051 20 02 22.

 R www.pleegzorgvlaanderen.be/west-vlaanderen

Stimulans op zoek  
naar beeldend talent

De vzw Stimulans organiseert, in samen-
werking met stad Kortrijk, een tweejaar-
lijkse wedstrijd én bijhorende expo met 
werk van jonge kunstenaars. Stimulans 20 
overstijgt alle vorige edities. De wedstrijd 
beperkt zich niet meer alleen tot West-
Vlaanderen, maar zoekt creatief en artistiek 
talent in alle provincies van Vlaanderen.

Ben je geboren, werk of woon je in Vlaan-
deren? Ben je leerling van het kunst-
onderwijs (dag- of avondonderwijs) én 
geboren na 1 januari 1985? Zoek je een 
inspirerende plek om je creativiteit te to-
nen? Neem dan gratis deel aan de wed-
strijd Stimulans 20. Je hebt de keuze uit 
diverse disciplines van de beeldende 
kunsten. Inschrijven kan tot 16 maart op 
www.stimulanskortrijk.be/deelnemen.
 

Kortrijk ondersteunt 
solidaire opvang 
 
 
 
Bij solidaire opvang organiseren ouders 
zelf om de beurt opvang voor hun kinde-
ren tijdens de schoolvakanties. Het prin-
cipe is eenvoudig: elke ouder die één dag 
oppast, kan zijn eigen kind(eren) vijf dagen 
naar de opvang brengen. De opvang vindt 
plaats in een lokaal in de buurt. Kinderen 
kunnen samen met hun vriendjes ravotten 
en er is ruimte om tot rust te komen. De 
praktijk leert dat deze opvang een goede 
oplossing is voor de allerjongsten. Solidai-
re opvang vermindert voor veel gezinnen 
de opvangstress voor de vakanties. 

Heb jij interesse om zelf te starten of aan 
te sluiten bij een bestaande groep? Elke 
groep organiseert de opvang volgens ei-
gen noden en wensen. Zo werkt men zelf 
een beurtrol uit en maakt men eigen af-
spraken. Stad Kortrijk zorgt voor de verze-
kering en wat speel- en EHBO-materiaal. 
Zelf een groep opstarten of aansluiten bij 
een bestaande groep? Neem contact op 
met katrien.verlinden@kortrijk.be voor 
meer info.
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MARKE

STEPH GOOSSENS 
OVER PESTEN
In de boeiende interactieve lezing  
‘Pesten kan niet meer’ vertelt Steph Goos-
sens openhartig hoe hij het zelf jarenlang 
hard te verduren kreeg. Vanuit zijn eigen 
ervaring legt de voormalige Thuis-acteur wat 
pesten met hem als jongere heeft gedaan, en 
hoe hij zich er uiteindelijk doorheen sloeg. 
Hij deelt een resem tips en adviezen om 
pesten te voorkomen of te bestrijden. ‘Pesten 
kan niet meer’ is ook een boek, waarin hij de 
strijd aanbindt met pestkoppen op school 
en daarbuiten. Steph komt op donderdag 20 
februari zijn boek voorstellen in OC Marke.

 R  www.schouwburg.beAALBEKE - MARKE

INFOMOMENT HERAANLEG N43
In het voorjaar worden de werken aan de N43 opgestart. De N43 is de ver-
bindingsweg tussen Aalbeke en Kortrijk en maakt bovendien deel uit van 
het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De werken omvatten de 
aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de heraanleg van de weg. 
Ook het realiseren van veilige fietspaden tussen de Busschaertstraat en de 
Pater Vandersteenestraat staat op het programma. De werken verlopen in 
verschillende fases. Je verneemt er alles over op twee infomomenten. Op 
maandag 2 maart om 19 uur kan je terecht in OC Marke. OC Aalbeke is een 
weekje later aan de beurt op dinsdag 10 maart om 19 uur.

