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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: Stad Kortrijk

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

5 > Bib tijdelijk dicht

Het uitleensysteem van de Kortrijkse 
bibliotheken krijgt een upgrade. Om de 
overgang vlot te laten verlopen, sluiten 
de bibs even de deuren.

6-7 > ABC-project

De kinderen van huiswerkbegeleiding 
ABC-Cirkel maken zelf een voorstelling 
in samenwerking met Theater Antigone 
en Wijkcentrum Overleie.

11 > Bloemen en bijen

Bijen spelen een sleutelrol in de natuur. 
Daarom plantte Stad Kortrijk deze 
winter 200.000 bloembollen op begraaf-
plaats Sint-Jan.

14-15> Straffe verhalen

Vrijwilliger Toon Vanneste is niet alleen 
actief in Rollegem. Hij begeleidt ook 
een project in Burkina Faso met onder 
andere de bouw van een kleuterschool.

20-21 > Jazz Cats

Jazz is een grensoverschrijdend muziek-
genre. Dat ontdek je op de tweede editie 
van Jazz Cats. Op de affiche prijkt onder 
andere Dijf Sanders.

23 > 10 jaar K in Kortrijk

Winkelcentrum K in Kortrijk opende op 
11 maart 2010 officieel de deuren. Wij 
bundelen 10 jaar K in 10 weetjes.

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 een specifiek vakgebied? Ben of ken jij zo ie-
mand? Laat het weten via stadsmagazine@kortrijk.be.

Deze maand gaat de eer naar Marc Speybrouck. Hij werd 
eind januari verkozen tot Krak van Kortrijk. Marc is 61 jaar 
oud en wijdt zijn leven aan de strijd tegen kanker. Nadat hij 
in 2002 zelf met de ziekte te maken kreeg, wilde Marc zich 
inzetten voor lotgenoten. Sindsdien was hij onder andere 
vrijwillig chauffeur, bezieler van de Rostjesactie, me-
dewerker bij kin-
derkankerfonds 
Koester van UZ 
Gent, bestuurslid 
van Bruggenloop 
en coördinator 
van de plantjes-
verkoop voor Kom 
Op Tegen Kanker. 
De meeste tijd 
spendeert Marc, 
zelf een actief lan-
geafstandloper, als 
bestuurslid van de 
Kortrijkse Levens-
loop. Later dit jaar 
volgt al de zevende 
editie, onder andere 
met dank aan Marc.

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK 

© KW

Onze stad zette op 4 januari 2010 een belangrijke stap in de 
administratieve vereenvoudiging en klantgerichtheid voor alle 

Kortrijkzanen. Met de lancering van 1777 kwam er één volwaardig 
contactpunt voor vragen, meldingen of klachten.

10 jaar 1777
Meer dan 250.000 meldingen beantwoord

DRAAISCHIJF VAN DE STAD

In tien jaar tijd ontving 1777 niet minder 
dan 250.000 meldingen. Het jaarlijkse aan-
tal meldingen is opgelopen van 13.000 in 
2010 naar 36.000 in 2019. 150.000 eerste-
lijnsmeldingen werden rechtstreeks afge-
handeld door de onthaalmedewerkers. 
106.000 tweedelijnsmeldingen werden 
doorgegeven aan experts binnen de stads-
organisatie om op te lossen. Het grootste 
deel van de meldingen gaat over het pu-
bliek domein. Groenonderhoud, overlast, 
sluikstort en signalisatie bij werkzaamhe-
den tijdens grote stadsprojecten of wegen-
werken staan bovenaan het lijstje. 40% van 
die meldingen gebeuren telefonisch, 35% 
via e-mail, 20% via website en 5% procent 
via gebruik van de app of een fysiek bezoek 

aan de onthaalbalie. Ook niet-Kortrijkzanen 
maken gebruik van 1777. Dit zijn vaak mel-
dingen of vragen over parkeren, evene-
menten, iemand die iets wil regelen voor 
een familielid dat wel in Kortrijk woont…

VERNIEUWINGEN

De afgelopen 10 jaar was Kortrijk een pio-
nier in dienstverlening en er zijn ook plan-
nen voor de toekomst. Momenteel test 

men een ‘track and trace’ van een melding. 
Dat wil zeggen dat de opvolging van elke 
melding gebeurt zoals bij een pakjesdienst. 
Je kan zo op elk moment zien hoever het 
staat met de behandeling van je melding. 
Verder onderzoekt men ook of het haalbaar 
is om in specifieke gevallen met 1777 aan 
huis te gaan. Zo zouden digitale documen-
ten thuis geleverd kunnen worden.

30.000
bezoekers
aan de balie/jaar

± 300
telefoontjes

per dag
Gemiddelde duur gesprek

= 85 seconden
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Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 
maart vindt Memento plaats in en rond Mu-
ziekcentrum Track, Boekenhuis Theoria en 
CVO Miras. Anneleen Van Offel koos ‘Echo’ 
als thema om de meerstemmigheid van de 
stad te tonen. Want we zijn allemaal echo's 
van elkaar. Het collectief van de Letterzet-
ter geeft het thema vorm in installaties die 
je over de hele site vindt.

ECHO
Het centrale kunstwerk dat het festivalthe-
ma verbeeldt, is de Echokamer van visueel 
collectief tBEDRIJF. Deze donkere kamer 
legt de oerecho bloot, het begingeluid, de 
eerste trilling vòòr de luchtdruk verandert. 
Op de openingsavond slaat Memento de 
handen in elkaar met hiphophuis De Stro-
ate. De hele avond tonen zij hiphop als één 

van de echokamers van de moderne cul-
tuurbeleving. Je kan zelf jouw echo achter-
laten met zwarte stiften op witte doeken in 
de ruimte. Er zijn de hele avond performers 
uit de rap- en slamwereld en je ziet er bo-
vendien ook dansers aan het werk.

WOORDROUTES EN SCHRIJFDAG
Op vrijdag 20 maart nemen Anneleen Van 
Offel, Christophe Vekeman, Peter Verhelst, 
Maartje Wortel en Kortrijkzane Siel Verhan-
neman je mee op boeiende woordroutes. 
Ze nemen elk een jong talent onder de arm 
en samen loodsen ze jou langs een par-
cours vol poëtische en prozaïsche optre-
dens, interventies en installaties.

Een dagje later is CVO Miras het toneel voor 
de Vlaamse Schrijfdag. Mix en match er 

workshops, lezingen, info- en feedbackses-
sies en stel zo je eigen Schrijfdag samen.

KINDEREN
Ook aan de jonge woordliefhebber is ge-
dacht tijdens Memento. De Sprookjesmobiel 
neemt kinderen mee in de wondere wereld 
van verhalen en muziek. De vertelvoorstel-
ling ‘Mijn oma is kwijt’ maakt dan weer het 
thema dementie bespreekbaar door middel 
van eenvoudige, maar beeldrijke taal.

En er staan ook kinderen op de planken. De 
leerlingen Woord van het Conservatorium 
etaleren hun kunnen met voordrachten en 
street acts.

 R www.mementowoordfestival.be

 R www.schrijfdag.be

Met de vijfde editie van Memento Woordfestival zwaaien alle 
woordminnende organisaties in Kortrijk de deuren open. En dit 
onder impuls van Letterzetter én curator Anneleen Van Offel.

Memento
echoot door Kortrijk

Om de overgang naar Wise (zo heet het 
nieuwe systeem) vlot te laten verlopen, slui-
ten alle Kortrijkse (buurt)bibliotheken even 
de deuren van 23 maart tot 1 april. Tijdens 
de sluiting krijgen de bibliotheekmedewer-
kers opleiding om met de nieuwe software 
te leren werken. Een aantal administratieve 
taken zoals het inschrijven van nieuwe le-
ners en het verwerken van nieuwe materi-
alen wordt eenvoudiger. Het hele systeem 
wordt tijdens die periode grondig en tot in 
de puntjes getest, tot de zelfuitleen- en be-
taalautomaten toe.

HAMSTERMAAND
In aanloop naar de sluiting zal het vanaf 
maart mogelijk zijn om dubbel zoveel ma-

terialen te ontlenen, met een maximum 
van 40 stuks. Deze hamstermaand begint 
op 2 maart en loopt tot 23 maart. Alle uitge-
leende materialen krijgen een vervaldatum 
die ruim na de heropening valt.

