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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  
17 april 2020. Intussen kunnen de richtlijnen 
veranderd zijn. Check daarom regelmatig 
www.kortrijk.be/corona. Er zijn 
bovendien zo weinig mogelijk activiteiten of 
evenementen opgenomen omwille van de 
onzekerheid dat die kunnen doorgaan.

4-5 > Kortrijk Spring(t)

Dit jaar geen lente vol sportieve en  
andere evenementen door de corona-
crisis, maar dat betekent niet dat je je 
niet kunt amuseren.

6 > Dienstverlening

Net zoals de werknemers van andere 
bedrijven, leren ook die van Stad Kortrijk 
omgaan met de omstandigheden. Een 
correcte dienstverlening staat centraal.

8-9 > Sinksen

Een viering van de Sinksenfeesten 
zoals we ze gewoon zijn, zit er dit jaar 
niet in. Maar de stad werkt wel keihard 
aan een origineel alternatief.

10-11 > Tuin vol leven

De lente en de lockdown zijn twee 
redenen om even je tuin onder handen 
te nemen. Wat doe je met je gazon? En 
al eens gedacht aan composteren?

16-17 > Straffe verhalen

Seda Virabian vecht tegen een auto-
immuunziekte, maar vindt toch de 
kracht om 3 kinderen op te voeden en 
een bloemenwinkel te runnen.

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 keer moesten we er niet lang over nadenken. De eer-
volle vermelding gaat naar alle mensen die momenteel 
onze stad rechthouden: werknemers van warenhuizen en 
koerierdiensten, postbodes, buschauffeurs en afvalopha-
lers, en vooral ook de mensen uit de zorg. Thuisverplegers, 
personeel van woonzorgcentra, huisartsen, ambulanciers, 
apothekers, dokters en verpleegkundigen in ziekenhui-
zen en alle andere zorgverstrekkers die al wekenlang in de 
vuurlinie staan. Naast een dagelijkse staande ovatie om 20 
uur verdienen zij ons eeuwig respect. Niet alleen voor hun 
werk tijdens de coronacrisis, maar voor hun inzet van giste-
ren, vandaag en morgen.

De strenge maar noodzakelijke maatregelen om het coronavirus in te dijken, 
brengen voor bepaalde bevolkingsgroepen praktische problemen met zich mee. 

Zij moeten soms noodgedwongen hulp en/of gezelschap van familie en vrienden 
missen. Gelukkig dragen de Kortrijkzanen zorg voor elkaar.

Kort na de aankondiging van de semi-lock-
down midden maart zette Stad Kortrijk de 
actie #KortrijkHelpt op poten. Onder an-
dere via sociale media en het stadsmaga-
zine van april deden we een oproep naar 
mensen die willen helpen en naar mensen 
die hulp nodig hebben. Bovendien doen de 
wijkteams regelmatig drempelbezoeken 
en worden alle 70-plussers in Kortrijk opge-
beld om te vragen hoe het met hen gaat.

VRIJWILLIGERSWERK

Midden april leverde die oproep al meer dan 
400 vrijwilligers op. Een deel van hen werd al 
effectief in contact gebracht met iemand die 
hulp kon gebruiken, bijvoorbeeld om bood-
schappen te doen, warme maaltijden te 
bereiden of de hond uit te laten. Ken jij nog 
mensen die wat hulp of een babbel kunnen 
gebruiken of heb je daar zelf behoefte aan? 
Aarzel niet en bel naar 1777. Of richt met je 

buurt een Facebook- of WhatsAppgroepje 
op en houd elkaar op de hoogte.

BURGERINITIATIEVEN

Naast de stad hebben ook enkele Kortrijk-
zanen de handen uit de mouwen gestoken 
en een vrijwilligerssysteem georganiseerd. 
Jean-Philippe Vrijghem bijvoorbeeld heeft 
een pool van zo’n 100 vrijwilligers op de 
been gebracht. En Call On Me Kortrijk helpt 
de mensen die ons land nu overeind houden. 
Vrijwilligers doen boodschappen of de strijk 
voor mensen uit onder andere de zorgsector.

SPONTANE ACTIES

Met Pasen bezorgde de stad 1.600 kinde-
ren uit kwetsbare gezinnen een paaspakket 
met speel-, lees- en knutselmateriaal. Wa-
renhuisketen Delhaize leverde paaseieren 
aan 2.000 bewoners van woonzorgcentra. 

Leerkrachten van het Guldensporencollege 
Engineering (voorheen VTI) offerden hun 
paasvakantie op om pleximaskers te ma-
ken voor de Kortrijkse zorginstellingen. En 
dan hebben we het nog niet over de hon-
derden andere vrijwilligers die thuis vlijtig 
mondmaskers naaiden.

#KortrijkHelpt
SAMEN TEGEN CORONA

Blijf in uw kot

Wil jij ook nog graag je steentje bij-
dragen aan onze strijd tegen het co-
ronavirus? Neem dan een kijkje op 
www.kortrijk.be/kortrijkhelpt. 
Iedereen kan trouwens een zinvolle 
bijdrage leveren door simpelweg de 
maatregelen van de federale en lo-
kale overheden te respecteren.

Geen stadsmagazine ontvangen?
Meld dit zeker via 1777@kortrijk.be. 
Het stadsmagazine van mei ontvang je uitzonderlijk pas tussen  
5 en 7 mei. De editie van juni komt normaal tussen 26 en 27 mei.

SAMEN TEGEN CORONA

©
 Kattoo
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SPORT@KORTRIJK
Mei en juni zijn normaal heel sportieve 
maanden. Heel wat Kortrijkzanen ontwa-
ken dan uit hun sportieve winterslaap en 
er staan ook talrijke sportieve activiteiten 
op het programma. De sportdienst organi-
seert Sport@Kortrijk, Family Monkey Run 
en Kortrijk Loopt. Er zijn de beachsporten 
op de Grote Markt, de duatlon en triat-
lon, en de wielerwedstrijd GP Marcel Kint 
‘vlamt’ door onze straten. Maar helaas niet 
in 2020.

Ook JC Tranzit, het mekka voor de Kortrijk-
se urban sporters, is gesloten. Maar Tranzit 
bleef niet bij de pakken zitten en organi-
seerde een wedstrijd voor BMX’ers, skaters 
en steppers. Ze konden thuis tricks inoe-
fenen, zichzelf filmen en meedingen naar 
de titel. Check www.jctranzit.be en laat je 
inspireren. Maar wees voorzichtig, want de 
spoeddiensten hebben al werk genoeg.

BERENJACHT
Ook gezinnen met jongere kinderen kre-
gen de afgelopen weken een leuke uit-
daging voorgeschoteld: de Berenjacht. 
Dankzij een veel gedeelde oproep op so-
ciale media werd dit initiatief ook in Kor-

trijk in een mum van tijd heel populair. Het 
doel was simpel: een wandeling maken 
in je buurt en zoveel mogelijk knuffelbe-
ren spotten. Enkele duizenden inwoners 
plaatsten knuffels achter hun ramen en 
bezorgden zo heel wat kinderen een on-
vergetelijke zoektocht.