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

SENTE

ZONDAGS VP-CAFEETJE
Omdat er steeds minder cafés zijn, verliezen dorpen een stuk van hun sociaal weefsel. 
Op café gaan, was vroeger een gewoonte van veel dorpelingen. Door de populariteit 
van sociale media vindt heel wat sociaal contact online plaats. Mensen zien het dorps-
café hierdoor steeds minder als een ontmoetingsplek. Al een aantal jaren houden 
verenigingen uit Sente na de mis op zondag het VP-cafeetje open in het buurthuis ‘t 
Senter, achter de kerk en in het centrum van Sente. Niet alleen kerkgangers, maar alle 
Sentenaren kunnen er elkaar ontmoeten en tegelijk het verenigingsleven ontdekken. 
Het zijn immers de verenigingen, aangesloten bij het verenigingsplatform, die de 
bar openhouden. Wanneer er VP-cafeetje is en welke vereniging die openhoudt, vind 
je op www.sente.be. Interessant om weten: buurthuis ‘t Senter ontvangt op vrijdag-
avond 14 februari Nic Balthazar voor zijn lezing ‘Verander de klimaatverandering’.

 R  www.sente.be
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HEULE

WERKEN HEULEPARK AFGEROND
Het park in Heule ging enkele maanden geleden dicht voor 
noodzakelijke opfrissingswerken. De vijver moest gebaggerd 
worden en de paden werden hersteld. Zieke en overtollige 
bomen zijn geveld of gesnoeid. Die maakten plaats voor nieuwe 
bomen, bloemen en struiken. Verder is er nu ook een volledig 
nieuw speelplein geïnstalleerd. Heulenaars hoeven hun nieuws-
gierigheid niet langer te onderdrukken. Vanaf begin februari is 
Heulepark opnieuw toegankelijk.

KORTRIJK-OOST

OP DE KOFFIE MET 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Kortrijk wil de beste stad van Vlaanderen zijn. Een stad waarin iedereen meetelt: 
man en vrouw, rijk en arm, hetero, holebi en transgender en zeker ook jong en 
oud. Onze stad telt meer dan 16.000 65-plussers. Zij zijn de stem van de ervaring. 
Daarom gaat het stadsbestuur ook deze bestuursperiode actief op zoek naar hun 
meningen en suggesties. Dat gebeurt ook op maandag 16 maart tijdens een nos-
talgische namiddag in OC Lange Munte. De burgemeester en schepenen zullen 
zelf koffie inschenken, taart serveren en met jou in gesprek gaan. De ideale gele-
genheid dus om je suggesties en ideeën door te geven. En er mag ook gedanst 
worden, want DJ Peter Van Praag haalt de beste klassiekers uit de jaren 50, 60, 70 
en 80 uit zijn platenkast. Een zwoele slow, swingende rock-’n-roll, een hucklebuck 
of een walsje? Dankzij de enorme muziekcollectie van Peter komt het allemaal aan 
bod. En ook Marc Dex komt langs. Hij brengt zijn bekende levensliedjes waaronder 
natuurlijk Oh clown, Niet huilen mama en Maar in Amerika. Met zijn 40 jaar erva-
ring weet hij als geen ander de mensen te boeien. Toegang is gratis, maar reserve-
ren is wel noodzakelijk via UiT in Kortrijk op 056 23 98 55 of via uit@kortrijk.be.

 R www.schouwburgkortrijk.be

KEN JE DEELGEMEENTE! 
Vorige maand bliezen we deze geliefde rubriek nieuw leven in, maar dan wel in  
onze deelgemeenten. Herken jij deze locatie? Laat het ons weten via 
stadsmagazine@kortrijk.be. Volgende maand ontdek je of je het juist had. 
Bovendien pikt een onschuldige kinderhand één naam uit de juiste inzendingen. 
De gelukkige wint een Kortrijkse Cadeaubon ter waarde van € 25.
De foto in het stadsmagazine van januari werd genomen in Bellegem, 
onderaan de trap van de parking van het nieuwe Woonzorgcentrum De Zon 
aan de Bellegemkerkdreef.