INLEVERBUSSEN EN POP-UPBIB
Wil je toch materialen terugbrengen tij-
dens de sluiting, dan kan dit via de nieuwe 
inleverbussen aan elke buurtbib. De inle-
verbus voor de centrale bib laat nog even 
op zich wachten, maar wie materialen van 
de centrale bibliotheek wil terugbrengen 
kan dit doen tijdens de openingstijden van 
het stadhuis, waar een pop-upbibliotheek 
voorzien is. Je kan daar ook een beperkt 
aanbod van kranten en tijdschriften vin-

den en gebruik maken van laptops. Let 
wel, de teruggebrachte materialen kunnen 
pas verwerkt worden wanneer het nieuwe 
systeem in werking is en de bibliotheek op-
nieuw opengaat voor het publiek.

NIEUW REGLEMENT
Vanaf 1 april gaat ook het nieuwe gebruikers-
reglement in. Zo zal men geen onderscheid 
meer maken tussen de verschillende materi-
aalsoorten en kan je in totaal maximum 20 
stuks in je bezit hebben. Alle materialen (met 
uitzondering van sprinters en gereserveerde 
titels) ontleen je voor vier weken en kan je 
éénmaal verlengen met twee weken.

 R www.kortrijk.be/bibliotheek

Vanaf 28 maart krijgt de digitale dienstverlening van bijna alle West-
Vlaamse bibliotheken een upgrade. Voor zowel de bibliotheekmedewerkers 

als de bezoekers veranderen er hierdoor een aantal zaken.

Nieuw uitleensysteem
voor Kortrijkse bibliotheken
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TAALKLASJE

Elisabeth De Smidt startte in 2013 de ABC-
Cirkel op. “Voordien was ik al vrijwilliger in 
de Sint-Jozefschool. Ik hielp er kinderen van 
het eerste leerjaar met lezen. Omdat ik iets 
wilde doen voor mijn buurt, startte ik zelf 
een taal- en taakklasje op voor kinderen uit 
het eerste en tweede leerjaar. Het zijn vaak 
anderstalige jongens en meisjes die wat 
moeite hebben met het Nederlands. Vanaf 
2014 konden we terecht in het wijkcentrum 
van Overleie. Het centrum biedt sindsdien 
gratis accommodatie. Ook Theater Anti-
gone huist hier vlakbij en toen enkele kin-
deren hun nieuwsgierigheid niet meer de 
baas konden, kregen we twee jaar geleden 
een rondleiding.”

TOEVALLIGE ONTMOETING

“De interesse van de kinderen was groot en 
dat zette ons aan het denken. Wat als we 
konden samenwerken met Antigone en zo 
kinderen laten kennismaken met toneel? 
Want de beste manier om een taal te leren, 
is door die te beleven. Op de planken bij-
voorbeeld,” legt Elisabeth uit. “Zo’n ervaring 
geeft kinderen bovendien de kans om ta-
lenten te ontdekken waarvan ze misschien 
niet wisten dat ze die hadden. Op school 
krijgen ze soms te horen dat ze niet mee 
kunnen. Hier krijgen ze wél de bevestiging 
waar ze vaak nood aan hebben.” Zo ont-
stond de basis van het ABC-project dat vo-
rig jaar een eerste succesvolle editie kende.

PIJLERS VAN HET PROJECT

“Theater Antigone had al ervaring met 
educatieve projecten. Er zijn jaarlijks thea-
terkampjes tijdens de vakanties en we wer-
ken ook mee aan Roots,” zegt educatiever-
antwoordelijke Hannah Tilquin. “Maar met 
het ABC-project zijn we echt ambitieus. Er 
zijn drie hoofddoelen. Ten eerste willen we 
de kinderen aansporen om creatief en so-
ciaal te zijn. Dat geeft hen zelfvertrouwen, 
helpt hen bepaalde emoties te verwerken 
én ze oefenen op speelse wijze het Neder-
lands. Ten tweede willen we de kinderen 
ook warm maken voor theater zodat ze ook 
na het project nog toneel blijven spelen. 
Ten slotte willen we ook de ouders betrek-
ken. Sommigen komen vóór de repetities 
bijvoorbeeld helpen koken voor de kinde-
ren. Ze leren zo het wijkcentrum kennen en 
breiden hun sociaal netwerk uit.”

GEEN SCRIPT

Maar hoe pak je dat aan? Onervaren kinde-
ren op de planken krijgen is niet evident. 
Regisseurs Anna Vercammen en Hannes 
Reckelbus hanteren een aparte aanpak. 
“We werken zonder script. Wat er op het 
podium gebeurt, komt uit de breinen van 
de kinderen zelf. Dit jaar werken we rond 
een soort rariteitenkabinet. De kinderen 
bedenken zelf uitvindingen of personages 
die ze dan presenteren. Omdat niet alle 
kinderen even graag in de belangstelling 
staan, is er ook een groepje dat aan de de-
cors en attributen knutselt. Zo gebeurt het 
dat het ene kind iets geniaals uitvindt en 
een ander dit enthousiast overbrengt. In 

een vorige repetitie vonden ze al een was-
machine uit die aarde wast waar dan bloe-
men uit groeien. Of een dierenvertaler. Aan 
fantasie dus geen gebrek!”

TOONMOMENT

De repetities zijn nog maar net van start 
gegaan, maar de kinderen hebben al een 
duidelijk doel. Op 26 februari om 17 uur pre-
senteren ze samen hun uitvindingen op het 
podium van Theater Antigone. Bereikt dit 
stadsmagazine jou nog op tijd en wil jij ook 
eens kennismaken met het ABC-project? 
Kom dan gerust kijken! Gratis reserveren kan 
via www.antigone.be/nl/abc-theaterproject.Huiswerkbegeleiding ABC-Cirkel, Theater Antigone en 

Wijkcentrum Overleie sloegen vorig jaar voor het eerst de handen 
in elkaar voor het ABC-project. Kinderen uit de buurt krijgen er 
de kans om kennis te maken met toneel én met hun talenten.

“Nederlands
moet je beleven”

Het Roots-project geeft leerlingen van de Onthaalklas Anderstalige Nieuw-
komers (OKAN) de kans om workshops te volgen bij verschillende Kortrijkse 
verenigingen of organisaties. Zo krijgen deze 12- tot 18-jarigen een overzicht 
van het ruime aanbod van vrijetijdsbestedingen in onze stad. Bovendien leidt 
het soms tot de ontdekking van al dan niet verborgen talenten of passies.
Na tien weken proeven van onder andere theater, sport, muziek, dans, film 
en radio maken kiezen de leerlingen hun favoriete bezigheid. Tijdens een in-
tensieve week werken ze vervolgens een korte voorstelling uit. Die wordt op 
27 maart vanaf 18.30 uur gratis gepresenteerd aan het grote publiek. Vorig 
jaar nog in de Budascoop, maar dit jaar wegens groot succes verplaatst naar 
Schouwburg Kortrijk!

Toonmoment Roots 
op 27 maart
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DE WARANDE GROEIT
Sinds 2010 is de oppervlakte van De Waran-
de verdubbeld door de uitbouw van een 
groen en avontuurlijk speeldomein, een 
veilige fietsverbinding met het centrum 
van de stad én een gemeenschappelijke 
parking met De Branding - Waak vzw. De 
afwerking van de eerste nieuwe infrastruc-
tuur is een nieuwe stap in de verdere op-
waardering van dit kostbaar speeldomein.

EERSTE NIEUWE GEBOUW
Om de werking op De Warande te garande-
ren, werd eerst de noordelijke vleugel ge-
bouwd. Deze dient in afwachting van het 
tweede nieuwe gebouw als polyvalente 
ruimte voor de speelpleinwerking en zal 
uiteindelijk het nieuwe jeugdverblijf wor-
den. Even zag het ernaar uit dat de dead-
line niet gehaald zou worden. Door de 

brand van de Notre Dame in Parijs dreigde 
het hout, bestemd voor De Warande, ge-
reserveerd te worden voor de heropbouw 
van de kathedraal. Uiteindelijk kwam het 
bestelde hout toch op tijd terecht.

DUURZAME ARCHITECTUUR
De Warande is in eerste instantie een buiten-
speeldomein. Het gebouw ondersteunt en 
stimuleert zoveel mogelijk het buitenspelen. 
Met een ruime luifel zijn buitenactiviteiten 
steeds mogelijk, ook bij minder weer. De 
aanvullende beschutte speelruimtes zorgen 
ervoor dat het te verwarmen volume beperkt 
blijft en dat het gebouw dus duurzaam is.

ÉÉN MET DE NATUUR
Architecturaal is de nieuwe infrastructuur 
volledig ingebed in de natuurlijke omge-
ving. Zo wordt de iconische statige eik geïn-

tegreerd in de overdekte speelzone. De bo-
men die toch moesten sneuvelen, werden 
gecompenseerd met nieuwe aanplantingen 
in het landschapspark. Na de tweede bouw-
fase ruimen de oude slaaplokalen plaats 
voor een uitbreiding van het speelbos. Uit-
gegraven grond wordt ter plaatse gerecupe-
reerd en omgevormd tot speelmogelijkheid.

