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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  
14 mei 2020. Intussen kunnen de richtlijnen 
veranderd zijn. Check daarom regelmatig 
www.kortrijk.be/coronavirus.

4-5 > Kortrijk Spring(t)

Juni staat normaal garant voor een 
drukke kalender vol evenementen. Dit 
jaar ziet die kalender er akelig leeg uit. 
Wij proberen hem toch wat vulling te 
geven.

6 > Nieuwe deelfietsen

Na een proefproject met de groene 
deelfietsen van Mobit, nemen de oranje 
tweewielers van Donkey Republic in 
juni de fakkel over.

9-16 > Sinksen

Sinksen is één van de grootste 
stadsfestivals van Vlaanderen. Het 
coronavirus mag en kan deze traditie 
niet verpesten. Daarom vieren we een 
alternatieve editie.

18-19 > Straffe verhalen

Johan Moreels was 26 jaar lang 
jeugdhulpverlener. Sinds 2017 baat hij 
een verpakkingsvrije winkel uit. Hij is 
één van de vele straffe, geëngageerde 
ondernemers in onze stad.

20 > Zorgenmeisje

Frauke Cosaert heeft een dochtertje met 
autisme en een mentale beperking. Het 
inspireerde haar om een boek te schrij-
ven. We vroegen haar naar de impact 
van de coronamaatregelen.

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.

Onze stad heeft een sterke dansscene. Er zijn hoog aan-
geschreven dansscholen en er is ook heel wat creatief 
danstalent aanwezig. Agnieszka ‘Agi’ Romek is daarvan het 
levende bewijs. Zij lanceerde in april een oproep naar cho-
reografen en dansers om in quarantaine korte dansclips te 
maken. “Met dit project willen we de sociale en artistieke 
isolatie doorbreken. Ons doel is om het resultaat post-coro-
na aan een groot publiek te tonen”, legt Agi uit. De respons 
is alvast overweldigend. “We ontvingen filmpjes uit onder 
andere de fel getroffen landen Spanje en Italië, maar ook uit 
exotische oorden zoals Japan en Maleisië. Ook het wereld-
beroemde Cirque du Soleil doet mee.” Goed bezig, Agi! Wij 
zijn alvast benieuwd naar het resultaat.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen en ziekenhuisopnames 
neemt af en stap voor stap herwinnen we onze vrijheden. De stad 

doet er alvast alles aan om dat in goede banen te leiden.

OPNIEUW WERKEN EN 
MEER SPORTEN

De Nationale Veiligheidsraad kondigde 
op 24 april de eerste stappen aan voor de 
versoepeling van de coronamaatregelen. 
Vanaf 4 mei gingen veel Kortrijkzanen op-
nieuw aan het werk. Ook de mogelijkheden 
om te sporten en bewegen werden uitge-
breid. Hierbij blijven de basisregels wel heel 
belangrijk:

• Was je handen regelmatig en grondig met 
water en zeep. Raak je gezicht zo weinig 
mogelijk aan en geef elkaar geen hand.

• Hoesten of niezen doe je  in een papieren 
zakdoek daarna weggooit. Geen papieren 
zakdoek? Bedek je mond en neus.

• Hou minstens anderhalve meter afstand 
van elkaar. Is dat niet mogelijk, draag dan 
een mondmasker.

• Voel je je ziek, blijf dan thuis en neem 

contact op met de huisarts. Hou ook 
goed bij met wie je recent nauw in con-
tact kwam.

OPNIEUW NAAR DE WINKEL

Na 8 weken sluiting mogen ook gewone 
winkels opnieuw de deuren openen. Heb je 
iets nodig, dan helpen de Kortrijkse hande-
laars je graag uit de nood. Ga wel alleen en 
kom enkel als het echt nodig is. Respecteer 
ook de inspanningen van handelaars en 
stads- en politiemedewerkers. Dit zijn alvast 
de belangrijkste regels in het winkelwandel-
gebied. 
• Er zijn acht verschillende toegangen tot 

het winkelwandelgebied. Die hebben elk 
een aparte in- en uitgang.