Ken je zelf zo’n onterecht onbekend en onbemind plekje? Bezorg ons de 
locatie en een foto in hoge resolutie via stadsmagazine@kortrijk.be.
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De voorbije jaren maakten de Belgian Cats 
furore: brons op het EK 2017, 4e op het WK 
2018, 5e op het EK dit jaar. Dit jaar staat er 
opnieuw een belangrijke afspraak op de 
agenda: de Olympische Spelen in Tokio. 
Daarvoor moet onze nationale vrouwen-
basketbalploeg zich wel nog kwalificeren. 
Ann Wauters (39), al bijna 10 jaar inwoon-
ster van Bellegem en een boegbeeld van 
de Cats, kijkt ernaar uit. Dit jaar stopt ze met 
basketballen en ze wil dit doen in Tokio.

VECHTEN VOOR KWALIFICATIE
“Op het vorige Europees kampioenschap 
kwalificeerden we ons voor het kwalifica-
tietornooi voor de Spelen”, vertelt ze. “Dat 
vindt van 6 tot en met 9 februari in Oostende 
plaats. In eigen land spelen zorgt voor extra 

druk, maar je wordt ook gesteund door heel 
veel supporters. Tijdens het tornooi zullen 
we ook moeilijke momenten kennen en dan 
zullen onze fans van goudwaarde zijn.”

TOPTALENT IN HUIS
Met Emma Meesseman en Kim Mestdagh, 
die met de Washington Mystics kampioen 
werden in de WNBA (vrouwelijke NBA), 
heeft België topspeelsters in huis. Ann was 
zelf ook jaren in de VS actief en is nu sterk 
bezig in Turkije. “Ik heb lang gesukkeld met 
de knieën. Slijtageblessures. Maar ik ben 
blijven vechten en sinds enkele maanden 
speel ik opnieuw, bij Bellona Kayseri. Ver 
van huis spelen is een opoffering, zeker 
omdat mijn gezin in Bellegem bleef, maar 
het lukt.”

KORTRIJKSE STEUN
Ann hoopt dat er veel Kortrijkzanen in Oos-
tende zullen supporteren voor de Cats. “Het 
is niet ver en we zullen alle steun kunnen 
gebruiken”, besluit Ann die graag in Kortrijk 
woont. “Tien jaar geleden kozen we bewust 
voor Bellegem omdat we landelijk wilden 
wonen. Het leuke is wel dat je in 10 minu-
ten in het centrum van Kortrijk staat om 
eens te gaan winkelen, iets te gaan eten... 
Neen, ik woon heel graag in Kortrijk.” 

 R  De Cats spelen driemaal in Oostende: op 6 
februari tegen Canada, op 8 februari tegen Japan 
en op 9 februari tegen Zweden. Japan is als 
gastland al gekwalificeerd, waardoor de andere 3 
landen vechten voor 2 tickets voor de Spelen.

Van 6 tot 9 februari spelen onze Belgian Cats een olympisch 
kwalificatietornooi in Oostende. Bij deze nationale basketbalploeg speelt de 
Kortrijkse Ann Wauters. “De speelsters kijken er enorm naar uit”, zegt ze.

De olympische droom 
van Ann Wauters
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Kortrijk heeft de ambitie om in 2030 Cul-
turele Hoofdstad van Europa te worden en 
trekt daarvoor alle registers open. Zo aan-
vaardde JC Tranzit de uitdaging om op zijn  
eigen Kortrijk Weide een project rond street 
art op poten te zetten. De muurschildering 
aan de fietstunnel bij de ingang van CVO 
Miras is daarvan het eerste resultaat.

STREET ART

Street art wordt vaak in één adem ge-
noemd met graffiti, maar er is een groot 
verschil. Graffiti draait om de makers. Die 
laten vooral decoratieve naamtags achter. 
Bij street art staan vaker de afbeeldingen 
en de boodschap erachter centraal. Daar-
om werken veel street artists anoniem. Ze 
verspreiden hun afbeeldingen zonder tekst 
of signatuur.