OPTIMALE WERKING
Tijdens de werken bleef het speeldo-
mein open en kon de speelpleinwerking 
gewoon plaatsvinden. De stad dankt De 
Branding - Waak vzw voor de vlotte sa-
menwerking en alle omwonenden voor 
het begrip. Nieuwsgierig naar het resul-
taat? Kom gerust eens een kijkje nemen. 
Het domein is dagelijks toegankelijk van 
zonsopgang tot zonsondergang.

STADHUIS OP AFSPRAAK
Sinds enkele jaren werkt het administratief 
stadhuis op afspraak. Dat wil zeggen dat je 
een afspraak moet maken voor je bezoek. 
Dat kan online op www.kortrijk.be en tele-
fonisch via het gratis nummer 1777. Grote 
voordelen zijn de verminderde wachttijd, 
het ontvangen van een herinneringsmail 
en -sms, en beter voorbereide baliemede-
werkers.

NAAR MIJN AFSPRAAK
Met of zonder afspraak, je eerste actie in 
het stadhuis is het nemen van een ticket 
aan de ticketzuil. Daar komt nu verandering 
in voor wie al een afspraak gemaakt had. In 
de bevestigingsmail van je afspraak vind je 

een link naar de toepassing ‘Naar mijn af-
spraak’. Die toepassing zorgt ervoor dat je 
niet meer langs de ticketzuil hoeft te passe-
ren. Je meldt je aanwezigheid nu gewoon 
met je smartphone.

STAP VOOR STAP
1. Je maakt een afspraak en ontvangt een 

bevestiging per e-mail.
2. In de bevestigingsmail klik je op de knop 

‘Naar mijn afspraak’. Je kan nu kiezen uit 
drie opties. 1  

3. ‘Wat heb ik nodig’ legt je uit wat je moet 
meenemen naar het stadhuis.

4. Met de optie ‘Waar moet ik zijn’ plan je 
snel je route naar het stadhuis met de 
fiets, de auto of het openbaar vervoer. 2

5. Als je aankomt in het stadhuis kan je je 
aanwezigheid bevestigen door op ‘Ik 
ben aanwezig’ te drukken. Zo hoef je niet 
langer aan te schuiven bij de ticketzuil of 
onthaalbalie. 3

6. Loop nu gewoon door naar de opgege-
ven wachtzone.

7. Wanneer je aan de beurt bent krijg je een 
berichtje op je smartphone dat aangeeft 
aan welke balie je geholpen wordt. 4

Bekijk zeker ook het aanbod van digitale 
dienstverlening op www.kortrijk.be/thuisloket. 
Zo vermijd je onnodige verplaatsingen naar 
het stadhuis.

De afgelopen jaren onderging speeldomein en jeugdverblijfcentrum De Warande 
een grondige make-over. Een fietsverbinding met het stadscentrum en een nieuwe 

parking waren er al. Nu eindigt de eerste fase van de bouw van nieuwe infrastructuur.

Onze stad werkt voortdurend aan een betere dienstverlening en maakt 
daarvoor graag gebruik van moderne technologie. Met de nieuwe 

toepassing ‘Naar mijn afspraak’ vind je nu nog sneller en eenvoudiger  
je weg naar en in het administratief stadhuis.

De Warande bouwt 
aan de toekomst

Naar mijn afspraak
maakt je bezoek aan het

stadhuis nog eenvoudiger

1 2 3 4
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Door extremere en onvoorspelbare weers-
omstandigheden wordt drinkbaar water 
schaarser. Nochtans hebben we overal wa-
ter voor nodig: gezondheidszorg, onderwijs, 
industrie, sanitaire voorzieningen… Daarom 
is het belangrijk dat we nu werk maken van 
een veilig en duurzaam waterbeheer.

ACTIE ONDERNEMEN
Samen met de wereldbevolking stijgt ook 
het waterverbruik. We verbruiken de na-
tuurlijke voorraden sneller dan ze zich kun-
nen herstellen. Daarom moeten we onze 
oceanen en andere waterrijke gebieden 
beschermen, andere technieken toepassen 
in de landbouw en manieren zoeken om 
ons afvalwater beter te hergebruiken.

IEDEREEN KAN HELPEN
Klimaatverandering kan soms dreigend en 
beangstigend lijken, maar er is iets dat je 
meteen zelf kan doen en dat een groot ver-

schil maakt: geen water verspillen. Die bood-
schap krijgen ook de leerlingen van de Kor-
trijkse basis- en secundaire scholen mee in 
aanloop naar Wereldwaterdag op 22 maart.

DUURZAME T-SHIRTWEDSTRIJD
Twee dagen ervoor vindt ook Wereldwa-
terdag@school plaats. 10 Kortrijkse scho-

len doen mee en schreven zich in voor 
de K-town T-shirt battle. In deze wedstrijd 
ontwerpen leerlingen T-shirts die een duur-
zaam verhaal vertellen. Op 20 maart wor-
den de ontwerpen voorgesteld en kennen 
we de winnaars.

 R www.wereldwaterdagatschool.be

Wist je dat er in België naast de honingbij 
ook nog zo’n 400 soorten wilde bijen leven? 
Voor bijen is het vinden van geschikt voedsel 
in verstedelijkte omgevingen een groot pro-
bleem omdat de meeste groene zones min 
of meer dezelfde planten bevatten. Meer 
biodiversiteit in planten verhoogt dan ook 
de soortenrijkdom.

GROEN- EN BIJENBEHEER
De stad streeft ernaar dat Kortrijk nog groe-
ner wordt. Parken en kleinere groenelemen-
ten brengen de natuur terug in de stad. Door 
het uitvoeren van bijenvriendelijke maatre-
gelen krijgen de bijen ook hun plaats in de 
stad. Tuinen zijn vaak een toevluchtsoord 
voor een grote diversiteit aan bijen. Stads-
tuinen zouden voor voldoende nestlocaties 
en -materialen kunnen zorgen. En omdat het 
grootste gedeelte van de bijen veel verschil-
lende plantensoorten als voedselbron moet 
gebruiken, zou een bloemrijke omgeving 
ook in hun voedsel kunnen voorzien.

BLOEMBOLLEN OP SINT-JAN
Vandaar dat de stad onder andere bloem-
bollen aanplant. Uit een recente studie van 
Natuurpunt blijkt dat de begraafplaats Sint-
Jan, aan de Meensesteenweg, goed scoort 
wat betreft wilde bijen. De troeven van de 
begraafplaats zijn de aanwezigheid van 
bloemenperken, het beheren van de onge-
bruikte delen als hooiland en het gebruik 
van inheemse planten en bomen.

Kortrijk wil deze troeven versterken en 
plantte deze winter op de begraafplaats 

Sint-Jan ongeveer 200.000 bloembollen. 
Het gaat voornamelijk over vroege voor-
jaarsbloeiers die het eerste voedsel vormen 
voor bijen na de winter. Vanaf februari tot 
eind april zullen de bloemen een kleur-
rijk spektakel vormen op de begraafplaats. 

Breng jij soms een bezoek aan het kerkhof? 
Maak het graf van jouw dierbaren extra bij-
zonder met een bloemetje.

 R www.kortrijk.be/wilde-bijenplan
Water en klimaatverandering hangen onlosmakelijk aan elkaar vast. Ook wij 
kregen al af te rekenen met langdurige droogte, hevige onweders en storm. 
Maar door nu actie te ondernemen kunnen we het tij nog keren. Dat doen 

ook de leerlingen van heel wat Kortrijkse basis- en secundaire scholen.

Wereldwaterdag

Geen bijzaak,
wel een bij-zaak

GROEN OP BEGRAAFPLAATS SINT-JAN 

Naar aanleiding van We-
reldwaterdag roept de 
organisatie Join for Water 
alle scholen op massaal 
T-shirts die nog in goede 
staat zijn, in te zamelen en 
naar de Kringloopwinkel te 
brengen. Om één T-shirt te 
maken is 2.700 liter water 
nodig. Door één T-shirt 

een nieuw leven te geven, 
bespaar je dus heel wat 
water. In Kortrijk wil Join for 
Water minstens één keer 
de inhoud van het grote 
zwembad van LAGO Kortrijk 
Weide uitsparen. Dat kan 
alleen maar met jouw hulp!