PODIUM AAN HUIS
Ook voor wie het theater mist zijn er alter-
natieven. Zo biedt Cultuurconnect via de 
website www.podiumaanhuis.be opna-
mes aan van podiumvoorstellingen voor 
jong en oud. Elke dag komen er nieuwe 
voorstellingen bij. Via Podium Aan Huis 
bundelen gezelschappen, kunst- en cul-
tuurhuizen virtueel de krachten om jou te 
blijven ontroeren en ontspannen.

Liever een streepje (live)muziek? Zolang 
alle Kreuns, AB’s en Sportpaleizen te lande 
dicht blijven, moeten we onze toevlucht 
nemen tot virtuele alternatieven. Café 
Quarantaine van Studio Brussel bijvoor-
beeld. Dichter bij huis maakt Muziekcen-
trum Track van de gelegenheid gebruik 
om ons te laten kennismaken met enkele 
Kortrijkse bands. Check zeker eens hun 
Facebookpagina.

Elk jaar in april lanceert de stad de campagne ‘Kortrijk Spring(t)’. 
Onder die noemer staan de eerste grote openluchtactiviteiten op 

de kalender. Door de omstandigheden zijn de meeste daarvan 
helaas afgelast. We zochten een alternatieve invulling.

Kortrijk
Spring(t)

Ook tijdens coronacrisis

THUIS BLIJVEN?
SUPERLEUK! 
Thuis blijven en je toch amuseren. 
Het kan! We zetten een aantal cre-
atieve activiteiten op een rijtje.
 
• Haal je fotoboeken uit de kast en 

herbeleef die prachtige zomer 
van... Maak een collage. Of maak 
een fotoboek van alle losse foto’s 
die nog geen vast plekje kregen. 

• Doe een picknick of barbecue in 
je tuin. Dek je tafel alsof de ko-
ning zelf komt eten. Maak van de 
maaltijd iets speciaals samen met 
je huisgenoten.

• Herlees je lievelingsboek of 
het allereerste boek dat je 
kocht. Luister naar een boek via  
www.iedereenleest.be.

• Haal de puzzels uit de kast en maak 
de puzzel met het meeste aan-
tal stukjes. Als je helemaal zot wil 
doen, maak hem dan met de teke-
ning gericht naar de onderkant. 

• Ruim je kleerkast op. Wat doe 
ik al 4 seizoenen niet meer aan? 
Welke schoenen knellen er nu 
wel echt te veel? Hol wel niet 
meteen naar de textielcontainers 
van de Kringloopwinkel, maar 
hou ze even in uw kot tot de 
winkels terug open gaan en hun 
voorraad kwijt kunnen.

• Speel een gezelschapsspel. Dat 
kan met jouw huisgenoten, maar 
er bestaan ook voldoende online 
alternatieven.  

• Leer op eigen houtje een nieuwe 
vaardigheid: bakken, tekenen, 
schilderen, zingen, dansen… 

• Schrijf een gedichtje over je huis 
of een ode aan jouw straat.

• Vergeet e-mail of WhatsApp. 
Schrijf eens een brief of teken 
en kleur een originele kaart voor 
een familielid of vriend(in).
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Het gratis nummer 1777 draait op volle 
toeren, net zoals het thuisloket dat burgers 
digitaal verder helpt. Ook via sociale media 
blijft de stadsorganisatie burgers informe-
ren, ondersteunen en moed inspreken. 
Heel wat medewerkers kunnen dankzij een 
goeie digitale omkadering vanuit hun kot 
werken. Andere teams voeren hun taken 
wel uit zoals gewoonlijk. Zij zorgen voor 
onderhoud, netheid, maaltijdenvervoer en 
nog zoveel meer.

FLEXIBILITEIT
Maar de stadsorganisatie zoekt tijdens 
deze periode vooral ook persoonlijk con-
tact met Kortrijkzanen en zet hiervoor 
medewerkers in die hun takenpakket ge-

deeltelijk zagen verdwijnen. Zo proeven 
administratieve krachten van een job bij 
de kinderopvang of bellen ze Kortrijkse 
senioren op. Bij team Sport, Tranzit en de 
Warande springen ze creatief om met on-
line speel- en beweegtips.

Het Sociaal Huis, wijkteam Overleie en De 
Zonnewijzer kunnen rekenen op gemeen-
schapswachten voor het onthaal van hun 
klanten. Parkeerwachters zorgen voor toe-
zicht in parken en pleinen en ondersteunen 
#KortrijkHelpt. Er is hulp voor de drempel-
bezoeken, het rondbrengen van paaspak-
ketten bij kwetsbare gezinnen, het knippen 
van stof en naaien van mondmaskers, het 
flyeren en informeren van Kortrijkzanen…

CREATIVITEIT
Kortrijk is een stad waar altijd iets te be-
leven valt en dat is niet anders tijdens de 
coronacrisis. We zien hoe Kortrijkzanen 
zorgen voor mekaar. We horen applaus, le-
zen kattenbelletjes op de huisvuilzak of het 
trottoir en spotten talrijke foto’s en filmpjes 
met een warme boodschap. We zien onder-
nemers die mekaar via WhatsApp informe-
ren, steunen en creatief uit de hoek komen.

Het begrip, de inzet en de dankbaarheid 
van onze inwoners  zorgt ervoor dat we als 
stadsorganisatie met een tomeloze, crea-
tieve inzet zullen verdergaan tot het leven in 
Kortrijk weer de aloude invulling kan krijgen.

VEILIG BEWEGEN
DOE JE ZO
In beweging blijven is de bood-
schap, zeker voor mensen die 
een dagje ouder zijn. Zorg er wel 
voor dat je niet valt. Hier volgen 
enkele tips.

• Zit niet te lang stil. Sta na 20 tot 
30 minuten even recht. Belang-
rijk daarbij is dat je rustig recht-
staat. Blijf in beweging door licht 
huishoudelijk werk te doen, te 
telefoneren terwijl je staat...

• Loop niet rond op blote voe-
ten of kousen. Doe gemakke-
lijke schoenen aan die je voeten 
goed omsluiten.

• Draag je een bril? Hou die proper 
en binnen handbereik. Vermijd 
kalmeer- en slaapmiddelen.

• Heb je tapijten in je woonka-
mer? Zorg dat ze mooi plat lig-
gen. Berg losliggende kabels 
goed op. Doe het licht aan als je 
’s nachts moet opstaan.

• Een glas bier of wijn mag, maar 
met mate. Eet ook gezond. 
Groenten, fruit, vis zijn een bron 
van calcium, die je spieren en 
botten versterkt.

• Ga je eventjes naar buiten voor 
een korte wandeling? Niet for-
ceren is de boodschap. Neem af 
en toe pauze. Eventjes rusten op 
een bankje is toegestaan, maar 
hou anderhalve meter afstand.