EERSTE REALISATIE

Het project op Kortrijk Weide wordt in goe-
de banen geleid door de Leuvense kunstor-
ganisatie Treepack. Zij treden op als curator 
en deden voor het eerste kunstwerk een 
beroep op de Antwerpse kunstenaar Lar-
sen Bervoets. Hij zette letterlijk en figuurlijk 
de lijnen uit, want geometrie, strakke lijnen, 
grote oppervlakken en schaduwen typeren 
zijn werk.

LOKAAL TALENT

De keuze voor street art op Kortrijk Weide 
is niet toevallig. Want street art lééft in Kor-
trijk. Recent nog kon je in het Street Art 
Museum (SAM) terecht. Daarvoor stelde 
De Stroate zijn deuren open voor heel wat 
artiesten uit de lokale scene. Met ArtKor en 

Lost Flammos Crew telt onze stad nog twee 
andere street art collectieven. Ook zij wor-
den bij het project op Kortrijk Weide be-
trokken. Zowel beginnende als gevorderde 
Kortrijkse street artists hebben een hand in 
de uitvoering van elk onderdeel.

TOEKOMSTPLANNEN

Naast de muurschildering in de fietstun-
nel komen er tegen de zomervakantie 
nog twee andere kunstwerken op Kortrijk 
Weide. Het eerstvolgende is een 3D-vloer-
schildering met speelse elementen aan de 
ingang van parking Kortrijk Weide. Tot slot 
nemen  de street artists ook de pilaren en 
muren onder de Ronde van Vlaanderen-
brug onder handen. Wij zijn alvast fan en 
houden jullie op de hoogte!

Wie in december een bezoekje bracht aan De Warmste Week kon er niet naast 
kijken. Op de muren van de fietstunnel aan het Nelson Mandelaplein prijkt 

een knap staaltje street art. Niet Studio Brussel, maar de stad zelf is de dader!

Street art verovert 
Kortrijk Weide
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Klassiek saai?
Think again.

Zo is er Night Air: een avontuurlijke avond 
die surft tussen klassiek, electronica en 
new classical. Muziekcentrum Track wordt 
de speeltuin van 7 artiesten van de nieuwe 
postklassieke generatie. Een minifestival in 
een festival, zowaar.

OP ZIJN ZONDAGS
Of wat dacht je van een zondagnamiddag 
vol intieme concerten? Tijdens Fireplace 
zetten Kortrijkzanen hun huiskamers open 
voor exotische klanken, van tango over Ara-
bische muziek tot vioolsonates. Zelfs rising 
star Pavel Kolesnikov staat op de affiche.

KLASSIEK OP JE BOTERHAM
Wil je wel eens proeven van een toeganke-
lijke klassieke voorstelling? Voor € 5 brengen 

Malibran Quartet en Quatuor MP4 tijdens de 
middagconcerten een ode aan Beethoven 
terwijl jij je boterhammen opeet.

MINIMALISME TROEF
Neig je eerder naar minimalisme? Ictus 
Ensemble brengt werk van Philip Glass tot 
leven. Cello Octet Amsterdam gaat aan de 
slag met het werk van Arvo Pärt. En Erna 
Ómarsdóttir brengt een eerbetoon aan 
Jóhann Jóhannsson met een dans- en mu-
ziekvoorstelling.

KRACHTIG KLASSIEK
Trouwe bezoekers weten dat ze zowel sym-
fonische meesterwerken, loepzuivere vocale 
muziek als de crème de la crème van de he-
dendaagse klassieke wereld mogen verwach-

ten. Les Métamorphoses o.l.v. Raphael Feye 
& Pieter Wispelwey openen het festival. Ook 
Brussels Philharmonic brengt een ode aan 
Beethoven. En op Oxalys kunnen we rekenen 
voor een vertaling van het werk van Claude 
Debussy, Paul Dukas en Toru Tamekitsu.