>   bit.ly/join-wwd

Bijen spelen een sleutelrol in de natuur. Ze zijn in grote delen van de wereld 
de belangrijkste bestuivers van wilde planten en land- en tuinbouwgewassen.
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Autodelen goed voor 
milieu en portemonnee 

Wist je dat Kortrijk volop inzet op auto-
delen? Bij autodelen gebruik je een auto 
wanneer je die nodig hebt. Wanneer dat 
niet het geval is, deel je het voertuig met 
anderen. Zo biedt autodelen ecologi-
sche, sociale en economische voordelen 
én is het een flexibel alternatief voor wa-
genbezit. Autodelen past perfect in de 
ambitie van onze stad om meer in te zet-
ten op duurzame mobiliteit. Ook Solida-
riteit voor het Gezin moedigt duurzame 
mobiliteit aan en biedt deelwagens 
aan de inwoners van Kortrijk aan. Hoe 
alle vormen van autodelen in Kortrijk 
werken, ontdek je op de infosessie van  
Solidariteit voor het Gezin op dinsdag 
31 maart om 19 uur in de gebouwen van 
Solidariteit voor het Gezin (’t Hoge 49) in 
zaal Hippodroom.

Internationale Dag van 
de Mondgezondheid

Op 20 maart is het de Internationale Dag 
van de Mondgezondheid. Huis van het 
Kind wil een gezonde mond bij alle kin-
deren stimuleren. Daarvoor geeft Huis 
van het Kind drie belangrijke tips: eet en 
drink gezond (water, melk, fruit…), poets 
tweemaal per de dag de tanden (met 
hulp tot 8 à 10 jaar) en bezoek jaarlijks 
de tandarts vanaf 2 jaar. Ouders die meer 
info willen over de tips of een poetskaart 
willen afdrukken, kunnen terecht op de 
website van Huis van het Kind.
Huis van het Kind haalde bovendien de 
reizende tentoonstelling ‘Cas en Kato 
hebben verzorgde tanden’ naar de cen-
trale bibliotheek. Deze interactieve expo 
richt zich naar kleuters en kinderen van 
de 1e graad lager onderwijs. Ze leren 
spelenderwijs over de tanden: hoe zien 
ze eruit, welke voeding is het beste, hoe 
kan je goed poetsen… De tentoonstel-
ling loopt van 6 tot 16 april tijdens de 
openingstijden van de bib.

 R www.huisvanhetkind.be/aanbod/mondzorg

Vraag tijdig jouw 
speelstraat aan
 
 
 
Voetballen, een fietsparcours uittekenen, 
badmintonnen, een mega-krijttekening 
maken, spelen met reuzenvliegers of -mi-
kado... Dat kan je veilig doen in een speel-
straat. Een speelstraat is een openbare 
weg, of een stukje ervan, die tijdelijk en 
tijdens bepaalde uren omgetoverd is tot 
een speelparadijs voor alle kinderen in de 
buurt. Om het ravotplezier te verzekeren, 
stelt De Warande een speelkoffer met al-
lerhande straatspelen ter beschikking.
Een speelstraat organiseren tijdens de 
paasvakantie en de Buitenspeeldag op 
woensdag 22 april? Richt je aanvraag 
vóór 10 maart aan de Warande. Voor de 
zomervakantie is de deadline 1 mei. 

 R Info, voorwaarden en formulieren voor een 
aanvraag: www.kortrijk.be/speelstraat.  
Of geef een seintje aan De Warande op 
056 27 73 70 of via warande@kortrijk.be.

Dag van de Zorg

Altijd al benieuwd geweest wat er zich 
afspeelt achter de schermen van de zorg- 
en welzijnssector? Op zondag 15 maart 
krijg je tijdens de Dag van de Zorg de 
kans om binnen te gluren in Zonnebloem 
vzw (Steenstraat 14, Heule), De Branding 
(Ringlaan 30, Heule) en De Kindervriend 
(Rollegemkerkstraat 51, Rollegem). 
Zonnebloem vzw staat in voor de zorg 
van kinderen en jongeren tussen 0 en 21 
jaar met een specifieke zorgnood of kin-
deren met een beperking. Er is begelei-
ding, dagbesteding en verblijf mogelijk. 
De Branding ondersteunt volwassenen 
met een beperking op het vlak van wo-
nen, werken, beleven en groeien. De 
Kindervriend biedt gevarieerde en kwali-
teitsvolle zorg, type 2 onderwijs en thera-
pie aan kinderen met een verstandelijke 
beperking en hun gezin.

 R www.dagvandezorg.be/voor-bezoekers 

Wissel-werk: de eerste 
online marktplaats voor 
talentvolle 65-plussers 

Gratis de hulp inroepen van een ervaren 
professional? Voortaan kan het met Wis-
sel-werk dat online de kennis en expertise 
van 65-plussers in kaart brengt. Zo kan jij 
hen vragen stellen en kunnen zij jou hel-
pen. Van het nalezen van een eindwerk 
over een specifiek onderwerp, hulp bij 
het invullen van je belastingbrief, tot ad-
vies over herscholingsmogelijkheden bij 
het zoeken naar een nieuwe job. Op de 
website www.wissel-werk.be stel je online 
een vraag. Je wordt daarna automatisch in 
contact gebracht met een 65-plusser die 
het antwoord kent of een gepast advies 
kan geven. Het antwoord krijg je in jouw 
mailbox of tijdens een gesprek.
Wissel-werk is gratis. De enige tegenpres-
tatie is dat je jou, afhankelijk van de om-
vang van de geleverde prestatie, even in-
zet voor een sociaal doel.

 R  www.wissel-werk.be

 R www.facebook.com/wisselwerk

Expo Lof der 
Duurzaamheid  
Passio 2020

Van donderdag 27 februari tot en met 
zondag 26 april loopt in de Sint-Maar-
tenskerk het project ‘Lof der Duurzaam-
heid Passio 2020’. Vertrekpunt zijn de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
van de VN, gekoppeld aan een actieplan 
om de mensheid te bevrijden van ar-
moede en de planeet opnieuw op koers 
te krijgen richting duurzaamheid.
Curator en kunstenaar Carlo Herpoel 
bracht nog vier andere kunstenaars bij-
een die vanuit hun eigen artistieke disci-
pline verbeelden hoe zij aankijken tegen 
de planeet en de mensen die haar bewo-
nen. De thema’s waarrond ze werken zijn 
water, honger, klimaat, armoede, con-
sumptie en onderwijs.
En er is nog meer: een ontbijt en een Repair 
Café in de kerk op zondag 29 maart van 13 
tot 16.30 uur, zinderende vastengesprek-
ken, muzikale meditatieve momenten en 
huis-aan-huis vervoer op afroep.

Op de foto zie je Carlo Herpoel, Jacky 
Bostoen, Flor Delombaerde, Joris Denoo en 
Paul Vandekerckhove.

 R www.Passio2020.com
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“Toen ik 50 jaar werd, heb ik een groot feest gegeven. Om 
het leven te vieren. Mijn vader was slechts 51 geworden, 
net als mijn twee grootvaders. Cadeaus wou ik niet. Ik 
vroeg iedereen een vrijwillige bijdrage voor het goede 
doel van Martine, een vriendin. Zij had een project op-
gestart in Sabou, een stadje in Burkina Faso. Omdat ze 
al een som geld had gekregen van een inleefreis, vroeg ze 
om een vzw op te richten, met mij als voorzitter. Iets wat 
ik nog steeds met plezier doe.”

“We kregen al snel de vraag van de chef de village van Sabou 
of we een kleuterschool konden bouwen. Die persoon heeft 
meer aanzien en invloed dan de burgemeester. In Burkina 
Faso zijn er enkel in de grote steden private kleuterscholen 
omdat je pas vanaf je zeven jaar leerplichtig bent. In Sabou 
is er dan ook geen. Maar er zijn wel veel kleuters.”

“Veel kinderen die zeven jaar zijn en dan naar school 
moeten gaan, hebben problemen. Want thuis spreken 
zij Mooré, terwijl de lessen in het Frans gegeven worden. 
Wie geen Frans spreekt, kan niet of nauwelijks volgen. 
Bovendien zijn klassen van 120, 130 kinderen geen uit-
zondering. Leerkrachten kunnen daardoor niemand in-
dividueel begeleiden.”

“In Sabou bouwden we eerst een hangar aan het huis van de 
vzw. Later kwam er een tweede hangar bij. We werkten met 
halve lesdagen, zodat er vier klassen van 30 kleuters waren. 
Met evenveel jongens als meisjes. Al die tijd keken we al 
uit naar een betere oplossing: een nieuwe school bouwen. 
Daarbij kregen we met een aantal problemen af te rekenen, 
waardoor het project op de lange baan werd geschoven.”

