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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:

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

Dit stadsmagazine ging in druk op 20 maart 
2020. Intussen kunnen de richtlijnen  
veranderd zijn. Check daarom regelmatig 
www.kortrijk.be/nieuws/coronavirus. Er zijn 
bovendien geen activiteiten of evenementen 
opgenomen omwille van de onzekerheden die 
de coronacrisis met zich meebrengt.

4-5 > Wat te doen?

Eén van de gevolgen van de corona-
crisis is dat we zelf creatief moeten zijn 
om ons bezig te houden. Wij helpen je 
op weg met enkele ideetjes.

8-9 > Beperk jouw afval

We produceren met z'n allen nog altijd 
teveel restafval. Met enkele eenvoudige 
aanpassingen kan je daar verandering 
in brengen.

10-11 > Fietszone FAQ

Dankzij de invoering van de fietszone 
in het stadscentrum steeg de fietsvei-
ligheid aanzienlijk. Wij verhelderen 
nog enkele onduidelijkheden.

15 > Verdrag van Kortrijk

200 jaar geleden werd in Kortrijk een 
belangrijke pagina uit onze vaderland-
se geschiedenis geschreven. Een deel 
van onze zuidgrens werd er vastgelegd.

20 > JUMP!

Enkele Kortrijkse organisaties werken 
met het JUMP!-project samen de 
wachtlijsten in de bijzondere jeugd-
zorg weg. Jongeren getuigen over de 
noodzaak.

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 het echtpaar Dorine Wit-
douck en Frank Debonnez uit Aalbeke. Of specifieker nog 
naar hun prijswinnende fraters en distelvinken. Op het WK 
voor zang- en siervogels in Portugal behaalden ze voor het 
twaalfde jaar op rij verschillende medailles. Tel je alle com-
petities samen, dan komen ze al aan 400 medailles. Om uit 
te blinken heb je veel tijd en inspanning nodig. Dat is niet 
anders met het kweken van zang- en siervogels. Elke dag 
besteden ze tot 6 uur aan het verzorgen van de beestjes. 
Een distelvink die dit jaar goud won, bracht Frank zelfs let-
terlijk eigenhandig groot. Knap staaltje van toewijding!

Door het coronavirus moeten we ook in Kortrijk letterlijk afstand van elkaar 
nemen. Maar figuurlijk moeten we net het omgekeerde doen: elkaar helpen is de 

boodschap. In onze stad lopen intussen al heel wat initiatieven.

Sinds de uitbraak en opmars van het coro-
navirus is de boodschap duidelijk: blijf thuis 
en vermijd elk onnodig contact met ande-
ren. Enkel zo kan deze gevaarlijke ziekte 
gestopt worden. 

VRIJWILLIGE HULP

Dat sociaal isolement kan vooral voor al-
leenstaanden en ouderen heel lastig zijn. 
Gelukkig willen veel Kortrijkzanen zich in-
zetten voor hun medemens. In onze stad 
doen veel inwoners boodschappen voor 
buren, vrienden of kennissen die niet meer 
goed ter been zijn en/of gezondheidspe-
rikelen hebben. Voor die fantastische vrij-
willigers geldt wel dat ze goed de bericht-
geving moeten opvolgen en niet buiten 
komen wanneer dit wordt afgeraden.

DIGITALE VISITE

De woonzorgcentra in Kortrijk hebben de 

deuren tot 19 april gesloten. Dat wil zeggen 
dat de vele bewoners tot dan geen bezoek 
mogen ontvangen. Het risico op besmet-
ting is namelijk te groot. Stad Kortrijk heeft 
daarom in haar woonzorgcentra een aantal 
tablets uitgedeeld. Zo kunnen de bewoners 
via Skype contact houden met familie en 
vrienden. Ze kunnen daarbij rekenen op de 
deskundige hulp van het personeel. Ook in 
andere woonzorgcentra kunnen de bewo-
ners ondertussen op een digitale manier 
communiceren met familie en vrienden.

BRIEFJES SCHRIJVEN

Een aantal woonzorgcentra roept ook op 
om een kaartje, briefje… te sturen naar 
hun bewoners en personeel. Om hen een 
hart onder de riem te steken in deze moei-
lijke periode. Het personeel moedigt de 
bewoners dan weer aan om zelf ook de 
handen uit de mouwen te steken en kaart-
jes te schrijven of te knutselen voor hun 

familieleden. Dat schrijven en knutselen 
hoeft zich trouwens niet te beperken tot de 
woonzorgcentra. Laten we er samen voor 
zorgen dat geen enkele Kortrijkzaan verge-
ten wordt!

#KortrijkHelpt
SAMEN TEGEN CORONA

We voelen heel veel solidariteit in 
Kortrijk. Heb je een idee om ande-
ren te helpen of wil je bijspringen 
waar je kan? Stad Kortrijk bundelt 
alle voorstellen en verbindt vrijwil-
ligers en initiatieven. Meld je aan 
via ons formulier op de website van 
de stad! Nood aan een warm ge-
sprek of een hulpvraag? Bel 1777.

www.kortrijk.be/kortrijkhelpt

Geen stadsmagazine ontvangen?
Meld dit zeker via 1777@kortrijk.be. 
Het stadsmagazine van april ontvang je normaal tussen 
31 maart en 3 april. Dat van mei tussen 28 en 30 april.

SAMEN TEGEN CORONA
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Dat je sociale contacten best vermijdt om de verspreiding van 
het coronavirus af te stoppen, is intussen tot ons allemaal 
doorgedrongen. Maar wat te doen nu al die activiteiten en 

evenementen plots niet meer plaatsvinden?

Ik blijf thuis, 
wat nu?

Sporten in de fitnessclub, een pint pakken 
op café, het verjaardagsfeestje van je kind, 
de muziekschool, het zondagse bezoekje 
aan oma en opa, Memento Woordfestival, 
de Paasfoor… Het zijn allemaal voorbeel-
den van activiteiten die we doodnormaal 
vinden. Maar nu het coronavirus de wereld 
in een wurggreep houdt, worden we ge-
confronteerd met een wereld zonder die 
evidenties. Dat wil echter niet zeggen dat 
we het hoofd moeten laten hangen. Met 
een beetje doorzettingsvermogen en crea-
tiviteit overbruggen we deze periode.

BEWEEG

Het gezond verstand moet in deze tijd pri-
meren en dus vermijden we zoveel moge-
lijk contact met andere mensen. Maar dat 
betekent niet dat je 24 op 24 uur binnen 
moet blijven. Misschien is dit dan wel een 
ideetje voor jou of je gezin?
• De lente is in het land. De natuur ont-

waakt. Dit is eigenlijk het ideale moment 
om je tuin klaar te maken voor de zomer. 
Op pagina 7 krijg je alvast enkele een-
voudige tips. Je bezoek aan het contai-
nerpark zal je wel wat moeten uitstellen. 
Die zijn tot nader order gesloten.

• Heb je geen tuin of wil je wel eens iets an-
ders? Strek de benen met een wandeling 
in je buurt. Kortrijk en deelgemeenten 
hebben ook heel wat parken en bossen 
waar je een frisse lentewandeling kan 
gaan maken. Op www.kortrijk.be/stads-
groen vind je inspiratie, maar blijf in je 
buurt. Speelpleinen zijn verboden ter-
rein. Wandel alleen, met je gezin of met 
één vriend(in) en respecteer altijd een 
afstand met andere wandelaars.