VOCALE PRACHT
Voor vocale pracht kijken we naar Huelgas 
Ensemble o.l.v. Paul Van Nevel. Maar ook 
naar Romina Lischka & Hathor Consort, 
Uday Bhawalkar & Pratap Awad. En naar 
Psallentes, Ars Vocalis, Zimra & Kortrijks 
Vocaal Ensemble. En ook nog naar Revue 
Blanche met sopraan Lore Binon natuurlijk. 
Keuze te over.

 R www.festivalkortrijk.be

Van 5 tot 8 maart 2020 overspoelt Festival Kortrijk de stad met zijn elfde 
editie. Van symfonisch tot hedendaags klassiek en van electronica tot 

minimal: het festival kent geen grenzen.
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Met de lift over de Leie

FIETS- EN VOETGANGERSBRUG
Naar aanleiding van de Leiewerken werd de 
oude Reepbrug in 2007 afgebroken en werd 
een nieuw stukje land toegevoegd aan het 
Buda-eiland. Dertien jaar later starten de 
werken voor de nieuwe Reepbrug. Die nieu-
we fiets- en voetgangersbrug zal een belang-
rijke link vormen tussen Overleie, het Buda-
eiland en de binnenstad. Meest opvallend 
aan de 60 meter lange brug is de fietslift. Die 
geeft zachte weggebruikers aan weerszijden 
een handig alternatief wanneer de Budabrug 
omhoog staat voor de scheepvaart.

STADSPARK
De bouw van deze brug is meteen ook de 
ideale gelegenheid om de omgeving van 
de Reepbrug aan te pakken. Op de tip van 
het Buda-eiland komt een nieuw stadspark 
met onder andere een speelheuvel voor 

kinderen en een ligweide. Een houten plat-
form met een grote zitbank op het uiteinde 
van de tip wordt één van de mooiste uit-
kijkpunten langs de Leie. Er is ook opnieuw 
ruimte voorzien voor volkstuintjes. Tot slot 
worden de Budastraat en de tip van het Bu-
da-eiland met elkaar verbonden door mid-
del van een fiets- en wandelpad.

TIMING
De werken aan de nieuwe Reepbrug gaan 
normaal van start in het najaar van 2020. Er 
is een omgevingsvergunning in aanvraag 
en een openbaar onderzoek wordt voor-
zien. De bouw van de brug zal ongeveer 
twee jaar in beslag nemen. Met de aanleg 
van de omgeving erbij wordt gestreefd 
naar definitieve afwerking in de lente van 
2023. Kijk intussen nog even met ons mee 
naar de Reepbrug over de jaren heen.

Vorige maand werden de definitieve plannen voorgesteld voor de nieuwe 
Reepbrug tussen de hoek van de Burgemeester Schinkelstraat en de tip van 

het Buda-eiland. De werken gaan dit najaar van start.
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Ledendag Natuurpunt Kortrijk
VR 7 FEB
Natuurpunt Kortrijk heeft in 2019 niet stil gezeten. 
Maar ook 2020 kondigt zich als een druk jaar aan. Wat 
Natuurpunt precies heeft verwezenlijkt en welke acties 
op het getouw staan, lichten ze toe op de jaarlijkse 
ledenvergadering op 7 februari  in het OC van Aalbeke.
Wie benieuwd is naar wat Natuurpunt Kortrijk te 
bieden heeft voor de natuur in en rond Kortrijk, is 
welkom vanaf 19.30 uur. Ook niet-leden zijn welkom 
en kunnen uiteraard van deze gelegenheid gebruik 
maken om zich ter plaatse lid te maken. Na het 
verstrekken van alle nodige informatie, trakteert 
Natuurpunt Kortrijk nog op een hapje en een drankje.

 > Meld jouw aanwezigheid zo snel mogelijk via natuurpuntkortrijk@telenet.be 

of 056 20 05 10.