Dankbare
70-plussers

Slimme én creatieve 
dienstverlening 

Stad Kortrijk draagt zorg voor haar inwoners. Zeker voor 
de 70-plussers die tijdens de coronacrisis meer gevaar 
lopen. Daarom belden stadsmedewerkers hen allemaal 

op. Sommige 70-plussers krijgen nog altijd regelmatig een 
telefoontje en indien nodig gaan de medewerkers van de 
wijkteams op drempelbezoek. Iets wat erg gewaardeerd 

wordt zoals blijkt uit onderstaande reacties.

Stad Kortrijk ijvert al jaren voor een slimme en snelle dienstverlening.  
Daar plukken we tijdens deze periode van afzondering de vruchten van.

Hallo 1777,
Ondanks dat ik hou van het 

alleen zijn in de stilte, vind ik 

het toch fijn te weten dat stad 

Kortrijk bezorgd is om haar 

alleenstaande ‘oude’ bewoners. 

Samen met jullie hoop ik dan 

ook dat je bij veel mensen in 

deze moeilijke tijd een straaltje 

zon en wat gezelligheid zult 

bijbrengen. Een heel goed 

initiatief!
Aan alle medewerkers en 

medewerksters mijn steun 

en betuiging!

Roza

Beste
Hartelijk dank voor de zorg 
die u voor ons, ouderen, heeft. 
Het deed echt deugd iemand 
aan de deur te krijgen en de 
mogelijkheden op papier te 
hebben. Chapeau, stad Kortrijk!

Rita

Dag ‘meneer de burgemeester’Zoals mijn 90-jarige oma u noemt. Ik ben ex-Kortrijkzaan en woon al 16 
jaar in Milaan. Mijn oma woont alleen 
op de Damkaai en wordt iedere week 
gebeld door ‘een lief madammeke van 
’t stad’ om te vragen of alles goed gaat, 
of ze iets nodig heeft. Te fier en te jong 
– dat is voor de oude mensen he! – om 
hulp te vragen, kijkt ze wel uit naar die telefoontjes. Hierbij willen wij u dus beiden bedanken. Bedankt! 

Stiene



8 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 9

M E I  2 0 2 0M E I  2 0 2 0

DOE MEE 
MET SINKSEN
OP DE RADIO

Sinksen is voor veel Kortrijkzanen de jaarlijkse hoogmis van  
het feestgedruis. Omdat we die dit jaar niet te veel zouden 

moeten missen, werkt de stad een speciale editie van de 
Sinksenfeesten uit. Sinksen2020 gaat namelijk live in de ether!

Daarvoor kaapt Sinksen een radiofrequen-
tie en brengt van zaterdagavond 30 mei tot 
en met maandag 1 juni Radiosinksen tot bij 
jou in de woonkamer. Op het programma 
staan alle Sinksenklassiekers: klinken met 
Sinksen, rommelen door verhalen, speelse 
uitdagingen voor kinderen, muzikale mo-
mentjes, sportieve uitdagingen...   

RADIOMAKERS GEZOCHT

Voor deze unieke editie van Radiosinksen 
zoekt de stad samen met Radio Quindo en-
thousiaste presentatoren en journalisten. 
Dit is dé kans om je stem te laten horen en 
je media-ambities waar te maken. Zin om 
mee te werken aan Radiosinksen? Stuur 
vóór 11 mei een fragment van maximaal 1 
minuut met je beste presentatieskills naar 
info@quindo.be.

OPENINGSMOMENT

Vanaf zaterdagavond om 21 uur zal Sink-
sen2020 zich als een lopend vuurtje door-
heen de stad verspreiden. En jij kan daar aan 
meehelpen. Licht je straat op met kaarsen aan 
je raam of lichtjes aan je voorgevel. Zo zetten 
we samen de stad in lichterlaaie en geven we 
de coronahelden een ultieme dankjewel met 
een uniek vuur- en lichtfestijn.

ROMMELMARKT

Ook de liefhebbers van de rommelmarkt 
komen aan hun trekken met de Sinksen-
rommelveiling.  Selecteer één rariteit die je 
graag aan de man wil brengen. Belangrijk 
detail: er moet een mooie anekdote aan 
vasthangen. Verkopers kunnen hun voor-
werp op zaterdag 30 mei afleveren op de 
site van Bolwerk, Spinnerijstraat 105. Op 
maandag 1 juni gaat dan de gezelligste on-
line Sinksenrommelveiling van start.

KINDEREN IN DE WOLKEN

Sinksen is hét Kortrijkse gezinsevenement 
bij uitstek en roept daarom alle Kortrijkse 
creatieve kinderen, mama’s en papa’s op 
om samen de stad kleur te geven. Werken 
jullie mee door op zondag jullie stoep in te 
kleuren? Thema: in de wolken. Het resultaat 
van die ingekleurde stad wordt profes-
sioneel vastgelegd op zondagnamiddag, 
maar deel gerust ook zelf je foto’s met de 
hashtag #sinksenindewolken.

MUZIEK EN BEWEGING

Een Sinksen zonder optredens? Ondenk-
baar! Hou de muziekprogrammatie in de 
gaten op de website www.sinksen.be en 
je geniet vanuit je kot van prachtige huis-

kamerconcerten. Eveneens ondenkbaar is 
een Sinksen zonder Kortrijk Loopt. 8500 is 
het aantal loop/wandelkilometers dat we 
tijdens het Sinksenweekend met z’n allen 
willen verzamelen. Via de website www.
keepmoving.eu kan je vanaf 26 mei registe-
ren voor een loopsessie van 5 of 11 km. Of 
kies gewoon de afstand die je zelf wil.

HAPJE EN DRANKJE

En last but not least: geen Sinksenfeestje 
zonder Sinskenhapje en Sinksendrankje! 
De Kortrijkse horeca knutselt en kookt sma-
kelijke Sinksenpakketten in elkaar die je 
kan bestellen op de website. De pakketten 
worden aan huis geleverd. Zolang de voor-
raad strekt. Voor alle chefs thuis wordt een 
authentiek Kortrijks recept voorzien om 
zelf uit te proberen.

PRAKTISCH

Hoe zit dat dan met de veiligheidsmaat-
regelen? Als iedereen in zijn kot blijft, dan 
zorgt Sinksen voor de rest, beloofd! Stem 
tussen 30 mei en 1 juni gewoon je radio af 
op de Sinksenfrequentie 92.2 FM en hou de 
website en de Facebookpagina in de gaten 
voor alle info en nieuws.

 R www.sinksen.be

VROEGER
EN NU

Dit jaar geen Sinksen zoals we het 

gewoon zijn. Voor de gelegenheid 

trekken we wel eens de oude doos open 

en bladeren we door de geschiedenis 

van het stadsfestival. We vertrekken 

bij de allereerste editie in 1975 

en eindigen bij de succesvolle 

editie van vorig jaar.