• Je conditie onderhouden met een ste-
vige loop- of fietstocht is ook niet ver-

boden. Maar ook hier geldt dat je dit het 
best alleen doet, met je gezin of met één 
vriend(in). Verzamel dus niet met je trai-
ningsmakkers.

SNUIF CULTUUR OP

Als het weer het niet toelaat, dan hoef je je 
ook binnenshuis zeker niet te vervelen. Hou 
je niet van gezelschapspelletjes en ben je 
uitgekeken op je Facebookfeed, dan zijn er 
nog tal van andere mogelijkheden.

• Lees een boek. Wie genoeg heeft van alle 
berichtgeving rond het coronavirus kan 
ontsnappen in de werelden die schrij-
vers voor ons creëerden. Liefhebbers van 
Boekenhuis Theoria aan het Casinoplein 
delen hun aanraders op www.theoria.be/
category/leestips.

• Luister naar een podcast. Mis je de ver-
halen van je vrienden, probeer dan eens 
die van onbekenden. Op www.plantrek-
kers.be bijvoorbeeld. Liever een streepje 
muziek? Surf naar bit.ly/kortrijksgoud en 
luister naar een muzieklijst met alleen 
maar Kortrijkse artiesten.

• Bezoek een museum. Online weltever-
staan. Wie weg is van natuurwetenschap-
pen moet zeker eens g.co/naturalhistory 
bezoeken. Maar ook wereldberoemde 
musea zoals het Louvre in Parijs en het 
Guggenheim in New York bieden virtuele 
rondleidingen aan.

KIDS ONLY

Zijn jouw kinderen thuis en krijg je ze niet 
vanachter hun tablets, gamingconsoles of 
smartphones? Zorg dan in de eerste plaats 
voor een vaste structuur zoals ze die ook op 
school krijgen. Werk met een schema waar-
in schooltaakjes en ontspanning elkaar af-
wisselen. Inspiratie nodig? Probeer dan één 
van deze voorstellen.

• Heb je een kleine boekenwurm in huis? 
Fundels biedt tijdelijk een aantal titels uit 
hun catalogus gratis aan. Er zijn prenten-
boeken voor kleuters en geanimeerde lees-
boekjes voor beginnende lezertjes. Check 
www.fundels.com/nl voor meer info.

• Missen jullie actieve kids de jeugdbewe-
ging? Chiro Tsjoef uit Heule bedacht al de 
Tsjoef Bingo vol leuke opdrachtjes die je 
thuis kan uitvoeren. Dat resulteerde in 
heel wat gekke foto’s op hun Facebook-
pagina. Ook andere jeugdbewegingen 
zoals Scouts Gulden Vlies kwamen al met 
leuke spelideetjes op Facebook.

• En verder? Begin een rockband met 
broers en zussen. Geen echte instrumen-
ten? Gebruik pannen, emmers, flessen. Je 
kan ook kamperen in huis: matrassen op 
de grond, lakens over de stoelen en ra-
votten maar. Of maak je eigen museum! 
Knutsel, klei, schilder en bouw verschil-
lende soorten kunstwerken en stal ze uit 
in de woonkamer.

Volg alle berichtgeving over de gevolgen 
van het coronavirus voor onze stad op

www.kortrijk.be/nieuws/coronavirus
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Heb je een haard of houtkachel? Zeef de 
assen en spreid ze tussen je planten. Die 
zitten namelijk vol met mineralen zoals 

magnesium, zink en kalk.

2
Wie graag bananen eet, kan af en toe een 
schil in kleine stukjes snijden. Die stop je 

dan rond rozenplanten in de grond. Je 
rozen krijgen er extra energie door.

3
Zet je jouw planten in potten van aar-

dewerk? Dompel die potten 30 minuten 
onder in water vóór je ze vult. De planten 

zullen sneller groeien.

4
Drink je graag koffie? Gooi het koffiedik 

niet weg. Als je het tussen de planten 
strooit, houdt het slakken weg én je plan-

ten krijgen er een mooier kleurtje door.

5
Als je een composthoop hebt, kan die be-
ginnen te stinken. Het helpt dan om kran-
tenpapier tussen de inhoud te mengen.

6
Last van bladluizen? Je kan die beestjes 

weghouden door lavendel te planten. Een 
andere mogelijkheid is om ze te zoeken 
en te pletten met je vingers. Op die geur 
zullen natuurlijke vijanden van de blad-
luis, zoals lieveheersbeestjes, afkomen.

7
Als je in jouw moestuin last hebt van 

vogels, kan je op enkele plaatsen een oude 
cd ophangen. De weerkaatsing van de zon 

op de cd’s zal hen wegjagen.

8
Jonge plantjes hebben bescherming 

nodig tegen de koude, maar ook tegen 
slakken, vogels, muizen... Snij een plastic 
fles in twee en gebruik de bovenkant als 

huisje voor het plantje.

9
Het is belangrijk om te weten welke groen-
ten je wanneer kan zaaien of planten. Op 
de website www.zaaikalender.com staat 

alles heel duidelijk uitgelegd.

10
Maak jouw tuingereedschap altijd proper 

als je klaar bent. Zo vermijd je dat het 
roest. Hang alles ook op: het is beter voor 
het gereedschap én je ziet ook meteen of 

er gereedschap ontbreekt.

Kan jouw tuin wat aandacht gebruiken na de winter? Dan is het nu misschien 
het ideale moment om er wat tijd aan te spenderen. Je snuift wat gezonde 

buitenlucht op en je hoeft niet in nauw contact te komen met andere mensen. 
We zetten je op weg met enkele eenvoudige tips.

Dat Kortrijk een creatieve stad is, wisten we al langer. In het midden van 
een wereldwijde crisis rechten Kortrijkse ondernemers hun rug en bedenken 

ze creatieve oplossingen voor de praktische beperkingen waar ze mee 
geconfronteerd worden.

10 tuiniertips

Creativiteit floreert 
tijdens coronacrisis

HORECA
Eén van de sectoren die het hardst getrof-
fen worden, is de horeca. Onder andere 
cafés en restaurants mogen geen klanten 
meer ontvangen. Toch blijven bij velen de 
keukens gewoon draaien. Je mag er dan 
misschien niet meer ter plaatse eten, maar 
je kan er nu wel eten afhalen. Enkele van 
die inventieve take-aways zijn Bistro Tout 
Court in de Budastraat, Da Franco op de 
Grote Markt en Deelite in de Beheerstraat. 
Ook Eetcafé De Kameleon uit Heule biedt 

afhaalgerechten aan. Sommige van deze 
zaken leveren zelfs aan huis.

HANDELAARS
Handelszaken die sowieso al afhaalmoge-
lijkheden hadden, nemen extra maatrege-
len om de gezondheid van klanten en per-
soneel te beschermen. Bakkerij Soete in de 
Kortrijksestraat voorziet bijvoorbeeld een 
speciaal plexischerm aan de toonbank. Ver-
der bieden heel wat handelaars tijdelijk een 
leverdienst aan huis aan. Descamps dag-

bladhandel en geschenken uit de Leiestraat 
brengt je op zaterdag de weekendkranten. 
Floribel Toys uit Aalbeke levert speelgoed 
(vanaf € 50) binnen een straal van 10 km. En 
Lemon Kortrijk uit de Groeningelaan komt 
met verse groenten en fruit tot aan je deur.