Zaailingen
ZA 8 FEB > ZO 23 FEB
Kunstenaar Johan Lapere zaaide 
zijn kennis over keramiek 20 jaar 
lang uit in het Atelier voor Plastische 
Kunsten. Hij verlegde de grenzen 
van veel leerlingen met een sterke 
gedrevenheid, een onuitputtelijke 
creativiteit en een onconventionele 
insteek. Twintig jaar, onnoemelijk veel 
ideeën tot werkelijkheid gebracht, 
tonnen klei gevormd, geklopt en 
gedraaid, onvoorstelbaar veel werken 
gebakken, gekleurd en gedecoreerd.
Nu is het tijd voor een terugblik. Het 
resultaat hiervan is een boeiende 
en unieke keramiektentoonstelling 
‘Zaailingen’ van een 20-tal ex-
leerlingen. De tentoonstelling kan je 
bezoeken van 8 februari tot en met 23 
februari, elke zaterdag en zondag van 
14 tot 18 uur bij Kraai Projecten aan 
de IJzerkaai 32 in Kortrijk.

UIT-TIPS VOOR FEBRUARI 2020

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  
april? Laat het ons vóór 18 februari 
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.
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End of Winter 
DO 13 > ZA 15 FEB
De donkere dagen doen ons uitkijken naar het einde van de winter. 
Samenzijn en samen kijken naar voorstellingen verzachten dit 
nostalgisch gevoel. Met het festival End of Winter speelt Kunstencentrum 
Buda op deze stemming in. In BUDA werken dagelijks kunstenaars in de 
studio’s en zalen. Tweemaal per jaar organiseert BUDA een festival dat 
die producties op het podium brengt en aan een publiek toont. Verwacht 
je aan avontuurlijke dans-, performance- en theatervoorstellingen van 
jonge makers. Van een moderne Don Quichot tot een telefoongesprek 
met jongeren en een creatief wellness-oord.
Op het programma: Philippe Beloul (FR), Marcos Simoes (PT), Samara 
Hersch (AU), Sarah & Charles (BE), Hagar Tenenbaum (IL/BE), Einat 
Tuchman (IL/BE) en Inga Huld Hákonardóttir (IS/BE).

 > www.budakortrijk.be

Op de rollen
ZA 15 FEB
Kortrijk heeft tijdens De Warmste Week duidelijk bewezen een 
warme stad te zijn en het hart op de juiste plaats te hebben. Op 
zaterdag 15 februari ‘ontrolt’ zich opnieuw een actie voor het 
goede doel. Met ‘Op de rollen 2020’ kan je vanaf 16 uur op de 
rollen fietsen voor volgende initiatieven: DAAV, een hostel voor 
meisjes in Darjeeling India via Don Bosco Calcutta, de  
Sint-Michielsbeweging Future die jonge mensen helpt te 
bouwen aan hun toekomst en de Acolieten van O.L.V. en  
Sint-Maarten bijsturen in hun werking.
Je kan je inschrijven in de zaal Textielhuis aan de Rijselsestraat. 
Iedereen kan deelnemen, uitgezonderd (ex)beroepsrenners.  
Je betaalt € 10 om te fietsen. Toeschouwers tellen € 5 neer.

Novastar met support Geike
VR 14 FEB 
In 2020 grijpt Novastar terug naar de essentie. Na een 
uitgebreide clubtour en festivalzomer met band gaat 
Joost Zweegers nu terug naar zijn roots. Solo spelen 
is wat hij het liefste doet. Tijdens zijn tournée Word’s 
Out speelt hij zijn songs uitgekleed en puur. Door de 
eerlijkheid en naaktheid komen de nummers helemaal 
tot hun recht. Zo werden ze ook geschreven, meestal in 
het diepst van de nacht.
Samen met Novastar zakt ook Geike Arnaert af naar 
Schouwburg Kortrijk. Zij was lang het gezicht van 
Hooverphonic, maar eind 2008 koos de West-Vlaamse 
zangeres voor een solocarrière. Haar laatste album 
Lost in Time kwam tot stand dankzij een bijzondere 
samenwerking met Joost Zwegers. De ideale match dus 
voor een avond vol topmuziek.