• Elke winkel heeft buiten een wachtzone. 
Bewaar daar telkens anderhalve meter 
afstand zoals aangegeven wordt op de 
stickers op de grond.

• In het midden van de straat is de loopzo-
ne. Daar houden voetgangers altijd zoveel 
mogelijk rechts. Op de grond zijn looplij-
nen aangebracht die jou daaraan herinne-
ren. In smalle straten geldt eenrichtings-
verkeer voor voetgangers. Ook fietsers 
moeten zich aan deze regels houden.

K in Kortrijk en Ring Shopping Kortrijk werk-
ten een eigen actieplan uit.

OPNIEUW BEPERKT BEZOEK

Ook familie of vrienden bezoeken is in be-
perkte mate opnieuw mogelijk. Elke gezins-
cel, of dat nu een alleenstaande is of een 
gezin met vier kinderen, mag maximaal vier 
bezoekers ontvangen. Dat moeten wel bij 
elk bezoek dezelfde vier personen zijn en 
zoveel mogelijk in de buitenlucht. Respec-
teer daarbij telkens de basisregels.

 R Meer coronanieuws op www.kortrijk.be/corona.

Geen stadsmagazine ontvangen?
Meld dit zeker via 1777@kortrijk.be. 
Het stadsmagazine van juni ontvang je tussen 26 en 29 mei. 
Dat van juli/augustus komt normaal tussen 30 juni en 3 juli.

SAMEN TEGEN CORONA

©  30s Project

Versoepeling 
coronamaatregelen

Hou afstand

1,5m
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Juni is normaal dé maand bij uitstek voor 
de sportievelingen in onze stad. De beach-
sporten op de Grote Markt, de duatlon en 
triatlon en de midzomerrun brengen altijd 
veel volk op de been. En dan hebben we het 
nog niet over het EK voetbal gehad dat we 
zo graag samen beleven op het Schouw-
burgplein. Ook enkele andere vaste waar-
den slaan een jaartje over: de zomerbrade-
rie, de midzomermatinees op Overleie, het 
circusfestival Perplx, Kortrijk Drumt…

CREATIEVE STAD

Maar Kortrijk maakt niet voor niets deel uit 
van het Unesco Creative Cities Network. 
Kortrijkzanen zijn op alle vlakken creatieve 
toppers en dat blijkt ook in coronatijden. 
Horecazaken schakelden over op afhaal-
menu’s. Huismoeders en modeontwerpers 
ontpopten zich tot hippe mondmasker-
makers. Ouders van jonge kinderen wer-
den preteachers. En ook in de sport- en 
cultuursector stond men niet stil. Kijk maar 
naar Sinksen in de wolken!

BLIJF BEWEGEN

Veel mensen zijn ondanks (of net dankzij) 
de coronamaatregelen uit zichzelf meer 
gaan bewegen. Al is het maar een dage-
lijkse wandeling of fietstocht. Stilaan mo-
gen we opnieuw meer sporten uitoefenen, 
maar de meeste sportclubs blijven voorlo-
pig gesloten. Daarom bedenken velen van 
hen uitdagingen op sociale media. Onder 

andere Rugbyclub Curtrycke, Wielerclub 
Marke en basketclub Kortrijk Spurs deden 
hun duit in het zakje. Je ontdekt hun be-
weegtips op de Facebookpagina van vzw 
Sportplus.

Ook andere sportclubs laten het hoofd 
niet hangen. De danslessen van Body-
shake bijvoorbeeld gaan gewoon ver-
der. Ze worden online aangeboden via 
livestream voor bestaande leden, maar ei-
genlijk kan iedereen gewoon meevolgen. 
Lesgeefster Eefje Willems stond normaal 
met Bodyshake op Sinksen, maar heeft zo 
een alternatieve manier bedacht om een 
groter publiek te bereiken.