“Met de Noor Sixten Rahlff hadden we al in 2010 een gere-
nommeerde architect gevonden. Hij wilde ons helpen bij 
de bouw van de school. Maar door onrust in het noorden 
van Afrika dat op termijn uitdeinde naar West-Afrika, is hij 
nooit in Sabou geraakt met zijn studenten architectuur. 
Hij maakte wel het ontwerp. Daarna heeft iemand koste-
loos alle bouwkundige berekeningen gemaakt. Die persoon 
spendeerde daar bijna anderhalf jaar al zijn vrije tijd aan.”

“De metalen constructie bouwden we eerst in een proef-
opstelling bij de firma Vandezande in Diksmuide. Daarna 
stuurden we alles naar Burkina Faso. De aannemer ter 
plaatse had gezorgd voor 14 arbeiders. Zij hielpen funde-
ringen aanleggen, de constructie bouwen en de muren en 
het dak bouwen. Met vier mensen van onze vzw zijn we 
ook gaan helpen. Uiteindelijk konden we op 29 oktober 
2018 de school officieel openen, in aanwezigheid van de 
Belgische ambassadeur en een delegatie van de provincie 
West-Vlaanderen.”

“Nu kunnen er 200 kleuters naar school in Sabou. Maar 
één kleuterschool is lang niet genoeg. Het is dus niet als 
hier... Dat zeggen we ook altijd als we in een school een 
voordracht geven. ‘Wie heeft er goed gegeten?’ vragen we 
altijd. In Sabou zijn er kindjes die één keer in de 3 dagen 
een maaltijd krijgen thuis. Ook drinkbaar water is een 
probleem. Daarom bouwen we een watertoren bij de 
school. Normaal gaan we in de herfstvakantie de zonne-
panelen plaatsen, zodat we volledig kunnen instaan voor 
onze energie.”

“Recent werd vzw Sabou als Europees project voor duur-
zame ontwikkelingsdoelstellingen geselecteerd. We kre-
gen € 20.000 subsidies. Maar we mogen dat geld niet 
gebruiken in Sabou... Met een deel ervan hebben we het 
lees- en doeboekje ‘Verdwaald’ gemaakt. Het gaat over 
Kongo, een meisje uit Sabou dat als baby gedumpt werd 
in de brousse. Het is een wonder dat de krokodillen haar 
toen niet verscheurden. Daarom zegt iedereen dat ze 
bovennatuurlijk krachten heeft. Kongo leeft nu bij een 
pleegmoeder. We verkopen dat boekje en de opbrengst 
gaat naar de vzw.”

Toon Vanneste (60) zet zich niet alleen in Rollegem als 
vrijwilliger in, maar ook ver daarbuiten. In Burkina Faso bouwde 

de vzw Sabou, waarvan hij voorzitter is, bijvoorbeeld een 
kleuterschool. “Nu zijn we bezig met een watertoren”, vertelt hij.

“Nu kunnen er 
200 kleuters 
naar school  

in Sabou”
"Sommige kindjes 

eten maar één keer 
om de drie dagen”

Straffe verhalen
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Kortrijk roept op 

Vrijwillige begeleiders 
gezocht voor 
stationsomgeving

Het Stationsproject begon met de bouw 
van een wegtunnel en een ondergrond-
se parking. Tijdens deze werken is het 
voor minder mobiele mensen niet altijd 
evident om de afstanden tussen de ver-
schillende busterminals en het station te 
overbruggen. Daarom voorziet de stad 
nu begeleiding en vervoer door vrijwil-
ligers. Mensen die gebruik willen maken 
van deze dienst moeten 48 uur op voor-
hand contact opnemen met 1777. De 
stad coördineert en de vrijwilligerswer-
king van de wijkteams voert uit. De assis-
tentie die NMBS aanbiedt blijft daarnaast 
ook gewoon bestaan.

Hoewel onze stad over een uitgebreid en 
enthousiast vrijwilligersteam beschikt, 
zijn we toch steeds op zoek naar extra 
helpende handen. Dat is ook hier het ge-
val. Wie zich geroepen voelt om minder 
mobiele mensen in de stationsomge-
ving te helpen, kan dat laten weten via  
nancy.seys@kortrijk.be.

Kandidaten voor de 
adviesgroep mobiliteit 
gezocht

Kortrijk omringt zich met inwoners en 
experten om samen na te denken over 
de toekomst van de mobiliteit in onze 
stad. De adviesgroep mobiliteit wordt 
een klankbord om ideeën voor een toe-
komstbestendige mobiliteit af te toetsen. 
De beperkte groep komt 4 tot 6 keer per 
jaar samen en volgt onder andere de op-
maak van het nieuwe mobiliteitsplan op.
Heb jij interesse in de Kortrijkse mobi-
liteit? Beschik je over een open blik en 
kijk je verder dan je eigen straat en me-
ning? Stel je dan kandidaat voor de ad-
viesgroep mobiliteit op www.kortrijk.be/
adviesgroepmobiliteit. De samenstelling 
van de adviesgroep gebeurt op basis van 
een evenwichtige selectie.

Vul de enquête  
van de stadsmonitor in

Is het leuk en aangenaam wonen in jouw 
buurt? Ben je tevreden over de voorzie-
ningen en diensten in de stad? Is er ge-
noeg groen? Kan je veilig fietsen? Voor 
elk bestuur is het belangrijk om een ant-
woord te krijgen op deze vragen. Vandaar 
dat het Agentschap Binnenlands Bestuur 
van de Vlaamse overheid, in samen-
werking met Statistiek Vlaanderen, de 
grootschalige bevraging Gemeente- en 
& Stadsmonitor organiseert. Zorgvuldig 
geselecteerde stadsgenoten van 17 tot 
85 jaar krijgen een vragenlijst in de bus. 
Dat gebeurt tussen 25 maart en midden 
juni. Het is belangrijk dat zij de lijst invul-
len. Dit is een unieke kans om hun me-
ning te geven over de thema’s die in de 
stad belangrijk zijn. De stad kan dan met 
die resultaten aan de slag. Willekeurige 
gekozen deelnemers die de lijst volle-
dig invulden, krijgen nadien een bedan-
kingskaart en een geschenkbon van € 12.

 R www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be

  

Buren bij Kunstenaars

Buren bij Kunstenaars is het jaarlijkse 
open-atelierweekend voor kunstenaars 
in West-Vlaanderen. Dit jaar is er geen 
West-Vlaamse editie omdat er aan een 
nieuwe formule wordt gewerkt tegen 
2021. Maar Stad Kortrijk organiseert in 
het weekend van 17 en 18 oktober 2020 
wél een Kortrijkse editie met dezelfde 
formule als vorige jaren. De focus ligt op 
kunstenaars uit Kortrijk, deelgemeenten 
en buurgemeenten. Bovendien geeft de 
stad, in samenwerking met Unizo, kun-
stenaars de kans om te exposeren in win-
kelpanden en/of bedrijfsruimtes.

Ben je kunstenaar en wil je deelnemen 
aan Buren bij Kunstenaars, schrijf je dan 
in via www.kortrijk.be/burenbijkunste-
naars. Ben je handelaar of ondernemer 
en ben je bereid een aantal kunstwerken 
te presenteren tijdens Buren bij Kunste-
naars, laat het ons weten via www.kor-
trijk.be/kunstbijhandelaars.

Word meter of peter  
van een Kortrijks beeld

Wist je dat je als vereniging meter of pe-
ter kan zijn van een Kortrijks beeld? Dat 
betekent niet dat je je petekind finan-
cieel moet steunen. Als peter of meter 
neem je een bepaald beeld onder jouw 
hoede waarmee je een zekere band hebt. 
Je zorgt ervoor dat het beeld regelmatig 
in de kijker komt, bijvoorbeeld door de 
organisatie van plechtigheden of huldes. 
Het peter- en meterschap kan voor de 
vereniging aanleiding zijn om een bijzon-
der thematisch of een artistiek project uit 
te werken. De eigen creativiteit kan hier 
onbeperkt spelen.

Als peter of meter waak je over de toe-
stand van het beeld. Verenigingen sig-
naleren beschadiging of vandalisme. Na 
overleg met de stedelijke diensten kun-
nen de meters en peters kleine herstellin-
gen uitvoeren of versieringen aanbren-
gen. Benieuwd welke beelden nog een 
peter of meter kunnen gebruiken? Neem 
een kijkje op bit.ly/kortrijksbeeld. 