 R Meer creatieve ondernemers vind je op www.
onderneeminkortrijk.be. Zelf ondernemer met 
creatieve oplossingen? Of vragen?  
Check www.onderneeminkortrijk.be/corona.
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Hou minstens 1,5 meter afstand 
van elkaar. Maak de wachtrij 
buiten verder indien nodig.

Vermijd cash betalingen. 
Betaal bij voorkeur contactloos 
met bancontact, via payconiq 

of je bank app.

SAMEN TEGEN CORONA
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KOOP SLIM
Elke Kortrijkzaan is op jaarbasis verantwoor-
delijk voor gemiddeld 150 kg restafval. Met 
alle verleidingen en kortingsacties in de su-
permarkten, kopen we al vlug te veel. Na een 
tijdje belanden overrijpe bananen of halfopen 
potjes beschimmelde smeerkaas in de vuil-
nisemmer. Deze voedselverspilling kan je ver-
mijden door slimmer boodschappen te doen, 
slimmer te koken en slimmer te bewaren. Met 
een goede maaltijdplanning en een aange-
past boodschappenlijstje kom je al heel ver. 

KIPPEN HOUDEN
Heb je er de plaats voor, denk er dan zeker 
eens over na om kippen in huis te halen. Zo 
heb je niet alleen kakelverse eieren, maar 
ook uitstekende afvalverwerkers. De kip-
pen zijn verlekkerd op dat deel van jouw 
organisch afval dat niet of nauwelijks te 
composteren is zoals enkele broodkorstjes, 
gekookte groenten of restjes vlees. Overdrijf 
wel niet en gebruik het enkel als aanvulling 
op het gewone kippenvoer.

COMPOSTEREN
Of je wordt een krak in composteren en je 
zal merken dat je al snel dubbel zo lang doet 
met één restafvalzak. Bijna de helft van de 
restafvalzak bevat namelijk organisch mate-
riaal. Een flink deel daarvan kan je compos-

teren. Met een compostvat of -bak in jouw 
tuin bespaar je een flink aantal restafval-
zakken. Daarenboven kan je zelfgemaakte 
compost als natuurlijke meststof in je tuin 
gebruiken.

HERBRUIKBARE TASSEN
Elk jaar gooien we na onze boodschappen 
gemiddeld meer dan 150 plastic zakken per 
persoon in de vuilnisemmer. Je kan dat aan-
tal behoorlijk verminderen door met een her-
bruikbare winkeltas jouw inkopen te doen.

SORTEER P+MD
Hoe zat dat ook alweer met al die verschil-
lende soorten kunststofverpakkingen? De 
sorteerinstructie is eenvoudig: P+MD staat 
voor alle harde plastic verpakkingen, meta-
len verpakkingen en drankkartons. Alle an-
dere zachte kunststofverpakkingen horen 
thuis in de transparante foliezak.

 R www.imog.be

De recyclageparken staan later dit jaar voor ingrijpende 
verbouwingen en verhuizingen. Dit is dus het ideale 

moment om onze afvalstroom even onder de loep te nemen. 
Met enkele eenvoudige en praktische tips zie je  

je restafval zienderogen slinken.

Beperk 
jouw afval

Volg alle berichtgeving over de gevolgen van het coronavirus voor onze stad op

www.kortrijk.be/nieuws/coronavirus
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MARKE
In Marke is de nieuwe fietszone uitgete-
kend rond Markeplaats. De aansluitende 
straten die worden opgenomen zijn de 
Marktstraat (gedeelte tussen Hemelrijk-
straat en Markeplaats), de Kloosterstraat, 
de Vagevuurstraat de Preshoekstraat, de 
Van Belleghemdreef en het gedeelte van 
de Markekerkstraat tussen de Pastoor Van-
dommeldreef tot Markeplaats.

HEULE
Ook in Heule is de dorpskern het centrale 
punt van de nieuwe fietszone. Het gaat 
concreet over de Stijn Streuvelslaan, de 
Zeger Van Heulestraat, de Steenstraat, een 
stuk van de Peperstraat, een stuk van de 
Kortrijksestraat tussen de Peperstraat en 
Heuleplaats, de Heulsekasteelstraat en het 
stuk van de Mellesraat tussen de Heulse-
kasteelstraat en de Koffiestraat.

De fietstelpaal in de Budastraat registreer-
de in 2019 meer dan 1,1 miljoen fietsers. 
Dat zijn er 7,37% meer dan het jaar ervoor. 
De Budastraat is al sinds september 2015 
een fietsstraat en was de voorloper van de 
grotere fietszone die op 28 juni vorig jaar 
ingevoerd werd. Die bestaat uit 74 aaneen-
gesloten straten waar de fietser hoofdge-
bruiker is.

In de fietszone zijn auto’s welkom, maar ze 
mogen de fietsers niet inhalen en rijden 

maximum 30 km/u. Fietsers mogen de 
hele breedte van de weg (in een éénrich-
tingsstraat) of rijvak (in een tweerichtings-
straat) gebruiken. De fietszone herken je 
aan de rode markeringen en fietslogo’s 
op de straat. Op de plaatsen waar je de 
fietszone binnenrijdt, staan ook signalisa-
tieborden.

DEELGEMEENTEN

Het stadsbestuur nam zich niet alleen voor 

om een fietszone in te voeren in het stads-
centrum, maar ook in de deelgemeenten. 
Nu zijn de dorpskernen van Marke en Heu-
le aan de beurt. De nodige aanpassingen 
aan de weginfrastructuur en de signalisatie 
worden al aangebracht in het voorjaar. De 
fietszones zelf zullen in de komende zomer 
ingevoerd worden. Voor beide fietszones 
kregen de relevante organisaties uit beide 
deelgemeenten een stem. Zo zat de stad 
onder meer rond de tafel met de scholen, 
Unizo, verenigingen, bewoners…

Het aantal fietsers in onze stad blijft stijgen. Die trend is nog 
duidelijker geworden sinds de invoering van de eerste fietszone 

van Vlaanderen. De stad wil daarom meer dan ooit blijven 
inzetten op veiligheid en comfort voor de fietsers in Kortrijk.

30

Fietszone in 
deelgemeenten

Veelgestelde vragen

,

WAT IS MIJN PLAATS ALS FIETSER IN DE FIETSZONE?
• Moet ik rechts blijven of mag ik in het midden van de rijweg rijden? 

Beide zijn toegelaten, maar neem als fietser gerust centraal je plaats 
in op de rijweg. Gebruik de symbolen op de rijweg als aanwijzing.

• Mag ik in een éénrichtingsstraat (vb. Budastraat, Rijselsestraat) te-
gen de richting in fietsen? Dat mag. Hou wel zoveel mogelijk rechts 
om conflicten te voorkomen.

HOE ZIT HET MET HET INHAALVERBOD IN DE FIETSZONE?
• Als ik als fietser rechts rijd en teken geef dat een automobilist mij 

mag voorbijsteken, mag dat dan? Neen, de automobilist is altijd ver-
plicht om achter jou te blijven.