VERKEN KORTRIJK PER FIETS

Wie de smaak te pakken heeft na zijn 
dagelijkse fietstochten, kan Kortrijk nu 
verder ontdekken dankzij twee nieuwe 
fietsroutes die de stad zelf uitstippelde. De 
ene route doet het noorden van onze stad 
aan met onder andere Bissegem en Heule. 
De andere route verkent deelgemeenten 
Kooigem, Bellegem, Rollegem, Aalbeke en 
Marke. Je vindt de fietsroutes binnenkort 
online op www.beleefkortrijk.be.

Wil je tijdens je fietsrit nog iets opsteken 
over het rijke verleden van onze streek? 
Bezoek dan zeker eens de website www.
vlasveldeninvlaanderen.be. Museum Tex-
ture ontwikkelde drie vlassafari’s of vlas-
fietstochten van 22, 50 of 95km.

STIL JE CULTUURHONGER

Bezoek je graag een concert, een theater-
voorstelling of een tentoonstelling? Dan 
blijf je intussen al een tijdje op je honger zit-
ten. Toegegeven, niets kan tippen aan een 
echte liveshow. Maar met je ogen dicht en 
de Spotify-afspeellijsten van Wilde Westen 
op je stereo waan je jezelf toch eventjes op 
een festivalweide. Met WW.TV krijgt je zelfs 
klank én beeld. Zo haal je schaamteloos en 
gratis 10 jaar De Kreun in huis.

Net zoals bij alle andere cultuurhuizen en 
amateurtoneelverenigingen liggen de ac-
tiviteiten bij Theater Antigone even stil. De 
medewerkers delen daarom hun cultuurtips: 
van poëzie en fotoboeken over klassieke 
muziek en alternatieve R&B tot YouTube- 
series en arthousefilms. Check dus zeker 
even de website van Theater Antigone.

Ten slotte vestigen we ook nog graag even 
jullie aandacht op Behind the Glass, een 
soort Berenjacht voor kunstliefhebbers. Drij-
vende kracht achter dit project is stadsge-
noot en visueel artiest Jonas Vansteenkiste. 
Het concept is eenvoudig: artiesten stellen 
hun kunstwerken tentoon achter de ramen 
van hun woning of atelier. De toeschouwer 
of toevallige passant laat zijn of haar fanta-
sie prikkelen en stapt als het ware door het 
glas om de wereld van het kunstwerk te be-
treden. Net zoals Alice uit het bekende boek 
van Lewis Carroll: Through the Looking Glass. 
Voor meer info: google ‘Behind the Glass’.

We hadden ons allemaal de eerste lentemaanden van 2020 anders 
voorgesteld. Geen terrasjes en geen traditionele sport-, muziek- en 

cultuurevenementen. Kortrijk blijft echter niet bij de pakken zitten. 
Creatieve Kortrijkzanen en Kortrijkse organisaties bedachten voor elke 

afgelaste activiteit talrijke alternatieven. 

Kortrijk
Spring(t)
vrolijk verder
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NIEUW SYSTEEM MET  
DROP-OFF ZONES
De fietsen van Donkey Republic zijn net zo-
als die van Mobit gemakkelijk te gebruiken 
met behulp van de app op je smartphone. 
Een groot verschil met het vorige systeem 
is evenwel dat je de fiets niet zomaar overal 
kan sluiten en achterlaten. Donkey Republic 
werkt met drop on/off zones.

Wat ook nieuw is, is dat je de fiets ook in 
Kuurne kan oppikken en achterlaten. In het 
centrum van Kortrijk en Kuurne wordt zo 
een drop on/off zone gecreëerd ter hoogte 
van bestaande fietsenstallingen. Het ontle-
nen en terugbrengen van fietsen kan enkel 

in die drop off zone. De zones zullen geogra-
fisch zichtbaar zijn in de app. Er zullen net 
zoals nu 200 deelfietsen beschikbaar zijn.

EERSTE KWARTIER GRATIS
Gedurende één jaar zal een ritje van minder 
dan 15 minuten nul euro kosten. Donkey Re-
public biedt verder de mogelijkheid om met 
een abonnementsformule te werken. Voor  
€ 9 en € 18 per maand kan je respectievelijk 
één of 12 uur onbeperkt gebruik maken van 
de oranje fiets binnen de operationele zone. 
Gemakkelijk voor de pendelaar die dagelijks 
de fiets wil gebruiken. Begin juni worden de 
nieuwe fietsen door Donkey Republic en 
stad Kortrijk gelanceerd.