De Korf vzw zoekt 
vrijwilligers

De Korf vzw is een organisatie binnen de 
Bijzondere Jeugdzorg die kinderen/jon-
geren en hun omgeving in problemati-
sche leefsituaties begeleidt op ambulant, 
semi-ambulant en residentieel vlak. De 
medewerkers zijn heel flexibel. Zo staan 
ze in voor het vervoer van en naar school, 
de therapie, naschoolse activiteiten… 
Heb je wat vrije tijd op weekdagen? Zet 
je je graag in voor een goed doel? Dan 
kan De Korf zeker een beroep doen op 
jouw diensten. Wie ‘s morgens of in de 
vooravond vervoer kan opnemen in de 
regio Kortrijk is dan ook zeker welkom.

Bovendien nadert de nieuwbouw van De 
Korf de afwerkingsfase. Nu zijn de omge-
vingswerken aan de beurt met aandacht 
voor het nodige groen. Zo wordt De Korf 
een open venster op de buurt. De Korf 
zoekt daarom ook vrijwilligers met groene 
vingers. Zin om het team te versterken? 
Wie tijdens de week tijd wil vrij maken om 
de tuinen te helpen onderhouden, wordt 
met open armen ontvangen. 

 R www.dekorf-vzw.be
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HEULE

HEULEBEEK KLAAR 
VOOR DE TOEKOMST?
De Heulebeek is net als alle waterlopen onderhevig aan de klimaat-
verandering. Wateroverlast en droogte zijn ook bij ons gekende 
fenomenen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) start daarom 
een riviercontract Heulebeek op om samen met alle betrokkenen het 
overstromingsrisico te verminderen, de waterkwaliteit te verbeteren 
en de waterschaarste in droge periodes te beperken.  
Wat kan jij doen? Ten eerste kan je de overstromingstest invullen op 
heulebeek.riviercontract.be. Je ziet er hoe groot de overstromings-
kans is voor jouw tuin of huis en hoe het risico toeneemt door de 
klimaatverandering. Op deze website kan je ook zelf je ideeën kwijt.  
Ten tweede kan je je aansluiten bij het Heulebeekforum om samen na 
te denken over oplossingen en haalbare acties. Iedereen is welkom op 
2 maart in OC De Vonke in Heule van 20 tot 22 uur (onthaal om 19.30 
uur). Doe mee en schrijf je in op heulebeek.riviercontract.be.

ALLE DEELGEMEENTEN

SPANDOEKFRAMES IN DEELGEMEENTEN
Organisatoren van evenementen zijn al langer vragende partij voor extra moge-
lijkheden om promotie te maken in het openbaar domein. Tien nieuwe frames 
voor spandoeken in de deelgemeenten moeten daar nu bij helpen. Verenigingen 
en organisatoren krijgen hierdoor de mogelijkheid om publiciteit te maken voor 
plaatselijke activiteiten van sociale, culturele, levensbeschouwelijke, liefdadige of 
sportieve aard, georganiseerd in Kortrijk. Plaatselijke activiteiten richten zich in 
de eerste plaats tot de bewoners van een wijk of deelgemeente van Kortrijk. Een 
plaatsje reserveren voor je spandoek op een frame kan via de secretariaten van 
de ontmoetingscentra. Voor een vlot gebruik is ook een reglement opgesteld. Je 
vindt dit terug op www.kortrijk.be/spandoekframes.

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

KORTRIJK-OOST

RUP LANGE MUNTE - BEEKLAAN
Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) maakt de buurt Lange Munte - Beeklaan klaar voor 
de toekomst. De sociale woonwijk wordt vernieuwd, het commercieel centrum krijgt een 
upgrade en de buurt wordt aangepast zodat mensen er langer kunnen blijven wonen. OC 
Lange Munte krijgt ruimte om uit te breiden en er komt een fietsroute die de wijk verbindt 
met de rest van de stad. Het RUP zorgt er ook voor dat het park achter het OC een groene 
zone blijft en dat verouderde bouwvoorschriften vernieuwd worden. Tijdens het infomo-
ment op donderdag 19 maart van 18 tot 21 uur in OC Lange Munte kan je het ontwerp 
voor het RUP inkijken en vragen of opmerkingen formuleren. Opmerkingen of bezwaren 
indienen kan tijdens het openbaar onderzoek van 1 maart tot en met 30 april 2020. 

 R www.kortrijk.be/langemunte-beeklaan

OMGEVING LUCHTHAVEN

INFOMARKT VOOR OMWONENDEN
Op vrijdag 3 april is er een informatie- en overlegmoment voor omwonenden van 
de luchthaven Kortrijk-Wevelgem en de betrokken overheden. Dit in het kader van 
de omgevingsvergunning. De infomarkt met vrije toegang vindt plaats tussen 16 
en 19 uur in het passagiersgebouw in de Luchthavenstraat in Wevelgem.

BELLEGEM

JOHNNY CASH KOMT NAAR OC DE WERVEL
Maar niet echt natuurlijk, want de countrylegende overleed zowat 17 jaar gele-
den. Ondertussen is wel duidelijk geworden dat zijn muziek tijdloos blijft. Zijn 
leven zit boordevol anekdotes en straffe verhalen. Op 5 maart brengt acteur 
Dominique Van Malder tientallen prettig gestoorde mijmeringen en tragische 
passages uit het gekwelde bestaan van Johnny Cash: de pillen, de pijn, de 
liefde, de diepe dalen, de staande ovaties… Hij wordt daarbij voortgestuwd 
door de zeskoppige band Ride This Train, de beste Cash-coverband van België 
en omstreken. Op de setlist staan klassiekers zoals I Walk the Line, Jackson en 
Ring of Fire. Tickets via UiT in Kortrijk.

 R www.schouwburgkortrijk.be

KEN JE DEELGEMEENTE! 
In januari 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 februari werd genomen in Bissegem aan het 
splinternieuwe klimparcours op Stadsgroen Ghellinck.

Ken je zelf zo’n onterecht onbekend en onbemind plekje? Bezorg ons de 
locatie en een foto in hoge resolutie via stadsmagazine@kortrijk.be.

KORTRIJK-ZUID

PRIJSWINNENDE BANK IN DE BEVERLAAI
Op 22 januari werden in de Bozar in Brussel de Henry van de Velde Gold Awards uitgereikt. 
Meubelontwerpster Barbara Standaert kaapte de publieksprijs weg met haar Waterbench. 
De Waterbench is tegelijk een bank, een plantenbak en een reservoir voor regenwater. Bar-
bara Standaert liet zich inspireren door de strijd tegen de verharding. De bank is gemaakt 
van poreus beton dat water laat doorsijpelen zodat het terug de grond in kan vloeien. De 
bank is intussen al in productie en je kan hem ook in Kortrijk bezichtigen. Nog tot eind juli 
2020 staat hij opgesteld in de heraangelegde Beverlaai.
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Met die laatste hadden wij een gesprek 
over een muziekgenre dat de dag van van-
daag eigenlijk geen muziekgenre meer is, 
én over de weg die Dijf heeft afgelegd om 
op Jazz Cats te belanden. Het festival vindt 
plaats op 28 maart in Muziekcentrum Track 
en is een organisatie van Wilde Westen, 
Muziekcentrum Track, Pand.A, Parkjazz en 
Conservatorium Kortrijk.

GEÏNSPIREERD DOOR AZIË
Het oeuvre van multi-instrumentalist, com-
ponist en producer Dijf Sanders is op z’n 
minst gevarieerd te noemen. Met de bands 
Teddiedrum en Violent Husbands maakte 
hij popmuziek, maar solo bewandelt hij 
graag andere paden. “Mijn muziek past niet 
in hokjes. Meer zelfs, muziekstijlen interes-
seren mij gewoonweg niet. Om muziek te 
maken heb ik een inspiratiebron nodig, 
en die bron kan eender wat zijn. Voor mijn 
nieuwste album, Puja, trok ik bijvoorbeeld 
op reis naar Nepal. Het boeit mij uitermate 
dat je in Azië nog klankpaletten kan vinden 
die nauwelijks zijn doorgedrongen tot de 
westerse muziekwereld. Zo maakte ik in 
Nepal geluidsopnames en kocht ik er ook 
enkele lokale instrumenten. Na mijn terug-
keer ben ik daarmee aan de slag gegaan in 
de studio.”