• Mag ik als fietser een traagrijdende auto voorbijsteken? Ja, je mag 
die links voorbijsteken.

• Mag ik als fietser een stilstaande wagen voorbijsteken? Ja, je mag 
die rechts voorbijsteken. 

• Mag ik met mijn speedpedelec een fietser inhalen? Ja, een bestuur-
der van een speedpedelec is gelijkgesteld aan een fietser en fietsers 
mogen elkaar inhalen in de fietszone.

• Mag een bromfietser of motorijder een fietser inhalen? Neen, gemo-
toriseerde voertuigen hebben een inhaalverbod in de fietszone.

RESPECTEER BASISREGELS EN WEES HOFFELIJK!
• Voetgangers die willen oversteken hebben altijd voorrang, ook op 

fietsers in de fietszone. Fietsers horen bovendien niet thuis op het 
voetpad, ook niet om bijvoorbeeld een file te ontwijken.

• Fietsers moeten altijd de voorrangsregels blijven respecteren ten 
opzichte van automobilisten en andere weggebruikers, ook in de 
fietszone.

• In de winkel-wandelgebieden zijn fietsers ondergeschikt aan voet-
gangers. De toegelaten maximumsnelheid is stapvoets. Op drukke 
momenten wanneer er veel voetgangers zijn, moeten fietsers af-
stappen en hun traject te voet verderzetten.

• Op woonerven is de maximum toegelaten snelheid voor alle verkeer 
20 km/u. Voetgangers mogen hier de volledige openbare weg in-
nemen. Spelen op straat is er toegelaten. Ook fietsers zijn hier dus 
ondergeschikt aan voetgangers.

• Blijf voortdurend alert in het verkeer. Anticiperen op mogelijk ge-
vaarlijke verkeerssituaties is altijd belangrijk in gebieden met ge-
mengd verkeer en dus ook in de fietszone. Loopt het dan toch eens 
fout, blijf dan respectvol voor elkaar.

De politie blijft streng toezien op de naleving 
van het inhaalverbod in de fietszone. Automo-
bilisten, motorijders of bromfietsers die er wél 
fietsers inhalen, riskeren een boete van € 58.
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Week van de 
Valpreventie

Één op twee ouderen heeft angst om te 
vallen. Door die angst gaan ze vaak da-
gelijkse activiteiten vermijden. Het voor-
komen van valincidenten is nochtans 
mogelijk. Maar gedachten zoals “Ik ben 
te oud geworden!” of “Er is niets meer 
aan te doen!” verhinderen dat ouderen 
iets aan hun valrisico (laten) doen. Het 
expertisecentrum Val- en Fractuurpre-
ventie Vlaanderen wil daar verandering 
in brengen door ouderen, hun familie en 
gezondheidszorg- en welzijnswerkers te 
sensibiliseren en te informeren.

Kamp je zelf met valangst of ken je zo ie-
mand? Hou dan alvast rekening met deze 
eenvoudige tips. Blijf in beweging. Pas je 
omgeving en je gedrag aan zodat je risi-
co om te vallen verkleint. En vooral: praat 
erover met familie, vrienden, lotgenoten 
of je arts. In de wijkcentra krijg je gratis 
advies van ergotherapeuten.

 R www.valpreventie.be

Feestcheques voor 
Vlaanderen Feest!

Naar aanleiding van het Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap op 11 juli pakt 
Vlaanderen Feest! uit met een gevarieerde 
11-daagse activiteitenwaaier. Op zaterdag 
27 en zondag 28 juni en tijdens de Vlaamse 
feestweek van vrijdag 3 tot en met vrijdag 
10 juli kleuren deze initiatieven opnieuw 
de aanloop naar de Vlaamse feestdag, met 
zaterdag 11 juli zelf als orgelpunt. Ook in 
Kortrijk laten we de Vlaamse feestdag niet 
onopgemerkt voorbijgaan met de tweede 
editie van de Leiefeesten.

Zet je een straatfeest, een wijkinitiatief of 
een verenigingsactiviteit op het getouw 
in de periode van 27 en 28 juni of van 3 
tot en met 11 juli? En wil je die activiteit 
of dat initiatief graag koppelen aan de 
campagne voor het Feest van de Vlaamse 
Gemeenschap? Dan kan je een lokale or-
ganisatiepartner voor Vlaanderen Feest! 
worden. En wat meer is: je maakt kans op 
een feestcheque tot € 180 als beloning 
voor de samenwerking. 

 R www.vlaanderenfeest.eu 

Nieuw stratenplan

Naast het groeiende inwonersaantal telt 
Kortrijk de voorbije jaren ook talrijke 
nieuwe verkavelingen. Daarom nam het 
stadsbestuur een bedrijf onder de arm 
voor de realisatie en bedeling van een 
nieuw stratenplan. Omdat dit plan ook 
publiciteit bevat, werden enkel de wo-
ningen zonder sticker ‘geen reclame’ op 
de brievenbus bedeeld. Kortrijkzanen 
die liever publiciteit in de brievenbus 
mijden maar toch een plan willen, kun-
nen nog altijd een stratenplan van Kor-
trijk en deelgemeenten aanvragen via 
communicatie@kortrijk.be. Vergeet niet 
om je volledige adres door te geven.

SIEN. Lente is uit!

Het lentenummer van SIEN. is voor een 
groot deel gewijd aan de lente. Zo bren-
gen we een reportage over de volkstuin-
tjes en de samentuin op de Venning, 
geven we goedkope tuiniertips en laten 
we een tuincoach aan het woord. We 
lanceren ook enkele nieuwe rubrieken 
zoals Voor & Na en Dé Vraag. Eveneens de 
moeite: de nieuwe format van ons recept. 
Nog een tip: je kan SIEN. online lezen via 
www.kortrijk.be/sien.

Talent in Vrije Tijd  
in Drie Hofsteden

Studies wijzen uit dat 9- tot 12-jarigen 
hun vrije tijd vooral aan sport en de 
jeugdbeweging besteden. Kunst, mu-
ziek en theater staan op de derde plaats. 
In de wijk Drie Hofsteden is er een klei-
ner aanbod aan vrijetijdsactiviteiten dan 
in de rest van Kortrijk. Sinds kort loopt 
daar het project Talent in Vrije Tijd, dat 
aansluit bij de bredeschoolwerking van 
athena campus Drie Hofsteden. Talent in 
Vrije Tijd zet in op zowel sport, jeugdver-
enigingen als kunst en cultuur. De jon-
geren maken vooral kennis met kunst 
en cultuur in hun breedste vorm. 9- tot 
12-jarigen leven zich uit in workshops 
tekenen, muziek, theater én dans.

Het project is ook de BNP Paribas Fortis 
Foundation niet ontgaan. Die beloonde 
athena met een geldsom van € 50.000 
om kansarme kinderen tijdens buiten-
schoolse opvang verder gratis te laten 
proeven van vrijetijdsactiviteiten. Wordt 
zeker vervolgd na de coronastorm.

 R Op de hoogte blijven?   
Volg Talent in Vrije Tijd op Facebook!