HOE WERKT HET?
Heel eenvoudig! Je downloadt de 
app en maakt verbinding met het 
slot via Bluetooth om het slot te 
ontgrendelen. Het slot wordt auto-
matisch geopend en de gebruiker 
kan zijn rit beginnen. Op het einde 
van de rit moet de gebruiker de 
fiets parkeren op een drop off lo-
catie. Als je rit erop zit geef je in de 
app aan dat je je fietsrit beëindigt.

1. Download de app en huur een fiets op veel 
plaatsen in Kortrijk en Kuurne.

2. Vind je fiets bij een drop on/off locatie en 
ontgrendel via de app.

3. Korte of lange huurperiodes. Ver- en ont-
grendel de fiets zo vaak je wilt.

4. Breng je huurfiets naar een drop off loca-
tie, vergrendel je fiets en beëindig de huur 
met de app.

Nieuw deelfietsen-
systeem in Kortrijk

In september 2017 startte Kortrijk een proefproject 
voor deelfietsen met slimme sloten. Het gebruik van die 
deelfietsen groeide sinds de start uit naar 35.000 ritten 

per jaar. Het proefproject in samenwerking met Mobit liep 
recent ten einde. Hun groene fietsen worden nu vervangen 

door de oranje exemplaren van Donkey Republic.

DRIE RECYCLAGEPARKEN
• Kortrijkzanen kunnen vanaf september 

terecht op drie recyclageparken: Heule, 
Rollegem en Imog (net over de grens 
met Harelbeke). De parken krijgen uitge-
breide openingstijden.

• De recyclageparken aan de Graaf Karel 
de Goedelaan en de Maandagweg slui-
ten hun deuren op 1 september.

• Om te voldoen aan de Vlaamse regelge-
ving worden de recyclageparken deels 
betalend. Voor afvalfracties zoals brand-
baar afval en bouw- en sloopafval betaal 
je een beperkte prijs per kilogram. Ande-
re fracties zoals onbehandeld hout en het 
milieustraatje blijven gratis.

GOED OM TE WETEN
• Vanaf september staat er maandelijks 

een mobiel recyclagepark op de maan-
dagmarkt in Kortrijk en op de locaties 
waar de groenkar komt. Je kan er terecht 
met beperkte hoeveelheden gratis afval-
fracties.

• De recyclageparken Heule en Rollegem 
worden verbouwd. Het park in Rollegem 
blijft open tijdens de werken. Het park in 
Heule is gesloten van 10 juli tot en met 15 
oktober.

• Ook de afvalzakken vernieuwen vanaf 1 
september. Deze zomer zal je stilaan de 
nieuwe zakken zien verschijnen in de 
winkelrekken.

• Tot en met 31 augustus kan je door de 
coronamaatregelen enkel na afspraak te-
recht in de recyclageparken.

 R www.kortrijk.be/afval

Wil je vanaf 1 september naar het recyclagepark, dan moet je rekening houden 
met een aantal wijzigingen. In de zomereditie van het stadsmagazine volgt 
een volledig overzicht, maar deze maand zetten we alvast de belangrijkste 

veranderingen op een rijtje.

Ingrijpende wijzigingen
op recyclageparken

Wil je besparen op het aantal ritjes 
naar het recyclagepark? Behandel 
je afdankertjes minder snel als af-
val. Vaak kan iets dat je niet meer 
gebruikt een nieuwe functie krijgen.

• Herstel! Geef een stoel een nieuwe 
bekleding, vervang die kapotte 
plank of deur van de kast. Geen 
handige harry? Ga naar een repair-
café (Facebook: zoek ‘Repair Café 
Kortrijk’), misschien raakt je radio 
of fiets daar wel hersteld.

• Doe aan upcycling! Een oude tafel 
doet nog prima dienst als werk-
bank in de garage. Een paar pal-
letten tover je om tot tuintafel of 
zitbank.