MIX VAN STIJLEN
Het resultaat is moeilijk te omschrijven: 
monnikengezangen, eclectische beats, veel 
percussie en mantra-achtige techno. “Dat is 
volgens mij één van de eigenschappen van 
hedendaagse jazzmuziek: alles is mogelijk. 
Veel mensen denken bij jazz aan de klas-
sieke formule: de improvisatie, het akoes-
tische, trompetten, drums, het loslaten van 
vaste structuren... Maar de definitie van jazz 
is veel breder geworden. Jazz is grensover-
schrijdend en vooral ook gevoelsoverschrij-
dend. Daarom ben ik niet verbaasd dat ik 

op festivals zoals Jazz Cats terechtkom, 
want dat is net wat ik wil doen met muziek: 
grenzen doorbreken. Ik kijk er bijvoorbeeld 
ook naar uit om James Holden aan het werk 
te zien. Hij overstijgt op een ongedwongen 
wijze de grenzen van jazz en elektronica.”

PODIUM VOOR HET ONVOORSPELBARE
“Het grensoverschrijdende vind je in ande-
re genres moeilijker terug. Een rockgroep 
die plots met Nepalese invloeden op de 
proppen komt, dat strookt niet met de on-
geschreven regels van het genre. Daarom 
is een festival als Jazz Cats zo interessant. 
De artiesten die er optreden nemen je op 
sleeptouw. Ze tonen je werelden waarvan 
je niet wist dat ze bestonden. Mensen die 
twijfelen of zo’n festival iets voor hen is, 
moeten zich de vraag stellen of ze houden 
van het onvoorspelbare, of ze zich graag 
laten verwonderen. Je hoeft de bands of ar-
tiesten zelfs niet te kennen. Wie open staat 
voor nieuwe dingen, kan zijn of haar leven 
alleen maar verrijken.”

CREATIVITEIT IS EEN SPIER
Een basiseigenschap van jazzmuziek is im-
provisatie. Dat is ook wat Dijf samen met 
drummer Simon Segers en saxofonist Mat-
tias De Craene doet tijdens zijn concerten. 
“We vertrekken vanuit een vier- of vijftal 
songstructuren en werken daar dan op het 
moment omheen. Als je Puja gehoord hebt, 
zal je dus ongetwijfeld stukken herkennen, 
maar het is niet de bedoeling om ze exact 
te recreëren. Improvisatie is trouwens heel 
typerend voor Nepalese muziek. Het wak-
kert je creativiteit aan en net dát vind ik 
heel belangrijk. Creativiteit is als een spier. 
Hoe vaker je ze traint, hoe natuurlijker alles 
komt. Bezig blijven is dus de boodschap. En 
veel rusten.”

“Jazz doorbreekt 
grenzen”

Dijf Sanders, headliner op Jazz Cats

De tweede editie van Jazz Cats 
Festival haalt op 28 maart 2020 
opnieuw nationale én internati-
onale toppers naar Kortrijk. Het 
festival zet met negen muzikale 
acts ‘all things jazz’ in de spotlight, 
maar durft ook resoluut buiten de 
lijntjes van het genre te kleuren. 
Met James Holden, Dijf Sanders, 
Black Flower en Theon Cross be-
looft het festival het genre in al 
zijn kleurrijke diversiteit te vieren. 
Jazz Cats wordt georganiseerd 
door alle muzikale partners in Mu-
ziekcentrum Track en vindt plaats 
in de verschillende venues van de 
muzieksite. Alle info en tickets via 
www.jazzcats.be.

Wilde Westen beloont 
vijf lezers van het 
stadsmagazine met 
een gratis duoticket. 
Mail voor 23 maart naar 
stadsmagazine@kortrijk.be 
en maak kans!

Jazz komt in vele vormen voor, zo ook op de affiche van 
de tweede editie van het Kortrijkse Jazz Cats Festival. Van 

afrobeats en elektronica, over traditionele jazz en een tubaspeler, 
tot de eclectische en exotische klanken van Dijf Sanders.

WIN
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TUINXPO
Nu Koning Winter stilaan de aftocht blaast, 
snakken we met zijn allen naar een voorjaar 
met hogere temperaturen en vooral meer 
zon. Met warmer weer en meer zonneschijn 
denk je bijna automatisch aan je tuin en an-
dere buitenruimtes. Wie zijn tuin optimaal 
wil voorbereiden op de lente en zomer, 
mag TuinXpo niet missen.
TuinXpo is de ideale beurs voor mensen met 
groene vingers. Naast het diverse aanbod 
van exposanten vind je op TuinXpo tal van 
demotuinen en groenzones, 6 belevingszo-
nes waar je zelf aan de slag kan en iedere 
dag inspirerende infosessies in samenwer-
king met vzw Tuinhier. TuinXpo vindt van 6 
tot en met 8 maart plaats in Hal 1 en Hal 2 
van Kortrijk Xpo. De toegang is gratis.

HOBBY CREATIEF SALON
Het Hobby Creatief Salon, de grootste crea-
tieve hobbybeurs van het voorjaar, presen-

teert zowat alle creatieve trends onder één 
dak. Ruim 150 exposanten bieden de nodi-
ge artikelen aan voor alle creatieve hobby’s. 
Er zijn demonstraties en workshops. Gratis 
waardevol pakketje crea-artikelen voor  
iedere bezoeker. Van 6 tot en met 8 maart.

BABYDAYS
Wil je als toekomstige of jonge ouder in 
één weekend en op één enkele plaats alles 
te weten komen over de babywereld? Wil je 
tips en informatie van talrijke specialisten 
krijgen en staaltjes van de belangrijkste 
babymerken ontvangen? Op de beurs Ba-
bydays op 7 en 8 maart krijg je de nodige 
antwoorden en info.
 
TWEEDEHANDS MOTORHOME SALON
Tijdens het tweedehands motorhomesalon 
op 7 en 8 maart zijn er honderden tweede-
hands motorhomes te ontdekken tegen heel 
interessante prijzen. Daarnaast vind je er alle 

mogelijke accessoires, info over verhuurbe-
drijven, nuttige adressen en creatieve ideeën 
voor een geslaagde motorhomevakantie.

KLEDING OUTLET
Wil je graag je kleerkast aanvullen tegen een 
licht prijsje? Dat kan op zondag 8 maart tij-
dens de Kleding Outlet Beurs. Voor de zeven-
de keer al heten 60 exposanten je welkom 
tussen 11 en 18 uur. Het aanbod voor dames, 
heren en kinderen is heel divers en bevat 
ook lingerie, schoenen, accessoires, sportkle-
ding... Met kortingen van 50 tot 70%!

Het stadsmagazine deelt gra-
tis tickets uit voor Babydays 
(5 stuks) en de Kleding Outlet 
Beurs (20 stuks). Mail ons vóór 
woensdag 4 maart je volledige 
naam en geboortedatum door op 
stadsmagazine@kortrijk.be en win!

Van 6 tot en met 8 maart gonst het van de activiteit in Kortrijk Xpo. Er 
vinden maar liefst vijf beurzen tegelijk plaats. Van de nieuwste tuintrends, 

over motorhomes, tot inspiratie voor de babykamer.

Xpomania 1  De bouw van K in Kortrijk, op een site van 
34.000 vierkante meter, startte begin au-
gustus 2007 en duurde in totaal 2,5 jaar.

2  Het gebouw is een realisatie van archi-
tectenbureau Robbrecht & Daem, ook 
bekend van het Concertgebouw aan 
het Zand in Brugge.

3  Het project had lange tijd de naam 
Sint-Janspoort. De groep Foruminvest 
schreef een wedstrijd uit om een de-
finitieve naam te vinden. Enkele sug-
gesties waren K, SJaKOSH, Korbij en De 
Kern. Uiteindelijk werd voor K in Kor-
trijk gekozen.

4  In 2009 verkocht investeringsmaat-
schappij Foruminvest het winkelcen-

trum aan de Duitse groep Union In-
vestment Real Estate.

5  In november 2007 vonden grootse 
funderingswerken plaats. Daarvoor 
werden alle machines voor slibwerken 
in België ingezet.

6  Kortrijk is een fietsstad. K in Kortrijk heeft 
een fietsparking met liefst 450 plaatsen 
waar je jouw fiets kan stallen als je wil 
shoppen. Je bereikt de parking via een 
lift in de Sint-Jansstraat, naast Delhaize.

7  In K in Kortrijk ligt er 25 kilometer aan 
elektriciteitskabels. Daarmee zou je 
een kabel kunnen leggen van het sta-
tion van Kortrijk via het spoor naar het 
station Lille-Flandres.

8  K in Kortrijk heeft een imposant glazen 
dak van 3.300 vierkante meter.

9  Er staat een gedenksteen voor Jo-
anna Francisca Amerlinck aan de 
ingang in de Sint-Jansstraat. Dit als 
aandenken aan de school die ze er 
samen met priester Jozef Van Dale 
had opgericht om armoede en bede-
larij te bestrijden.