 

Ontdek de Zilverroutes

Wandelen met een fysieke beperking, rol-
stoel of kinderwagen, het is niet vanzelf-
sprekend. Daarom stelde Stad Kortrijk vijf 
wandelroutes samen die toegankelijk zijn 
voor iedereen. Elke uitgestippelde wan-
deling heeft een verharde ondergrond en 
onderweg vind je na hoogstens 250 me-
ter comfortabele zitbanken waar je even 
op adem kan komen. Perfect voor wie 
stapsgewijs meer wil bewegen en zo zijn 
of haar levenskwaliteit wil verbeteren.

Deze vijf wandeltrajecten op Kortrijks 
grondgebied hebben elk een verschillend 
start- en eindpunt. Wel vormen alle wan-
delroutes een lus zodat je op om het even 
welk punt kan starten. Kom je met het 
openbaar vervoer? Perfect, de Zilverrou-
tes zijn vlot bereikbaar. Wil je mee op stap? 
Je hebt de keuze uit de Begijnhofroute 
(2.760 meter), de Broelroute (2.560 meter), 
de Leieroute (4.874 meter), de Heuleroute 
(1.380 meter) en de Markeroute (2.586 
meter). Je kan de Zilverroutes downloa-
den via www.kortrijk.be/zilverroutes. Van 
zodra de coronacrisis achter de rug is, kan 
je de brochures ook ophalen bij Toerisme 
Kortrijk en in de wijk- en sportcentra. 
Raadpleeg hiervoor de openingstijden via 
www.kortrijk.be/nieuws/coronavirus.

Hangar K + Leiedal  
= K-orner 

In een bruisende stadskern gaan stu-
deren, wonen en werken hand in hand. 
Daarom slaan Hangar K, dat jong on-
dernemerschap onderdak wil geven, en 
de intercommunale Leiedal, die ruimte 
creëert om te ondernemen, de handen 
in elkaar. Het Textielhuis en het voorma-
lige Den Beer op de hoek van de Rijsel-
sestraat en de Jan Persynstraat zullen uit-
gebouwd worden tot een inspirerende 
ruimte om te ondernemen in de binnen-
stad: K-orner. Met de K van Hangar K, de 
K van Kortrijk, de K van kernversterking 
en de K van kool, want de starters in onze 
regio groeien als kool.

Dit project moet ondernemers de kans 
geven om door te groeien. Hierdoor kan 
de ruimte van Hangar K op het Nelson 
Mandelaplein zich verder focussen op 
co-creatie en het ondersteunen van on-
dernemers met hun onderneming in een 
heel vroeg stadium. Eenmaal onderne-
mers verder willen doorgroeien kan de 
nieuwe locatie in de Rijselsestraat dienst-
doen als een plaats voor groeiers. 

 R Heb je als starter of ondernemer ook een 
vraag over ruimte? Mail cindy.deglorie@
leiedal.be of bel 056 24 16 16. 
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Alleen kinderen die over een verslag van 
het CLB beschikken, kunnen inschrijven in 
het buitengewoon onderwijs. Op het ver-
slag staat het type buitengewoon onder-
wijs vermeld. In Kortrijk worden de volgen-
de types ingericht: type basisaanbod (enkel 
lager onderwijs) en type 2, type 3, type 6, 
type 9 (kleuter- en lager onderwijs).

NIEUWE AFSPRAKEN
De scholen voor buitengewoon onder-
wijs in Kortrijk hanteren nieuwe afspraken 
voor inschrijvingen vanaf het schooljaar 
2020-2021. Voor BEMOK moet je je kind op 
school aanmelden met de computer. Dit 
kan vanaf 20 april tot en met 4 mei na tele-
fonische afspraak met de school.
Voor MPIGO Pottelberg, Mijn Oogappel, De 
Sprong en De Kindervriend kan je je kind 
rechtstreeks inschrijven in de school zelf. 

Inschrijvingen gebeuren chronologisch.

VOORRANGSGROEPEN
Broertjes en zusjes en kinderen van perso-
neel zijn 100% zeker van hun plaats als ze:
- voor BEMOK aanmelden tussen 20 april 

en 4 mei 2020
- voor MPIGO Pottelberg, Mijn Oogappel, 

De Sprong en De Kindervriend inschrij-
ven tussen 20 april en 4 mei 2020

Alle andere kinderen kunnen
- voor BEMOK aanmelden tussen 20 april 

en 4 mei 2020
- voor MPIGO Pottelberg, Mijn Oogappel, 

De Sprong en De Kindervriend inschrij-
ven vanaf 11 mei 2020

AANGEMELD VOOR BEMOK, WAT NU?
Je ontvangt een brief met toewijzing of 

weigering. Als je kind toegewezen is, kan 
je het inschrijven tussen 11 en 29 mei na 
telefonische afspraak met de school. Als je 
kind geweigerd is, ontvang je een docu-
ment met de plaats op de wachtlijst voor 
de school. Je moet je kind nu inschrijven 
in een andere school dan BEMOK. Komt er 
een plaats vrij en is jouw kind aan de beurt, 
dan zal de school contact met je opnemen 
om in te schrijven.

MEER INFORMATIE?
Je vindt alle informatie over de scholen, 
over aanmelden en inschrijven voor het 
buitengewoon onderwijs op de website 
buitengewoonnaarschoolinkortrijk.be.
Hou deze website ook zeker in de gaten 
voor eventuele wijzigingen naar aanleiding 
van de coronamaatregelen.

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
In 1815 was de nederlaag van Napoleon een 
feit. De Leeuw van Waterloo herinnert ons 
daar nog steeds aan. De Franse keizer was 
tot ver buiten Frankrijk ten oorlog getrokken. 
Om te voorkomen dat dit opnieuw zou ge-
beuren, riep het Congres van Wenen een buf-
ferstaat in het leven: het Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden. Willem I van Oranje (1772-
1843) werd koning van dit nieuwe land. Hij 
kwam regelmatig naar Kortrijk.

ZUIDGRENS
Hij gaf aan een commissie van landmeters 
en diplomaten de opdracht om de zuidgrens 
met Frankrijk vast te leggen. Dit resulteerde 
in het Verdrag van Kortrijk, ondertekend 
op 28 maart 1820. De landelijke overheden 
werkten daarvoor nauw samen met de plaat-
selijke burgemeesters. Ook nieuw was dat 
de Leie als vrije waterloop beschouwd werd. 
Het originele verdrag bevindt zich in het Al-
gemeen Rijksarchief in Brussel.

HANDTEKENINGEN
De vertegenwoordiger voor Frankrijk was 
generaal Jean Etienne Casimir Poitevin, ba-
ron de Maureillan (1772-1829). Zijn naam 
staat gebeiteld op de Arc de Triomphe in 
Parijs. Voor de Nederlanden ondertekende 
Jean Victor Baron de Constant Rebecque 
(1773-1850) het verdrag. Ook hij was een 
hoge militair, gepokt en gemazeld op het 
slagveld.

SCHILDERIJ
Op een groot schilderij, aanwezig in de ste-
delijke collecties, poseert koning Willem I 
voor de Kortrijkse Sint-Maartenskerk. In zijn 
hand houdt hij een Plan de la ville Courtray. 
Het doek dateert uit 1821 en werd geschil-
derd door Désiré Donny uit Brugge. Onze 
stad was toen nog volledig ommuurd en 
omwald, met slechts zes poorten. Eén ervan, 
de Menenpoort of Bissegempoort, werd in 
die tijd omgedoopt tot Willemspoort.