• Iets waar jij bent op uitgekeken, 
heeft misschien wel waarde voor 
iemand anders. Verkoop of geef 
weg, je maakt er vast iemand an-
ders blij mee.

• Breng meubels, speelgoed, ser-
vies of toestellen die je niet meer 
gebruikt naar de kringloopwinkel. 
Met sommige spullen kan je ook 
terecht in de Deelfabriek. Check 
www.kortrijk.be/deelfabriek.

• Koop je een nieuw elektrotoestel, 
dan mag je je oude toestel achterla-
ten waar je het nieuwe toestel kocht.

BESPAREN OP 
GROOT AFVAL?
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SINK
SEN
IN DE

WOLKEN

www.sinksen.be

Kortrijk roept op 

Creatieve hotspot  
zoekt uitbater  

Kortrijk wil zich in 2024 kandidaat stel-
len om in 2030 de Europese Culturele 
Hoofdstad te worden. Broelkaai 6 (BK6), 
het voormalige Broelmuseum, wordt het 
hoofdkwartier waar culturele spelers, 
kunstenaars, ondernemers, designers, 
burgers, onderwijs… samen aan de slag 
gaan om die ambitie waar te maken. Het 
eetcafé is het kloppend hart van BK6.
Stad Kortrijk zoekt een creatieve horeca-
uitbater die het eetcafé wil uitbouwen 
tot dé ontmoetingsplek voor mensen 
die samen bouwen aan het Kortrijk van 
de toekomst. De opening is gepland voor 
half oktober 2020. Kandidaten kunnen 
een voorstel indienen tegen 29 juni 2020. 

 R Het concessiedossier vind je op  
www.kortrijk.be/concessies 

Daarnaast zoekt BK6 een gedreven bemid-
delaar die de visie samen met de partners 
verder ontwikkelt en een expertise heeft 
in co-creatie en bottom-up projecten.

 R De vacature vind je op  
www.kortrijk.be/vacatures.

Stadsarchief verzamelt 
coronabeelden

Sinds enkele maanden ontwricht het 
coronavirus ons dagelijks leven. We 
blijven in ons kot en het leven in onze 
stad staat even stil. Via digitale media 
zoeken we steun en contact en delen 
we met elkaar hoe we deze vreemde 
periode beleven. Al die foto’s, filmpjes, 
vlogs en blogs zullen toekomstige ge-
neraties tonen hoe wij ons door deze 
crisis hebben geworsteld. Tenminste, 
als ze bewaard blijven. Digitale infor-
matie blijft nu eenmaal niet eeuwig 
online en is kwetsbaar. 
Trezoor, het stadsarchief van Kortrijk, 
lanceert daarom de oproep om een 
digitaal corona-archief aan te leggen. 
Het digitaal bewaren van beelden, ge-
tuigenissen en persoonlijke documen-
ten van de huidige crisis is nuttig voor 
toekomstige generaties. Trezoor roept 
iedereen op om video’s en foto’s op te 
laden in onze beeldbank. Wie andere 
documentatie heeft of vragen heeft 
over dit project, kan steeds contact op-
nemen via trezoor@kortrijk.be. 

 R beeldbank.kortrijk.be/import/ 
invoer-publiek-permanent

 

Wie wordt de nieuwe 
belleman van Kortrijk? 

Wijlen Peter Arthur Caesens vond dat ie-
dere stad de naam waardig een belleman 
nodig had. Na zijn overlijden is de stad 
Kortrijk op zoek naar een nieuwe belle-
man (m/v).
Ben je gemotiveerd om voor het publiek 
de spreekbuis te zijn van de stad en van 
Kortrijkse organisaties? Ben je bereid om 
als omroeper op te treden op evenemen-
ten, manifestaties en dergelijke? Ben je 
vlot van taal, flexibel en beschik je over 
enig improvisatietalent? En ben je op de 
één of andere manier sterk verbonden 
met de stad en/of de Kortrijkse deelge-
meenten? Dan kan je je kans wagen door 
een kort filmpje waarop je jouw talenten 
etaleert, vóór 15 juli door te sturen naar 
bernard.pauwels@kortrijk.be.