 > www.schouwburgkortrijk.be

©
 Ko

en
 Ke

pp
en

s



26 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

in Kortrijk

William Boeva
WO 19 FEB
William Boeva viert zijn 30e verjaardag met humor 
en B30VA in Schouwburg Kortrijk. 30 jaar. Dat is 
nog niet oud, maar ook niet echt jong meer. Deze 
leeftijd wekt veel verwachtingen op. Heb je al een 
huis? Ga je trouwen? Heb je kinderen? Heb je een 
extra oplader voor je smartphone? Wat dan met 
al het leuks dat tot je 29e wel nog gewoon mocht, 
zoals in het midden van de nacht pizza aan huis 
laten leveren. William voelt aan alles dat hij nu zijn 
leven echt in handen moet nemen, want het is nog 
niet te laat. Denkt hij. Het leven ligt aan z’n voeten, 
alles is nog mogelijk. Hoopt hij. Hij is er klaar voor, 
deze keer gaat hij alle kansen grijpen. Hij heeft 
maar 1 vraag: “Leveren jullie ook aan huis?”

 > www.schouwburgkortrijk.be

1UP
ZA 22 FEB > ZO 23 FEB
Op zaterdag 22 en zondag 23 februari palmt de 1UP gamebeurs 
opnieuw de hallen van Kortrijk Xpo in. Het hele weekend 
kan iedereen er terecht om de recentste videospelletjes te 
spelen of om kennis te maken met lokale ontwikkelaars. Wie 
competitief is ingesteld, kan er zich vrijblijvend meten met 
vrienden of professionele e-sporters. Fans van de personages 
uit de games kunnen de kostuums van cosplayers bewonderen 
in een thematisch aangekleed cosplay-village. 1UP belooft een 
totaalbelevenis voor jong & oud. 
Tickets kosten € 15 en kinderen jonger dan 12 hebben gratis 
toegang onder begeleiding van een betalende volwassene. 1UP is 
dus het perfecte dagje uit voor jonge gezinnen. 

 > www.1UP-conference.com

For Those about to Rock: I Salute You
DO 20 FEB
In 2020 werkt Stijn Van de Voorde precies 20 jaar voor Studio Brussel. Op twee 
decennia tijd leert een mens iets bij over muziek in de breedste betekenis 
van het woord en kan hij antwoorden geven op volgende vragen. Geven 
wereldsterren écht om hun fans? Wat gebeurt er écht in de backstage van 
een festival? Waarom gaan sommige bands lang mee (en anderen niet)? Is 
het een goed idee om jouw helden te ontmoeten? Wat is feit en wat is fictie? 
En vooral… Waarom is de muziekwereld de interessantste wereld om in rond 
te dwalen? For Those about to Rock: I Salute You bruist en barst van muziek, 
exclusieve beelden en mooie en minder mooie verhalen over grote en 
minder grote muzikale helden. Afspraak in de Concertstudio.

 > www.schouwburgkortrijk.be
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Het stadsmagazine deelt 10 tickets uit. Interesse? 
Mail dan vóór maandag 17 februari naar 
stadsmagazine@kortrijk.be. We brengen de 
winnaars persoonlijk op de hoogte.

WIN
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BRENG JIJ 
OOK DE STAD 
IN BEELD? 
TAG JE 
FOTO’S MET 
#IGKORTRIJK

villapuravida
Cheers to a new year!

iorwynleroy
#backtoback #depart

kurnuy - Best wishes 
for 2020 #lighttrails

GBKbandkortrijk
#nieuwjaarsreceptie #hamburgers

gregory_vlieghe
#dewarmsteweek #editors

lodlau #babycarrier
#mysonshine

tegertje #warmsteweek 
#rain

micheleservayse
#warmsteweek #goldenretriever

capturephotography.be
#architecture #reepkaai

glennvermander
#warmathon #stubru

heinwittouck - nieuwjaar vieren
#heulewatermolen
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De Warmste Week (© David Barbe)