Met dank aan www.kortrijk.be/beeldbank.

1983

1975

1996

2005

2019
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GROENE WOESTIJN

“Onze Vlaamse gewoonte om een strak 
gazon te maaien en onderhouden, zorgt 
eigenlijk voor een groene woestijn met 
bitter weinig biodiversiteit”, vertelt Katrijn 
Loosveldt, expert natuurbeheer van onze 
stad. “Een natuurrijke tuin lijkt in onze 
ogen misschien slordig en verwilderd, 
maar zo’n tuin levert eigenlijk net een rijk-
dom aan planten en dieren op. Daarom 
pleit ik graag voor minder gazon en een 
uitgebreid palet aan bloemen en plan-

ten. Dat zorgt voor minder gras afrijden, 
minder maaiafval en meer genieten van 
planten en dieren in je tuin. Een win-win-
winsituatie dus!”
 

PIMP JE GAZON

Met deze eenvoudige tips breng je de na-
tuur terug naar je gazon en tuin.
• Zet een deel gras af en laat het groeien.
• Spit een deel van je gazon om en zaai een 

bloemenweide.
• Maai maar één keer om de 3 à 4 weken.

• Verwijder het maaisel. Zo groeien er 
meer bloemen.

• Laat bloemen en mos staan. Ze zorgen 
ervoor dat je gazon sterker is en beter te-
gen de droogte kan.

• Vaste planten, struiken en bomen zorgen 
voor schaduw en vragen veel minder on-
derhoud dan gras.

Laat je verder inspireren op byebyegrass.eu 
of win advies in bij de tuincoach. Hij komt 
na het opheffen van de coronamaatregelen 
gratis bij je langs om na te gaan hoe je jouw 
tuin natuurvriendelijker kan maken.

BEGIN JE EIGEN 
COMPOSTHOOP 

Wist je dat zo’n 40% van ons restafval eigen-
lijk composteerbaar is? Zelf een compost-
hoop beginnen kan je dus heel wat ruimte 
in je restafvalzak besparen. En dat betekent 
dan weer winst voor je portemonnee. Thuis 
composteren kan in een compostbak, -vat 
of -hoop. Die kan je zelf maken of bij IMOG 
kopen voor € 27. Begin in het voorjaar, in de 
zomer of op een zonnige herfstdag. Geef 
de compost een zonnige plaats. Leg onder-
aan structuurmateriaal zoals takjes, haag-
scheersel of houtsnippers en verwerk dat 
materiaal ook regelmatig in de compost. 
Regelmatig beluchten is noodzakelijk voor 
een goede compostering. Een volledige 
handleiding vind je op www.imog.be.
 

WAT KAN ER OP 
DE COMPOST?

Je zou verbaasd staan van wat je allemaal 
kan composteren! Aardappelschillen, schil-
len van vruchten, groenteresten, eierscha-
len, doppen van noten, thee(zakjes), kof-
fiedik en –filters, keukenrolpapier, kleine 
hoeveelheden etensresten, mest van kleine 
huisdieren, verwelkte snijbloemen en ka-

merplanten, versnipperd snoeihout, haag-
scheersel, zaagmeel en schaafkrullen, ge-
maaid gras, bladeren, onkruid, resten uit 
groente- en siertuin… Voeg wel nooit te 
grote hoeveelheden van hetzelfde materiaal 
in één keer toe. Doseren is de boodschap.
 

WAT MET GRASMAAISEL?

• Verwerk het tot compost. Gouden regel: 
gebruik voldoende droog en bruin mate-
riaal tussen het gras in je composthoop.

• Gebruik het als mulchmateriaal tussen je 
vaste planten. Het gras dekt de grond af 
en voorkomt zo onkruid en uitdroging.

• Geef een deeltje aan je kippen. Ze eten 
gras en de insecten en andere kruipers 
die het gras aantrekt. Doe dit wel onmid-
dellijk na het maaien.

• Werk bij het spitten van je moestuin een 
beperkte hoeveelheid gras in.

• Kan je het maaisel niet zelf verwerken 
omdat je tuin te klein is, dan kan je het af-
voeren naar het recyclagepark of groen-
inzamelpunt.

 R Meer info over de tuincoach, het leven in je tuin 
en composteren vind je op www.kortrijk.be/
groenestad.

Door de coronamaatregelen bleven we de voorbije weken met z’n allen zoveel 
mogelijk in ons kot. Veel mensen kregen daardoor plots meer tijd én appreciatie 

voor hun tuin. Wij verzamelden nog wat tips voor je gazon en composthoop.

Jouw tuin vol leven 
Maak het groener

Ook Natuur.koepel vzw helpt je een 
handje bij het groener maken van je tuin. 
In samenwerking met de Provincie West-
Vlaanderen en Stad Kortrijk moedigt 
de koepel iedereen aan om streekeigen 
bomen en struiken aan te planten. Ze zijn 
niet enkel mooi, maar ook een thuis voor 
heel wat vogels, insecten en zoogdieren.
Natuur.koepel biedt verschillende plant-
pakketten aan volgens het type haag, 
bosje of houtkant dat je wenst. Een bijen- 
of vogelvriendelijke tuin, klimplanten of 
kleinfruit? Er is voor elk wat wils, ook voor 
mensen met een kleinere stadstuin.

De pakketten zijn heel voordelig. Kor-
trijkzanen krijgen nu zelfs € 5 korting. 
De opbrengst van de actie gaat naar de 
aankoop van waardevolle natuurgebie-
den in onze omgeving. Dubbele winst 
voor de natuur!

 R www.maakhetgroener.be
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Door het aanpassen van het maaibeheer in 
Kortrijk krijgen madeliefjes, boterbloemen, 
klaver en andere soorten de kans om het 
gras op te vrolijken. De bloemen ogen niet 
alleen mooi, ze bieden ook voedsel voor 
bijen, vlinders en andere insecten.

MINDER MAAIBEURTEN
Afhankelijk van de locatie slaan we bin-
nenkort één of enkele maaibeurten over 
of verminderen het maaien tot twee à drie 
keer per jaar. In dat laatste geval laten we 
het gras groeien tot ongeveer midden juni. 
Aan het begin van de herfst wordt het gras 
dan een tweede keer gemaaid.

OVERGANGSPERIODE
De komende tijd is een overgangsperiode, 
met minder maaien en misschien nog niet 
zoveel bloemen. We vragen wat geduld, 
het omvormen naar bloemenrijk grasland 
gebeurt niet van het ene jaar op het an-
dere. Het voordeel van het nieuwe maaibe-
heer is dat je na enkele jaren een kleurrijke 
bloemenweide cadeau krijgt.

BIODIVERSITEIT  
Wegbermen, parken en tuinen zijn belang-
rijke eilandjes voor biodiversiteit, zeker voor 
bestuivende insecten: een leger van zo’n 
350 soorten bijen en hommels, 200 soorten 
zweefvliegen en talrijke andere soorten. On-

geveer 35 procent van de omzet in de land-
bouw hangt af van bestuiving door insecten.