Tijdens Rollie's Rollofeesten vindt de 
verkiezing van de nieuwe belleman 
plaats. De winnaar krijgt een bel en uni-
form van de stad. 

 R www.kortrijk.be/nieuws/ 
verkiezing-nieuwe-belleman

Ontdek het programma  Teken en knutsel mee
Bereid ons recept  Met uitneembare poster

30 mei > 1 juni 2020
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NIEUW THEMA
Sinksen20 zou in het teken staan van volkszanger 
Johny Turbo die twintig jaar geleden overleed. Maar de 
omstandigheden dwongen de organisatie om Sinksen 
Turbo een jaartje op te bergen en een nieuw concept 
te bedenken. En dat is Sinksen in de wolken geworden. 
Waarom in de wolken? Omdat Sinksen ons doet dromen. 
We zijn met ons hoofd in de wolken. Wolken hangen 
trouwens in de lucht en laat dat nu net de letterlijke 
vertaling zijn van de Engelse uitdrukking ‘in the air’. En 
dat betekent dan weer in de ether of op de radio.

LIVE RADIOMAKEN
Want dat is hoe Sinksen dit jaar tot bij ons zal komen: 
over de radio. Sinksen kaapt vanaf zaterdagavond 30 
mei de radiofrequentie 92.2FM en doopt die om tot 
Radio Sinksen. Ontvang je deze frequentie niet (goed)? 
Dan kan je ook online luisteren via www.sinksen.be.  
Voor dit unieke radiogebeuren werkt Sinksen 
samen met de lokale radiozender Radio Quindo die 
enthousiaste presentatoren en journalisten van eigen 
bodem op pad stuurt. Radio Sinksen is er het hele 
weekend lang, van zaterdag 30 mei om 18 uur tot en 
met maandag 1 juni.

OPENINGSMOMENT
Op zaterdag 30 mei openen we samen de 
historische eerste digitale Sinksenfeesten. De avond 
begint om 18 uur met Radio Sinksen en vanaf  
21.30 uur krijg je warme Kortrijkse stadstelevisie via  
www.sinksen.be. Maar écht openen, dat doen we 
met een knal. Om 21.30 uur komen we allemaal even 
buiten, steken zo veel mogelijk licht aan en maken 
zo veel mogelijk kabaal. Haal dus je kerstlichtjes van 
zolder, je doopkaars vanonder het stof, je potten en 
pannen uit de keukenkast en trap jouw feesten op 
gang met je eigen licht- en klankspel.

KINDEREN
IN DE WOLKEN
Sinksen is hét Kortrijkse gezinsevenement bij uitstek 
en doet daarom een oproep aan alle creatieve 
kinderen, mama’s en papa’s. Kleuren jullie mee 
jullie eigen stoep in, zodat elke straat in elke wijk 
over de hele stad kleur krijgt? Het resultaat van 
die ingekleurde stad wordt op zondagnamiddag 
tussen 14 en 17 uur vastgelegd op foto en video. 
Deel gerust ook zelf je foto’s met de hashtag 
#sinksen20. Academie Kortrijk daagt jou graag 
uit via www.sinksen.be én met de backcover van 
dit stadsmagazine. Illustratrice Astrid Verplancke 
inspireert jou daar namelijk met haar tekeningen.

SINKSEN
ROMMELVEILING
Geen Sinksen zonder rommelmarkt. Maar ook 
die neemt dit jaar een nieuwe vorm aan met 
de Sinksenrommelveiling op zondag 31 mei 
en maandag 1 juni. Inwoners van Kortrijk en 
deelgemeenten konden één rariteit selecteren die 
ze graag aan de man wilden brengen. Belangrijk 
detail: er moest een mooie anekdote aan 
vasthangen. Op zondag gaat de gezelligste online 
Sinksenrommelveiling van start om 14 uur. Volg het 
via livestream op www.sinksen.be. Verkopers kunnen 
ervoor kiezen om de opbrengst aan het goede doel 
te schenken. In dit geval is dat de vzw De Kier die 
zich inzet in de strijd tegen kansarmoede.