BROELKAAI 6
Koning Willem I had een goede vriend in 
Kortrijk, burggraaf Le-
onard Pierre du Bus de 
Gisignies (1780-1849), 
geboren in Dottig-
nies en aangesteld 
als districtscommis-
saris van de koning. 
Hij woonde een tijd-
je in het pand aan 
Broelkaai 6. Du Bus 
werd door Willem 
I in de adelstand 
verheven en zou 
nog een belang-
rijke rol spelen 
als gouverneur-
generaal van 
Nederlands In-
dië, het latere 
Indonesië.

Gedaan met kamperen aan de schoolpoort van BEMOK in de hoop je kind te 
kunnen inschrijven voor het volgende schooljaar. In april werkt men met een 

digitaal aanmeldingssysteem.

Buitengewoon naar 
school in Kortrijk

200 jaar Verdrag
van Kortrijk

Het Verdrag van Kortrijk doet waarschijnlijk bij weinigen een 
belletje rinkelen. En toch is het niet onbelangrijk, want het 

bepaalt tot op vandaag grotendeels de zuidgrens van België. Het 
verdrag werd exact 200 jaar geleden ondertekend.
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Kortrijk roept op 

Dansstorm Kortrijk 

Durf jij wel eens je beste dansmoves 
boven te halen in een TikTok-filmpje, op 
een fuif, op straat of gewoon in je living? 
Breakdance, lindy hop, een walsje, een 
passionele tango, hiphop, urban of ge-
woon je geheel eigen stijl? Danspunt is 
op zoek naar Kortrijkzanen die af en toe 
(of altijd) hun dancing shoes aantrekken 
of met een wild dansidee zitten, alleen 
of met veel, binnen of buiten, in een act 
of ander project, of zomaar, omdat ze 
dat leuk vinden. Iedereen die iets heeft 
met dans of iets dansachtigs, van eender 
welke leeftijd en met of zonder ervaring, 
mag van zich laten horen. Danspunt wil 
iedereen een plaats geven op het rond-
trekkende festival Dansstorm van Dans-
punt dat van 25 tot 27 september in Kor-
trijk neerstrijkt. Kortrijk danst massaal!

 R Interesse? Mail vóór 10 mei naar 
dansstorm@danspunt.be.

 

Food Act 13

Food Act 13 wil in de toekomst nog 
veel meer voedseloverschotten met 
enige houdbaarheid bij horecaza-
ken ophalen. Het Zuid-West-Vlaamse 
voedseldistributieplatform herverdeelt 
jaarlijks 200 ton voedseloverschotten 
onder minderbedeelden. Wie voeding 
op overschot heeft, kan mailen naar 
foodact13@welzijn13.be.

Een herverdeling van voedsel is nu nog 
veel belangrijker geworden: volksres-
taurant VORK is namelijk gesloten door 
de coronacrisis, terwijl ook Poverello de 
deuren moest sluiten. Zorg Kortrijk scha-
kelt daarom ook een versnelling hoger: 
het verdubbelt zijn capaciteit van maal-
tijden aan huis naar 600 per dag. Meer 
informatie op 056 24 46 55.  
 

Wildebrasplekken 
gezocht! 

Stad Kortrijk stimuleert al jarenlang het 
zogeheten wild spelen in straten en buur-
ten en zoekt daarom weer vijf plaatsjes die 
de kinderen samen met Wildebras kun-
nen omtoveren tot een mini-timmerdorp. 
Wildebras zorgt voor de nodige tools en 
materialen voor een hele zomer vol avon-
tuurlijk bouwplezier.

Heb jij in je buurt zo’n verborgen stukje 
groen dat toegankelijk is voor de hele 
wijk, zoals op een hoek van de straat, een 
stukje bouwgrond… Mail het adres vóór 
25 april door naar bieke.vertriest@kortrijk.
be en beschrijf kort waarom jullie buurt 
een wildebrasplaatsje verdient. In de 
loop van mei bekijkt Wildebras alle voor-
stellen. Vlak vóór de zomer krijgen de vijf 
gekozen plekjes een werkbezoek van Wil-
debras die er dan samen met de kinderen 
een wild zomerplaatsje van maakt.

 R  www.wildebras.org

Jouw foto’s in huldeboek 
Vlasverbond?

Het Algemeen Belgisch Vlasverbond 
(ABV) viert zijn 100-jarig bestaan met on-
der andere een huldeboek. Voor de foto’s 
in deze publicatie lanceert het ABV een 
fotowedstrijd. Heb je een passie voor fo-
tografie? Waag dan je kans. Het ABV zoekt 
eigenzinnige en artistieke foto’s van bloei-
ende vlasvelden, oude en nieuwe vlassites 
en alles wat met vlas te maken heeft, van 
het zaaien tot en met de eindproducten. 
Uit alle inzendingen worden 35 foto’s ge-
selecteerd die in het huldeboek 'Traditie, 
kennis en innovatie. Een kroniek van de 
vlassector 1985-2020’ zullen verschijnen. 
Voorzitter van de jury is niemand minder 
dan Magnum fotograaf Carl De Keyzer. 
Durf jij de uitdaging aan?
 

 R www.abv2020.be

Wijkcentra zoeken 
chauffeurs 

De wijkcentra zoeken vrijwilligers die op 
werkdagen mensen willen vervoeren zo-
dat ze kunnen deelnemen aan activitei-
ten. Je maakt deel uit van een groep vrij-
willigers en spreekt samen een beurtrol 
af. De vrijwilligers springen af en toe ook 
bij voor de soepronde. 

Door de maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus in te dijken, zijn de 
wijkcentra momenteel al zeker tot 19 
april gesloten. Dat weerhoudt de centra 
er evenwel niet van om toch deze warme 
oproep te lanceren. Dus ben je in het be-
zit van een rijbewijs B en rijd je graag met 
de wagen? Heb je zin om je op bepaalde 
momenten te engageren, zelf bezig te 
blijven en zo anderen te helpen? Laat het 
ons weten!

 R joke.coulembier@kortrijk.be

Hoeve Te Coucx zoekt 
vrijwilligers voor de bar

Sinds 1 juli 2019 is Hoeve te Coucx de 
nieuwe stek van Kinderboerderij Van Clé. 
De nieuwe locatie aan stadsgroen Mario-
netten laat de kinderboerderij toe om een 
nieuwe invulling te geven aan de werking. 
Zo krijgt de vrije bezoeker de kans om het 
stadsgroen Marionetten te ontdekken. En 
daar hoort in coronavrije tijden een verpo-
zing in de binnenruimte bij. Vandaar dat 
Hoeve te Coucx de openingstijden van de 
bar wil uitbreiden: van oktober tot april 
op woensdag van 14 tot 17.30 uur en in 
weekends die gekoppeld zijn aan evene-
menten. Van het einde van de coronacrisis 
tot september: tijdens de week op woens-
dag en vrijdag van 14 tot 18 uur en in het 
weekend van 14 uur tot 18 uur. 

Tijdens de week zal vast personeel de 
bar bemannen. Voor het weekend zoekt 
Hoeve te Coucx gemotiveerde mensen 
die de bar open willen houden.