BYEBYEGRASS
Kortrijk wil absoluut werk maken van een 
groenere stad. Door zijn grote opper-
vlakte heeft het openbaar groen de mo-
gelijkheid om mee een motor te zijn voor 
het versterken van biodiversiteit. De stad 
ondertekende daarom in september 2019 
het ByeByeGrass-Charter, een leidraad 
om klimaatrobuuster te worden, want min-
der gras betekent meer planten die CO2 
opnemen én meer biodiversiteit.

 R www.kortrijk.be/groenestad

IRRITATIE DOOR BRANDHAREN
Voor zover men weet, werden er nog geen 
eikenprocessierupsen gespot in West-
Vlaanderen. De bastaardsatijnrups van de 
nachtvlinder, die verwant is met zijn be-
ruchte soortgenoot, komt wél voor in onze 
provincie. Dit beestje bezit zogenaamde 
brandhaarden. Dit zijn haartjes die met 
hun weerhaakjes doordringen in de huid, 
ogen en luchtwegen. Ze kunnen zowel bij 
de mens als bij huisdieren jeuk, huiduitslag, 
irritatie van de ogen en/of luchtwegen ver-
oorzaken. Deze rups gedijt in recreatiege-
bieden zoals duinen en strand, maar ook op 
zomereik, berk, iepen en vruchtbomen.

BESTRIJDING ONNODIG
Bestrijding van rupsen is bijna nooit no-
dig. Je treft er trouwens niet alleen de rups 
mee, maar ook andere insecten en hun na-
tuurlijke vijanden zoals vogels. Maak je je 
toch ongerust over rupsen in je omgeving, 
vermijd dan in eerste instantie contact. Na 
enkele weken of maanden verpoppen ze 

tot vlinders en vormen ze geen probleem 
meer. Heb je toch gezondheidsklachten 
zoals jeuk, huiduitslag, oog- of luchtwegir-
ritatie, krab er dan niet aan. Was of spoel de 

huid of ogen goed met schoon lauw water 
en neem contact op met je huisarts. Als er 
ook gevaar is voor andere mensen, laat het 
ons dan even weten via 1777.

Het gras van de pleintjes en parken in onze stad ziet er vaak uniform groen uit, 
zonder bloemen of kruiden. Om de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven, 
besliste de stad Kortrijk om op een 50-tal plaatsen minder frequent te maaien.

Grasveldjes
anders gemaaid

voor meer bloemen en insecten  

DE KORTRIJKSE EIK GROEIT VERDER
Eind april vorig jaar raakte bekend dat Kortrijk een unieke bomensoort op haar 
grondgebied bezit: de Quercus x streimii ‘Kortrijk’ of kortweg Kortrijkse eik. Dirk Be-
noit ontdekte deze boom in het Gebroeders Van Raemdonckpark. Acht exemplaren 
die reeds enkele jaren opgekweekt zijn, worden nu geplant in Kortrijkse groenzones.

De acht nieuwe locaties waar de bomen de kans krijgen om tot volwaardige am-
bassadeurs van de stad uit te groeien, zijn: Stadsgroen Ghellinck (Bissegem), Pres-
hoekbos (Marke), Hoeve te Coucx (Kortrijk), Park Blauwe Poort (Kortrijk), Dubbele 
Haagjes (Kortrijk), Guldensporencollege Kaai, Kortrijk Weide én ter hoogte van het 
nieuwe politiecommissariaat van politiezone Vlas in de Minister De Taeyelaan.  

Bovendien lanceerde de stad vorig jaar in mei een oproep voor bewoners om een 
Kortrijkse Eik aan te planten in hun tuin. Deze kleine Kortrijkse eiken zijn beschik-
baar vanaf dit najaar en zullen dan 100 tuinen sieren.

Rupsen gezien? 
Geen paniek!

Door de grote media-aandacht die vorig jaar naar de 
eikenprocessierups ging, schrikken heel wat mensen als ze een rups 

spotten. De meeste rupsen zijn onschadelijk, maar met bepaalde 
soorten, zoals de eikenprocessierups, moet je voorzichtiger omgaan.

Benieuwd welke planten 
en dieren tevoorschijn komen 

wanneer we minder gaan 
maaien? Download de gratis 

app ObsIdentify en vind 
tijdens je wandel- en fietstocht 

binnen enkele seconden de naam van het insect of de plant.

Eikenprocessierups Bastaardsatijnrups
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Wasper en Doerak 
zoeken animatoren 

Om de pool van vrijwilligers te vergro-
ten, zoekt speelpleinwerking Wasper op 
de Warande in Heule bijkomende moni’s. 
Heb je een passie voor kinderen en wil 
je hen een onvergetelijke dag vol met 
ravot- en speelplezier bezorgen? Heb je 
oog voor hun interesses en talenten? Ben 
je een voorbeeld op vlak van taal, gedrag 
en omgang met andere animatoren en 
kinderen? Dan ben jij de geknipte moni 
voor Wasper.   

 R www.kortrijk.be/wasper of  
zoe.trappeniers@kortrijk.be 

Ook de vzw Doerak zoekt bijkomende 
animatoren om de begeleiding van 
jeugdkampen in Hoeve te Coucx te 
verzekeren. Doerak verwacht dat je de 
kinderen samen met medebegeleiders 
zelfstandig kan animeren, over een do-
sis creativiteit beschikt en vooral veel zin 
hebt om te ravotten. In ruil kan je bij vzw 
Doerak je stage doen voor je animator-
brevet, krijg je voldoende begeleiding en 
feedback, en wordt er een animatoren-
vergoeding voorzien. Jongeren vanaf 15 
jaar kunnen zich kandidaat stellen. 

 R hannelore@vancle.be 

Door de coronacrisis zijn de scholen al een tijdje gesloten. Daarom sturen 
veel leerkrachten digitale schooltaken naar de leerlingen door. Leerlin-
gen kunnen die dan op een laptop of computer maken en lopen zo geen 
leerachterstand op. Een aantal lessen wordt ook digitaal gegeven. Maar... 
sommige kinderen hebben thuis geen eigen pc.

Stad Kortrijk roept daarom de hulp in van bedrijven en organisaties. Heb je 
een bedrijf of werk je in een bedrijf dat laptops op overschot heeft? Wil je in 
deze lastige tijd kwetsbare kinderen helpen om digitale lessen te volgen en 
hun huiswerkopdrachten te maken? Doneer dan de laptops die je niet (meer) 
gebruikt.

SPECIFICATIES
Stad Kortrijk is op zoek naar nieuwe of recente laptops (maximaal 4 jaar), met 
muis en besturingssysteem Windows 10 (nieuwe installatie). Een licentie Mi-
crosoft Office met de toepassingen Word, Excel en Powerpoint is ook meer dan 
welkom. Wil je toestellen leveren, maar weet je niet zeker of ze geschikt zijn? 
Neem contact op met Jurgen Van Lerberghe via het e-mailadres jurgen.vanler-
berghe@kortrijk.be.