10  Op 1 juni 2016 vielen enkele honder-
den soldaten K in Kortrijk binnen. Ze 
moesten er guerillastrijders onschade-
lijk maken. Het ging om een oefening 
in het kader van Storm Tide 3, waaraan 
Belgische, Franse, Duitse en Britse elite-
soldaten deelnamen.

Winkelcentrum K in Kortrijk ging op 11 maart 2010 officieel 
open. Deze maand viert het dus zijn 10-jarig bestaan. Daarom 

zetten we 10 wist-je-datjes op een rijtje.

10 jaar K in Kortrijk
in 10 weetjes

Eerste weekend van maart

WIN
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Fototentoonstelling Common Ground
TOT ZO 29 MA
Fotografen Nele Van Canneyt en Bert Danckaert lieten zich voor deze 
tentoonstelling inspireren door de stedelijke ruimte. Ze trokken de 
wereld rond, maar maakten geen cityscapes of stedelijke landschappen. 
Ze zochten veeleer naar originele invalshoeken en perspectieven. De 
wijze waarop Van Canneyt en Danckaert de stad waarnemen, bepaalt 
hun specifieke standpunt. Maar door het vinden van overlappingen (in 
het Engels: common ground) betuigen de fotografen een wederzijds 
respect voor elkaars individuele interpretaties. En dat is eigenlijk 
net het tegenovergestelde van de polarisatie waaraan onze wereld 
vandaag dreigt ten onder te gaan. Deze expo is gratis te bezoeken in de 
Paardenstallen in de Korte Kapucijnenstraat. Dat kan nog de hele maand 
maart, telkens van donderdag tot en met zondag, van 14 tot 18 uur.

 > www.bu-box.be

De Spatjes brouwen ‘n Stikske
13 MA > 5 APR
Toneelgroep De Spatjes uit Overleie pakt vanaf 
13 maart met haar 88e productie uit: ‘De Spatjes 
brouwen ’n Stikske’. Zoals altijd nemen De 
Spatjes met de nodige grappen een mix van 
nationale, internationale en stedelijke feiten op 
de korrel. Eigen aan de Spatjes zijn de volkse 
figuren die steeds terugkomen en door de jaren 
heen heel herkenbaar zijn voor het publiek. 
Ook zelfrelativering is De Spatjes niet vreemd. 
Luc Demiddele schreef de tekst. De regie is 
in handen van Wim Van Elslander. Een niet te 
missen stukje folklore!

 > www.despatjes.be

Expo’s striptekenen 
en grafiekkunst
DO 5 MA > WO 25 MA 
EN WO 18 MA > ZO 5 APR 
Academie Kortrijk zet dit voorjaar twee 
ateliers in de kijker. Vijf leerkrachten 
met een passie voor striptekenen 
nodigden negen jonge wolven uit. Dat 
zijn tekenaars die afstudeerden aan het 
stripatelier en sindsdien hun strip skills 
toepassen in game-design, animatiefilm 
en schilderkunst. In de expo ‘9.1’ tonen 
ze hun oeuvre binnen de negende kunst: 
striptekenen.
Het atelier Grafiekkunst geeft dan weer 
zijn impressie van het Lam Gods van de 
gebroeders Van Eyck. Het resultaat is de 
expo ‘Ons lam is een Schoon Lam’ in de 
Academie met prenten van de studenten 
en de docenten Grafiekkunst. Beide 
tentoonstellingen kan je gratis bezoeken in 
Academie Kortrijk op de Houtmarkt.

 > www.kortrijk.be/academie

Boekenmarkt Kortrijk
WO 18 MA > ZO 22 MA
Zoals elk jaar slaan Uitgeverij Lannoo en Boekenhuis Theoria de handen in 
elkaar voor de organisatie van een boekenmarkt in het centrum van Kortrijk. 
De boekenmarkt staat garant voor kwaliteitsboeken tegen knalprijzen tot 
-70%. Het uitgebreide gamma trekt elke editie duizenden koopjesjagers aan.
Op de boekenmarkt vind je boeken in allerlei soorten en formaten: van 
kunst- en interieurboeken, kinder- en jeugdboeken, strips, literatuur, romans, 
thrillers, reisgidsen, non-fictie en culinaire titels tot schoolmateriaal, agenda’s, 
notitieboekjes en wenskaarten. Op www.lannoo.be/boekenmarkt kan je 
je bon voor een gratis boek downloaden. Let wel, er is een nieuwe locatie: 
Evenementenhal Depart op Nelson Mandelaplein.

 > www.lannoo.be/boekenmarkt

UIT-TIPS VOOR MAART 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 mei? Laat het ons vóór 
24 maart 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.

Classics Restored Festival
ZO 8 MA
BUDA organiseert op 8 maart (samen met 
KASKcinema en Cinea) voor de tweede keer 
het Classics Restored Festival, dat enkele 
recent gerestaureerde filmklassiekers 
voorstelt. Door steeds betere technieken en 
digitaal uitgeruste cinema’s is het opnieuw 
mogelijk om ook buiten de muren van het 
filmarchief parels uit de verre en recente 
filmgeschiedenis te (her)ontdekken. En dit in 
de setting waar de films voor gemaakt zijn: 
op groot scherm geprojecteerd, in een volle, 
verduisterde cinema.
Om 11 uur gaat het festival van start met de 
Amerikaanse avonturenfilm Way of a Gaucho. 
Daarna kan je heerlijk lunchen in Broelkaai 6. In 
de namiddag volgen nog 4 andere klassiekers, 
uit alle hoeken van de wereld: The Ascent, Los 
Olvidados, Golden Eighties en Crash.

 > www.budakortrijk.be
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6e Papillio Special Event  - XL Liveshow
ZA 21 MA
Op zaterdag 21 maart is Kortrijk Xpo vanaf 19 uur het decor 
van het Papillio Special Event. Het hoofdprogramma, van 21.30 
tot 1 uur, bestaat uit de XL Liveshow met diverse topartiesten 
die nationale en internationale successen hebben geboekt: 
Jo Lemaire, Mama’s Jasje, Peter Koelewijn, De Romeo’s, Jelle 
Cleymans en Jonas Van Geel o.l.v. de XL Band, het vast orkest 
van Studio 100. Verder zijn er nog een fashion show, dance acts, 
magie, culinaire verwennerijen en een afterparty met DJ Jonas 
Marz en DJ Michiel Cnudde. Een ideale avond om eens lekker te 
genieten met je familie, vrienden, geliefde, collega’s…

 > www.papillio.be

La Rue en Rose, de jaren 50
ZA 28 MA
Het gratis straatfestival La Rue en Rose palmt op zaterdag 
28 maart het winkelwandelgebied, de Grote Kring en K in 
Kortrijk in. Het festival steekt in een retrojasje en dompelt 
je onder in de jaren vijftig. Saxofonisten, The Shagadeers 
en The Rattleshake Combo brengen rockabilly hits, golden 
oldies of bluesklassiekers. Of je bekijkt het straattheater 
‘Kartje Kilo’.
Wie het liever actiever houdt, kan een tollen-workshop 
bijwonen of gezelschaps-, en volksspelen uit de jaren 50 
uitproberen. Verder zijn er nog een photobooth in de stijl 
van de fifties en portretschilders. Een goochelaar neemt je 
mee in de wereld van de magie. Wie iets zoets wil, kan een 
snoepzakje van Think Pink kopen. En aan schoenenwinkel 
Verduyn kan je je schoenen professioneel laten poetsen door 
Shoeshiners Company.

 > www.larueenrose.org

Operavoorstelling Cosi
VR 20 MA
Op de scène in de Kortrijkse Schouwburg verschijnen 
twee acteurs, twee klassieke zangers, een pianist en 
een violiste. Met muziek en tekst uit Mozart en  
Da Ponte’s opera ‘Così fan tutte’, filosoferen en 
discussiëren de spelers samen over het bestaan van 
fysieke trouw. Don Alfonso, filosoof en tevens pianist, 
beweert tegen de twee jongemannen dat hun geliefden 
hen niet trouw kunnen blijven. De mannen eisen 
tegenbewijs en zetten samen met hem een experiment 
op. Despina, de kamermeid en violiste, laat op haar 
beurt de vrouwen kennismaken met de vrije liefde. 
Geeft het resultaat Don Alfonso gelijk? En sterker nog: 
valt de liefde wel in een structuur te gieten?
DeSchoneCompagnie & Muziektheater Transparant 
willen opera toegankelijk maken voor een breed 
publiek.

 > www.schouwburgkortrijk.be

©  Ruben Hamelink
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