 R Meer weten? Mail van.cle@telenet.be  
of bel 056 32 77 90.
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BISSEGEM

TOEKOMST DRIEKERKENSTRAAT
Het autoverkeer in de Driekerkenstraat is vaak te druk en onveilig. Zeker 
voor de 500 leerlingen van de Sint-Vincentiusschool, de 1.000 dagelijkse 
fietsers en de ouderen in de wijk. Daar komt verandering in dankzij het 
stadsvernieuwingsproject Konnector.
De Driekerkenstraat wordt namelijk een fietsstraat met tweerich-
tingsverkeer. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de fiets, bredere 
voetpaden, groen, parkeerplaatsen, terrassen... Ter hoogte van de 
Wevelgemsevoetweg wordt een stukje eenrichtingsverkeer ingevoerd. 
Autoverkeer vanuit Marke komt daardoor niet meer tot in het centrum 
van Bissegem. Een noodzakelijke ingreep om het verkeer in de Drie-
kerkenstraat te verminderen en zo de leefbaarheid en veiligheid te 
verhogen. Deze plannen kwamen tot stand met de medewerking van 
omwonenden, ondernemers en mensen van de Sint-Vincentiusschool, 
het Wijkteam, verenigingen en de kerkfabriek.
De stad organiseert hierover nog een infomarkt in OC De Troubadour. 
De datum wordt vastgelegd eens de coronacrisis achter de rug is. Op de 
infomarkt zal je de plannen van de Driekerkenstraat kunnen inkijken en 
je krijgt er zicht op andere projectonderdelen van Konnector zoals de 
opwaardering van de Vlienderkouter en de realisatie van Bissegem Plage.

 R www.kortrijk.be/bissegem
MARKE

HERAANLEG OVERZETWEG
Na de paasvakantie beginnen normaal de werken in de Overzetweg. Er 
komen nieuwe fiets- en voetpaden, nieuwe parkeerstroken, een geschei-
den riolering en tot slot een nieuw wegdek. In een eerste fase zal er nog 
eenrichtingsverkeer mogelijk zijn richting Marke. Later wordt de volledige 
weg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen wel steeds 
in beide richtingen door. Het einde van de werken is voorzien tegen eind 
september.

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

BELLEGEM

KDD XL, KAMPIOENSCHAP 
VAN DE DEELGEMEENTEN
De jaarlijkse Koers der Dorpelingen in Bellegem (KDD) krijgt dit jaar een serieuze 
make-over. Naast de traditionele koers van Bellegemnaren tegen oud-inwoners, is er 
nu ook een Kampioenschap der deelgemeenten. De acht deelgemeenten van Kor-
trijk mogen telkens acht renners afvaardigen. De criteria voor deelname zijn eenvou-
dig. Je mag geen profrenner zijn en het voorbije jaar enkel deelgenomen hebben 
aan koersen voor wielertoeristen. Uiteraard moet je ook in de deelgemeente wonen 
waarvoor je je inschrijft. De acht Kortrijkse deelgemeenten strijden op zaterdag 4 juli 
om 17 uur voor de titel op het golvende parcours rond Bellegem. Na de koers kan ie-
dereen genieten van livemuziek op Bellegemplaats. Het kermiscomité van Bellegem 
neemt het dan over van KDD XL

 R Inschrijven kan op www.koersderdorpelingen.be

BELLEGEM

EENRICHTINGSVERKEER
BELLEGEMKERKDREEF 
DEFINITIEF
De Bellegemkerkdreef werd enkele jaren geleden al een 
eenrichtingsstraat. Oorspronkelijk was dat op vrijwillige 
basis en slechts in een deeltje van de straat. Je mocht er niet 
inrijden vanaf de kerk naar de school. De Vrije Basisschool 
was vragende partij omdat er vóór en na school vaak on-
veilige verkeerssituaties ontstonden. Tijdens de werken aan 
het nieuwe Woonzorgcentrum De Zon, vlak naast de school, 
werd dat eenrichtingsverkeer tijdelijk verplicht. Omdat vei-
lige schoolomgevingen een prioriteit zijn voor Stad Kortrijk, 
werd die nieuwe verkeerssituatie een tijdje geëvalueerd. In 
overleg met het schoolbestuur, de ouderraad, buurtbewo-
ners en de werkgroep mobiliteit van Bellegem is nu beslist 
om het eenrichtingsverkeer definitief te behouden tussen 
de Bellegemsestaat en de Kloosterdreef.

KEN JE DEELGEMEENTE! 
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 maart werd genomen in Aalbeke aan 
Vandecasteele Houtimport, op de hoek van de Bergstraat en de Knokstraat.

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-OOST

STUDIJO KOUTER
Een mooi, groot gebouw siert al een half jaar het begin van de Olmenlaan. Het is StudiJO 
Kouter, een uniek verblijf in Zuid-West-Vlaanderen voor jongeren tussen 12 en 25 jaar met een 
mentale beperking. StudiJO Kouter is een onderdeel van MFC De Hoge Kouter dat dagopvang 
en begeleiding voorziet voor jongeren met een mentale beperking. Het nieuwe verblijf heeft 
ook een polyvalente zaal die opengesteld wordt voor de buurt, De Zwaluw. Onder andere 
Natuurpunt en een kaartersclub willen De Zwaluw gebruiken. En dat levert een win-winsitu-
atie op, want verenigingen kunnen er een vergadering of activiteit organiseren, maar StudiJO 
Kouter vraagt ook om iets terug te doen voor de jongeren. Natuurpunt heeft bijvoorbeeld al 
samen met enkele jongeren een deel van de tuin van StudiJO Kouter aangelegd.
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LANG VAN HUIS
Nevin Amarendranath (19) studeert Game 
Development aan Howest, een opleiding 
die drie jaar duurt. Tijdens die drie jaar gaat 
Nevin enkel tijdens de zomermaanden 
even terug naar huis. “In de week ben ik al-
tijd omringd door medestudenten, zowel 
uit Vlaanderen als internationaal. Boven-
dien heb ik een heel druk lessenrooster en 
veel projecten. Maar in de weekends lopen 
de studentenverblijven leeg en wordt het 
voor mij iets té stil en rustig. Zeker als je 
weet dat ik uit Chennai kom, een stad in In-
dia met meer dan zeven miljoen inwoners,” 
legt Nevin uit.

BUDDYGEZINNEN
Om te voorkomen dat studenten zoals 
Nevin zich eenzaam gaan voelen, heeft Stad 
Kortrijk samen met de onderwijsinstellingen 
het buddyproject NEST op poten gezet. Zo 
kwam Nevin in contact met Marcia Deco-
ninck en Koen Desmedt. “Vorig jaar lazen we 
in het stadsmagazine een oproep voor bud-
dygezinnen,” vertellen ze. “We hadden al er-
varing als pleeggezin en voelden ons aange-
sproken. Redelijk snel na ons intakegesprek 
werden we gematcht met Nevin.”