PRAKTISCH
Bedrijven en organisaties die laptops willen doneren, 
maken eerst een afspraak via e-mail naar jurgen.vanler-
berghe@kortrijk.be. Laptops afleveren kan elke werkdag 
van 9 tot 11 uur en van 13 tot 15 uur bij de achteringang 
van de centrale bibliotheek, Konventstraat 1.

Inschrijvingen Academie 
en Conservatorium 

Droom je ervan om muziek te maken, the-
ater te spelen of te dansen voor een pu-
bliek? Of wil je één van die domeinen be-
heersen voor jezelf, uit pure passie? Wat je 
motieven ook zijn, je vindt zeker je gading 
in het uitgebreide aanbod van Conserva-
torium Kortrijk. Inschrijven voor volgend 
schooljaar kan vanaf maandag 11 mei via 
de website en van zodra de coronacrisis 
het toelaat ook via het secretariaat. 
Creatieve zielen met artistieke ambities in 
de beeldende kunsten en mode kunnen 
dan weer terecht bij Academie Kortrijk. 
Bekijk alvast de lesroosters en het aanbod 
op de website of neem contact op met het 
secretariaat. Inschrijven kan online vanaf 
maandag 18 mei of in het secretariaat van 
zodra mogelijk in coronatijden. 
Maak alvast een account aan op respec-
tievelijk www.mijnacademie.be/conser-
vatoriumkortrijk of www.mijnacademie.
be/academiekortrijk. 

 R www.kortrijk.be/conservatorium 

 R  www.kortrijk.be/academie 
 

Kortrijk zegt “sorry!” 

Niemand houdt van conflicten. Wrevel of 
ruzie met je zoon, zus, partner, collega of 
wie dan ook is niet leuk. Elke onenigheid 
vreet energie en kan het samenleven 
grondig verstoren. Het conflict echt op-
recht aanpakken, vraagt moed. Heeft de 
ander ook gelijk? Wat kost het om sorry 
te zeggen en het bij te leggen? En wat 
krijg je ervoor in de plaats? 
De campagne van vorig jaar was succes-
vol. Vandaar dat Stad Kortrijk en Ligand 
(www.ligand.be) iedereen uitnodigt om 
van 11 tot 15 mei ‘het opnieuw goed te 
maken’. Wie het aandurft, staat achteraf 
weer vrijer in het leven. Want sorry zeg-
gen, lucht op! Inspireer ook anderen met 
je verhaal en gebruik de hashtags  #maak-
hetgoed #sorrytime op sociale media. 

 R www.ligand.be/sorrytime 

Lipid Lab onderzoekt 
gezonde vetten 

Sinds kort is er een ‘Lipid Lab’ actief op 
de KU Leuven Campus Kortrijk. Wat doet 
dit ‘lipidenlab’ precies? Lipiden of vetten 
staan zwaar onder druk in de voedings-
keten. Iedereen wil gezond eten en vet-
ten lijken daar geen plaats in te hebben. 
Maar dat is niet helemaal juist. Goede 
vetten maken immers een essentieel on-
derdeel uit van een evenwichtig eetpa-
troon. Omega-3 vetzuren zijn cruciaal in 
ons dieet en zouden in plaats van vis ook 
afkomstig kunnen zijn van micro-algen. 
Een cake met algen is absoluut geen fu-
turistische gedachte en is gezond. 
Het is echter niet zo gemakkelijk om ge-
zonde vetten in je voeding te hebben. Het 
Lipid Lab focust zich net op het onderzoek 
naar de productie van gezonde(re) vetrij-
ke producten zonder dat een voedings-
middel aan smaak en eigenschappen 
moet inboeten. Het onderzoeksteam wil 
de vragen van de industrie gericht aan-
pakken. Bedrijven kunnen samen met het 
Lipid Lab het hele traject doorlopen, van 
probleemstelling en analyse tot uitvoe-
ring en resultaatsbespreking. 

 R www.kuleuven-kulak.be

Kortrijk Kort 

Inzameling laptops 
voor kwetsbare kinderen 

in lager onderwijs
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“Mijn ouders beslisten 23 jaar geleden om Armenië te 
verlaten. Het was er te gevaarlijk geworden. Zo zijn we 
in Kortrijk terechtgekomen. In het begin was het niet 
gemakkelijk op school: er bestonden toen nog geen ont-
haalklassen voor anderstalige nieuwkomers. Maar het is 
mijn broers, zussen en mezelf gelukt om snel Nederlands 
te leren en ons te integreren.”

“Mijn mama leerde Nederlands met haar Bijbel. Ze kocht 
een exemplaar in het Nederlands en las daarna de teksten 
in afwisselend het Armeens en Nederlands. Een mooie ma-
nier om een taal te leren, niet? Haar Bijbel is nu trouwens 
te zien in het BELvue Museum in Brussel. Net als mijn 
mama ben ik ook erg gelovig. Ik put er veel kracht uit.”

“We zijn uit Armenië gevlucht voor een vijand die zichtbaar 
was. Nu worden we al een tijdje geconfronteerd met coro-
na, een onzichtbare vijand. Eentje die ons in ons kot heeft 
doen vluchten. Maar het is ook een vijand die mensen nog 
altijd onderschatten. Nochtans veroorzaakt die veel schade 
en vechten mensen over de hele wereld ertegen.”

“Ook ik had natuurlijk liever gehad dat er geen uitbraak 
van corona was geweest. Mijn bloemenatelier is nu al een 
tijdje gesloten en ik doe geen online bestellingen. Ik heb 
nochtans al veel vragen gekregen. Klanten willen mij echt 
ondersteunen. Maar ik blijf bij mijn beslissing. Dit is een 
geval van overmacht. Ik behoor namelijk tot een van de 
risicogroepen.”

“Een aantal jaar geleden heb ik te horen gekregen dat ik 
lijd aan Familiaire Mediterrane Koorts of FMF. Dat is een 
auto-immuunziekte waarbij je lichaam zelf ontstekingen 
veroorzaakt. Je krijgt dan last van pijn in de borstkas, buik 
en gewrichten. Zelfs ontstekingen van het hart en het 
hersenvlies zijn mogelijk. Genezen van FMF kan niet, je 
moet ermee leren leven.”

“Toen ik die diagnose kreeg, was dat een serieuze klap. 
Maar ik wou niet bij de pakken neerzitten. Voor mezelf 

en zeker ook voor mijn gezin. Ik heb drie kinderen en 
wou hen tonen dat ik blijf vechten. Op fysiek vlak heeft 
de ziekte veel nadelen en dan is het belangrijk om men-
taal sterk en gezond te blijven. Als je dat niet lukt, dan sta 
je er niet goed voor.”