VERRIJKING
“En dat is voor ons vanaf dag één een verrij-
king geweest. Nevin is een spontane jongen 

die heel nuchter in het leven staat. Hij vertelt 
graag over India en kent veel van de geschie-
denis,” zegt Koen. “Wanneer hij bij ons is doen 
we vooral de dagelijkse dingen, zoals samen 
lekker eten. Als de omstandigheden het toe-
laten, maken we binnenkort een uitstapje 
naar Ieper, want Nevin is heel geïnteresseerd 
in de Eerste Wereldoorlog,” vult Marcia aan. 
“Verder organiseert NEST zelf activiteiten zo-
als een ontbijt of een pizza-avond.”

VANGNET
Ook Nevin is heel positief over zijn relatie met 

Marcia, Koen en hun zoontje Elias: “Ze zijn 
heel open en behulpzaam. Vooral voor prakti-
sche zaken is het goed om iemand te hebben 
die weet hoe alles hier werkt. Enkele weken 
geleden was ik bijvoorbeeld ziek en Marcia 
en Koen regelden een doktersafspraak voor 
mij. Dat was een hele geruststelling.”

 R Zelf buddy worden van een buitenlandse 
student? Of een buddy nodig? Meer info via 
joke.coulembier@kortrijk.be.

JUMP!’ers willen 
taboes doorbreken

“Het is een grote 
geruststelling om altijd 
een hulplijn te hebben”

Er wordt de laatste jaren keihard gewerkt om de wachtlijsten in de bijzondere 
jeugdzorg in en rond Kortrijk weg te werken. Het samenwerkingsverband JUMP! 

speelt daarin een grote rol. Mike (19) en Christof (21) vertellen hun verhaal.

Elk jaar vinden honderden buitenlandse studenten hun weg naar het 
uitgebreide aanbod van hogescholen Howest en VIVES en universiteiten  

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en UGent Campus Kortrijk.  
Het buddyproject NEST wil hen meer thuis doen voelen.

MOEILIJKE JEUGD
“Toen ik een jaar of tien was begon het ge-
weld thuis," vertelt Mike. "Eerst was mijn 
moeder het slachtoffer, maar na haar overlij-
den was ik aan de beurt. Op mijn zestiende 
belandde ik op straat. Ik verbleef onder an-
dere bij pleeggezinnen en een leerkracht. Op 
m’n achttiende ging ik alleen wonen. Maar ik 
worstel nog elke dag met alles wat ik heb 
meegemaakt. Vorige maand bijvoorbeeld 
ging ik opnieuw door een moeilijke periode 
en daarom liet ik me even opnemen.”

Ook het verhaal van Christof laat weinig 
aan de verbeelding over. “Als kleuter werd 
ik opgevoed door mijn oma, maar die was 
alcoholverslaafd. Dat zorgde voor ondraag-
lijke thuissituaties. Na de lagere school die 
ik op internaat doorbracht, kwam ik in een 
pleeggezin terecht. Tot mijn zeventiende 

was ik er slachtoffer van misbruik. Zelfs 
toen ik alleen ging wonen, bleef het mis-
bruik mij achtervolgen. Dat leidde tot een 
alcohol- en drugsprobleem, maar nu ben ik 
al een tijdje clean.”

PRATEN HELPT
Zowel Mike als Christof zette zelf de belang-
rijke stap naar hulp. Via respectievelijk vzw 
AjKo en het CJGB kwamen ze in contact 
met JUMP! “Mike stond op verschillende 
wachtlijsten van instellingen voor bijzon-
dere jeugdzorg en was dus een ideale kan-
didaat voor het JUMP!-traject,” legt Melanie 
Reynaert van AjKo uit. “En Christof was via 
ons vrijetijdsaanbod al langer kind aan huis 
bij AjKo. Allebei vonden ze intussen de weg 
naar gepaste hulp.”

“Ik lig nog elke nacht wakker van de ver-

schrikkelijke herinneringen. Maar wanneer 
ik erover praat, dan verdwijnen ze heel 
even naar de achtergrond,” zegt Christof. 
“Praten werkt therapeutisch en bovendien 
kan het lotgenoten inspireren om ook te 
praten,” vult Mike aan. “Daarom droom ik 
ervan om écht met mijn verhaal naar bui-
ten te komen en zo taboes te doorbreken.”

“De klassieke preventie doet mooi en nut-
tig werk, maar als een ervaringsdeskundige 
zijn of haar verhaal brengt, komt het dub-
bel zo hard binnen. Samen met JUMP! zijn 
deze twee moedige gasten nu op zoek naar 
fora zoals scholen en jeugdorganisaties 
om hun boodschap verder te verspreiden,” 
klinkt Melanie hoopvol.

 R Meer over JUMP! en vzw AjKo  
op www.kortrijk.be/ajko
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Met de wedstrijd Commerce Design wil Designregio Kortrijk aantonen dat 
designgerichte of commerciële aanpassingen aan handelszaken niet alleen een 

positieve invloed hebben op de zaak zelf, maar ook op de hele buurt en zelfs stad.

Designregio Kortrijk is het platform voor 
creativiteit, innovatie en ondernemerschap 
van de regio Kortrijk. Dankzij die drie kwa-
liteiten behoort onze stad sinds het najaar 
2017 tot het UNESCO Creative Cities Net-
work. Commerce Design is een wedstrijd 
die bedacht werd in Montreal, partnerstad 
van Kortrijk in het UNESCO-netwerk. Na 
meer dan tien andere steden wereldwijd is 
Kortrijk nu aan de beurt.

HOE DEELNEMEN?

Commerce Design richt zich tot alle han-
delszaken in Kortrijk en deelgemeenten 
die de afgelopen jaren investeerden in de 
architectuur en/of het commercieel ont-
werp van hun zaak. Winkel, horecazaak, 
aanbieder van diensten? Groot of klein 
project/budget? Heel innovatieve of eer-
der bescheiden ingreep? Kapper, traiteur, 

schoenmaker, bakker, hotel, bar, restaurant, 
reisagentschap, wasserij…? Alle kandida-
ten zijn welkom vanaf nu tot eind mei.

BEKRONING DOOR JURY
ÉN PUBLIEK

Uit de inzendingen selecteert een jury van 
architecten, interieurvormgevers en an-
dere experten 20 laureaten. Zij ontvangen 
de Grand Jury Prize. De winnaars worden 
daarna opgenomen in een parcours langs-
heen alle genomineerde zaken. Als ambas-
sadeurs van Commerce Design én van hun 
eigen zaak krijgen ze promo- en commu-
nicatiemateriaal ter beschikking om het 
grote publiek te overtuigen. Zo dingen ze 
mee naar de People’s Choice Award die in 
oktober bekendgemaakt wordt tijdens de 
Biënnale Interieur.

WAAROM DEELNEMEN?

Uit resultaten in Montreal is gebleken dat 
Commerce Design de winnende zaken 
geen windeieren heeft gelegd. Door de 
vele promotie en communicatie tijdens en 
na de wedstrijd stegen de verkoopcijfers, 
kwamen er meer klanten over de vloer en 
waren er meer bezoekers op hun website. 
Maar vooral: ze inspireerden anderen door 
het belang van design en creativiteit in de 
stad mee te promoten.

 R Zin om deel te nemen? Neem contact op met 
veerle@designregio-kortrijk.be.

Commerce Design
zoekt creatieve, innovatieve handelszaken

Ochre Bakery, laureaat Commerce Design Détroit 2019
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Festival Kortrijk (© Michelle Geerardyn)