“Ik ben daarom blijven werken als administratief mede-
werkster. Tot het niet meer ging. Maar stilzitten is niets 
voor mij en ik ging op zoek naar een nieuwe uitdaging. 
Twee jaar geleden ben ik daarom een eigen bloemenzaak 
begonnen. Iedereen ziet graag bloemen én ik ben zelf ge-
passioneerd door planten. Na een pop-up en een hoek in 
conceptstore Malmo heb ik nu mijn eigen vaste stek. In 
verschillende kleine stapjes heb ik bereikt wat ik wou.”

“Mijn bloemenatelier is op vrijdag en in het weekend 
open en zou ik allesbehalve klassiek noemen. Ik hou bij-
voorbeeld van wildboeketjes en boeketjes borduur. Dat 
zijn boeketjes waarbij droogbloemen op tule worden 
bevestigd. Ik geef ook workshops. Zo krijg ik regelmatig 
dames op bezoek die een vrijgezellenavond beleven. Dan 
maken we haarkransen. Het leuke is: af en toe zie ik op 
straat iemand een haarkrans dragen die tijdens een van 
mijn workshops werd gemaakt.”

“Net als veel anderen hoop ik dat de coronacrisis snel 
voorbij is. Als risicopatiënt heb ik alvast extra voorzorgs-
maatregelen genomen. Al ben ik zelf niet meer bang van 
de dood. Ik heb wél schrik om mijn geliefden te moeten 
achterlaten. En om een bron van besmetting te zijn. Daar-
om blijf ik thuis. Ik kom enkel buiten om boodschappen 
te doen en met het gezin te wandelen. Het is belangrijk 
om tijd te maken voor elkaar en voor jezelf. Ik hoop dat 
iedereen dat de afgelopen weken deed.” 

Seda Virabian is 33 jaar en baat in de Overleiestraat Seda’s 
Bloemenatelier uit. Toen ze 10 jaar was, verhuisde ze met het 

gezin van Armenië naar België. Bezig zijn met planten geeft Seda 
de kracht om te vechten tegen de auto-immuunziekte FMF. 

“Mentaal gezond blijven is dé uitdaging”, vertelt ze.

“Ik wil mijn 
drie kinderen 
tonen dat ik 

blijf vechten”
“Ik heb schrik om mijn 

geliefden achter te laten”

Straffe verhalen
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Wie ideeën heeft voor een project met een 
doelgroep in een kwetsbare situatie of een 
project dat generaties verbindt, maar dat 
niet in z’n eentje kan of wil uitbouwen, kan 
dus terecht bij BK6. Zij gaan op zoek naar 
mensen of organisaties die dit samen met 
de initiatiefnemer kunnen organiseren. Zo 
gaat theatermaker Har Tortike met jonge-
ren uit verschillende jeugdinstellingen aan 
de slag om samen met hen een online fo-
rumtheater in elkaar te boksen. De jonge-

ren gaan in dialoog over hun eigen situatie 
in tijden van quarantaine.

SPONSORING
BK6 heeft de ambitie om uit te groeien tot 
een open platform voor wie Kortrijk en de 
regio wil veranderen via kunst en creativi-
teit. Hiervoor geniet het de steun van het 
Streekfonds West-Vlaanderen dat beheerd 
wordt door de Koning Boudewijnstichting. 
Er is een budget van € 5.000 vrijgemaakt 

om tien projecten te voorzien van elk € 500. 
Naast de financiële steun helpt BK6 je ook 
om in contact te komen met de juiste per-
sonen en diensten die jouw project kunnen 
helpen realiseren. Ook ondersteunen ze je 
project met communicatie via hun kanalen.
Zowel particulieren als organisaties kunnen 
projecten indienen. Wie een idee heeft, kan 
dit doorgeven op www.streekfonds.be/
bk6-oproep. Een jury zal zich buigen over 
de ingediende projecten.

Kinderen werken 
aan weerbaarheid

BK6 ondersteunt
creatieve ideeën 

in teken van solidariteit

We leven in een wereld die voortdurend in beweging is. Velen schrikken terug 
voor de complexe uitdagingen. Toch is dit een kans om onze angst in beweging 
te brengen, om meer in te zetten op persoonlijke groei. In de zomerkampen van 

Sportplus kan je kind alvast inpikken op dit thema en in combinatie met sporten 
en bewegen werken aan zijn of haar weerbaarheid..

BK6 is de creatieve hotspot aan de Leieboorden (Broelkaai 6) van 
waaruit de kandidatuur voor Culturele Hoofdstad 2030 wordt 

voorbereid. In deze moeilijke tijden gaat BK6 op zoek naar creatieve 
projecten die kunnen zorgen voor meer sociale connectie in de buurt.

Merk jij als ouder dat je kind niet sociaal-
vaardig is of moeite heeft met het maken 
van vrienden? Heeft het problemen om 
anderen te vertrouwen? Heeft jouw zoon 
of dochter weinig respect voor de men-
sen rondom hem of haar? Verliest hij of zij 
soms de controle? Of vind je het belangrijk 
dat je kind stevig op zijn benen staat, weet 
wat het wil en op een positieve manier zijn 
grenzen kan afbakenen? Kortom, je wilt dat 
je kind weerbaar genoeg is voor de haas-
tige wereld waarin we leven. Dan biedt het 
zomerkamp Rots en Water soelaas.

VIJF THEMA’S
Rots en Water is een erkende weerbaar-
heidstraining voor jongeren van 5 tot 12 
jaar (tot en met zesde leerjaar). De training is 
gericht op vijf grote thema’s: zelfvertrouwen, 
zelfrespect, zelfcontrole, zelfverdediging en 
weerbaarheid. Rots en Water wil de commu-
nicatie- en sociale vaardigheden en het wel-
zijn bij kinderen en jongeren vergroten. De 
training wil ook volgende sociale problemen 
voorkomen of verminderen: pesten, conflic-
ten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag.

ROTS EN WATER
De benaming Rots en Water verwijst naar 
de kwaliteiten in onze manier van com-
municeren en handelen. Beide houdingen 
zijn waardevol en zinvol. Rots is het sym-
bool voor voor jezelf opkomen, doorzetten, 
neen kunnen zeggen, je focus behouden, je 
eigen weg gaan… Water staat voor samen-
werken, flexibel en zorgzaam reageren, in 
dialoog gaan, verbinden, volgen…

 R Inschrijven voor Rots en Water of een ander 
vakantiekamp kan via www.kortrijk.be/webshop. archiefbeeld 2019
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KORTRIJK-OOST

BUURTWERK LANGE MUNTE
ZEGT HET MET PAASBLOEMEN
Tijdens deze coronacrisis kan iedereen wel een opkikkertje 
gebruiken. Medewerkers van Buurtwerk Lange Munte en enkele 
vrijwilligers van de moskee deelden daarom begin april mooie 
paasbloemen uit op de wijk Lange Munte. “Met dank aan Bloe-
men Patrick Pascal-Desimpel voor de schenking”, zegt buurtwerk-
ster Rebecca. Het was in elk geval een fleurig initiatief dat de 
bewoners enorm apprecieerden. Buurtwerk Lange Munte en de 
moskee deelden in de wijk ook al croissants en roomstangen uit.
Het wijkteam lanceerde op Lange Munte nog een ander initiatief. 
Kinderen kunnen een mooie tekening maken en die in de brie-
venbus deponeren van het wijkcentrum, Beeklaan 81. Het wijk-
team hangt alle tekeningen aan de vensters op en maakt zo een 
echte tekeningenmuur.BISSEGEM

NIEUWE NATUURPRACHT
IN DE ROTERSMEERS
Begin 2016 kocht Natuurpunt Kortrijk met steun van stad Kortrijk en provincie West-
Vlaanderen een prachtig weiland langs de Leie in Bissegem. Je kan deze spotten vanop 
het jaagpad tussen Kortrijk en Bissegem. Je herkent de groenzone onder andere aan de 
knotwilgen, poel en houtmijt. De dichtstbijzijnde straat is de Rootputstraat. In juli 2017 
kreeg dit natte weiland de naam Rotersmeers, een verwijzing naar het vlasverleden 
van deze weide. Er stonden namelijk ooit vlaskapellen te drogen. Sindsdien werkten 
een 20-tal vrijwilligers mee aan de inrichting van de Rotersmeers. Zo werden er 1.260 
struiken en 17 hoogstammen geplant, en een brugje en een rustbank geplaatst.
De officiële inhuldiging van de Rotersmeers was voorzien op zaterdag 16 mei, maar 
dat wordt door de omstandigheden uitgesteld. Maar laat dat jou vooral niet tegen-
houden om er al eens een kijkje te gaan nemen. Natuurliefhebbers konden er intus-
sen al mooie en zeldzame libellen en vogelsoorten waarnemen.

KORTRIJK-OOST

ONDERZOEK RUP LANGE MUNTE – BEEKLAAN UITGESTELD
Door de coronamaatregelen wordt het openbaar onderzoek voor het ruimtelijk uitvoeringsplan Lange Munte 
– Beeklaan momenteel stopgezet en hernomen van 31 augustus tot en met 29 oktober 2020. Het infomoment 
wordt verschoven naar september. Het openbaar onderzoek is een deel van het traject naar een ruimtelijk uit-
voeringsplan om de buurt klaar te maken voor de toekomst en legt onder andere een kader vast om de sociale 
woonwijk en het commercieel centrum te vernieuwen.

 R www.kortrijk.be/langemunte-beeklaan

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

ALLE DEELGEMEENTEN

TRAGE WEGEN
Nog meer natuur en vooral wandelinspiratie vind je langs de 
trage wegen van Kortrijk en deelgemeenten. Trage wegen zijn 
paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd 
verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste 
gebruikers. Trage wegen vind je overal: op het platteland, in 
een dorpskern of verkaveling en zelfs in de stad.
In 2008 werden in onze stad de eerste trage wegen in kaart 
gebracht in Aalbeke en Rollegem. Sindsdien volgden ook Bel-
legem, Bissegem, Heule, Marke, Hoog-Kortrijk en Kortrijk zelf. 
Wil je de trage wegen ontdekken? Je vindt de wandelkaarten 
op www.kortrijk.be/trage-wegen. Stoot je tijdens je wandeling 
op een kerkwegel, voetwegel of andere buurtweg die toege-
groeid of onbruikbaar is geworden? Meld dit dan via 1777.

ROLLEGEM

LUX FESTIVAL IN DEN HOF
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 mei was in Rollegem het LUX 
festival geprogrammeerd. Door het coronavirus zag het 
bestuur zich genoodzaakt om deze 4e editie, die voor het 
eerst een tweedaagse zou zijn, af te gelasten. Al klopt dit 
ook weer niet helemaal.
Op zaterdag waren er enerzijds een dj-battle en anderzijds 
een aantal optredens gepland. Die zullen dus niet op Rol-
legemplaats te zien zijn… maar wel op de Facebookpagina 
van het LUX festival. De dj’s zullen namelijk live een set spe-
len. Zo kan iedereen thuis toch genieten van de wervelende 
optredens en dansen op de beats. “Bij deze een oproep”, 
zegt Arne Demyttenaere. “Iedereen kan op zaterdag in de 
tuin onze Facebookpagina open zetten. Zo kunnen we 
samen LUX in den hof vieren.”

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 april werd genomen in Heule aan het 
Tinekesbos, dicht bij de stadsboerderij aan de Stijn Streuvelslaan.

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

©
 Vicky Van M

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

eskonpeupejer
#preshoekbos #hangjongeren

myworld_miacucina
#zorgoedvoorelkaar #lovemytown

nico.the.great
#sunrisespam #bikeridetowork

veerlevroman #streetart
#vlasmarkt #littleescape

carientje1
#stayhome #bengalcats

chrisshric
#kortrijkxpo #sunset

maarten_vw
#kortrijkontwaakt #noordbrug

pralien_a #twins
#emptystreets

freddyd1980 #runningsolo 
#socialdistancing

m.a.n.o.n.vdw
#jumping #springisintheair

nicolasdegryse
#lovecycling #marionetten

D R P M A K J I R T R O K E

A E D A T S I N K S E N T V

B M E J S A R R E T E U R S

M O W L T R O P S M O I O A

E Z N A G B M E A R E V O N

W O I V N E T S S N M A F N

Z B E I E D M T D G A K S E

E A L T E L E E N N R A A P

I R P S C I N L E E K N A P

L B L E F W O R I N T T P O

I E E F T S E E F N T I O H

M C E I R E D A R B G E U S

A U P N A H C A E B A D U B

F E S L E I E B O O R D E N

Woordzoeker
Dromen van een coronavrije zomer
Sinds midden maart brachten we een groot deel van onze tijd door in eigen huis. We konden 
al proeven van mooie lentedagen, maar rustig genieten langs de Leieboorden of op een ter-
rasje zat er niet in. Als we met z’n allen de inspanningen volhouden die de federale regering 
van ons vraagt, dan kunnen we straks misschien nog genieten van een mooie zomer..

Wij doen jullie graag al even wegdromen met een goeie ouderwetse woordzoeker. Met de 
overgebleven letters vorm je een leuze die we de afgelopen weken vaak hoorden en die we 
blijven herhalen tot we het coronavirus definitief uit onze stad verjaagd hebben!

OPLOSSING

BARBECUE

BRADERIE

BUDABEACH

BUITEN

DEELGEMEENTE

FAMILIE

FEEST

FESTIVAL

FIETSROUTE

KAMP

KORTRIJK

LEIEBOORDEN

MARKT

PAASFOOR

SAMEN

SHOPPEN

SINKSEN

SPEELPLEIN

SPORT

STAD

TERRASJE

VAKANTIE

VRIENDEN

WANDELING

WILDEBRAS

ZOMER

ZON

ZWEMBAD
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Kleurplaat voor een creatieve coronatijd (© Liesbet Delvoye)