We kondigden het al aan in het vorige 
stadsmagazine: we krijgen wel degelijk 
een nieuwe editie van Sinksen dit jaar! 
Als het coronavirus ons weghoudt van de 
straten en pleinen, dan feesten we gewoon 
thuis, toch? Zet je radio op 92.2FM en laat 
je meedrijven op de wolken van Sinksen20. 
Wim Opbrouck duikt doorheen het 
weekend op als gastheer van dienst.
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SAMENZANGMOMENT
Zin om even alle zorgen van je af te zingen? 
Zondagmiddag van 11 tot 12 uur gaan we een uur 
lang voluit samen zingen met de zangcoaches van 
Allez, Chantez! Ze zorgen voor een ontspannen sfeer 
waarin we ons met z’n allen eens goed kunnen laten 
gaan. Het repertoire bestaat uit popmuziek van de 
jaren 60 tot vandaag. Op www.sinksen.be kan je 
de liedjesteksten downloaden vanaf een uur vóór 
aanvang van het samenzangmoment.

MUZIEK BIJ JE THUIS
Een Sinksen zonder optredens? Ondenkbaar!  
Sinksen trakteert je dit jaar op twee kleppers: Compact 
Disk Dummies en Brihang. Ze brengen een interactief 
huiskamerconcert met net dat tikkeltje extra. Hoe 
dat precies in zijn werk gaat, verneem je op Radio 
Sinksen 92.2FM en online. Zet dus alvast zondag- en 
maandagavond 31 mei en 1 juni om 20.30 uur met stip 
in je agenda. DJ Lotto zorgt zaterdagavond voor een 
gepaste afsluiter van de eerste sinksendag. Op zondag 
zijn dat 2kg Hoofdvlees en Fred Hush en op maandag 
JTOTHEC en Mr. Brown.

Muziekcentrum Track en JC Tranzit sloegen de handen 
in elkaar voor een dj@home contest. Kortrijkse dj’s 
tussen 12 en 26 jaar konden een set van 15-20 minuten 
set inzenden tegen 15 mei. De jury bestaande uit Dj 
Santy, 2kg Hoofdvlees en SNS selecteerde een top 3 uit 
alle inzendingen en die winnende dj’s zullen hun set 
draaien op Sinksen.
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v.u.: Vincent Van Quickenborne, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk - vormgeving : Team Communicatie Stad Kortrijk
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SAMEN 8500 KM
Eveneens ondenkbaar is een Sinksen zonder Kortrijk 
Loopt. Daarom gaan we ook nu lopen. Dat doen we 
niet om te winnen, maar om met z’n allen kilometers 
te verzamelen. 8500 km om precies te zijn. Loop of 
wandel jij mee? Registreer je dan nog snel via de 
website www.keepmoving.eu voor de 5 of 11 km of 
gewoon de afstand die jij zelf wil. Via keepmoving 
kan je je eigen sportapp connecteren en je loop- en 
wandelprestaties registreren. Wie de kaap van 5 of 11 
km rondt, ontvangt een virtuele medaille die je kan 
opdragen aan een zorgverlener of iemand anders 
die momenteel mee strijdt tegen het coronavirus.

SINKSENKERELS
CHALLENGE
Ook KV Kortrijk doet mee aan deze Sinkseneditie. 
Hun uitdaging is simpel: een virtueel 
Guldensporenstadion gevuld krijgen. Net zoals in 
een echt stadion is er plaats voor muziek, pintjes en 
als hoogtepunt een talkshow met hoge gasten.  
Ga dus snel naar www.sinksenkerels.be en 
registreer je via ‘De Challenge’ in je favoriete 
tribune. Vergeet zeker ook niet om al je 
voetbalvrienden uit te nodigen. Na je registratie 
kan je de KVK Voetbalshow gratis volgen op 
zondagnamiddag 31 mei. Bovendien krijg je een 
gratis ticket voor een wedstrijd van volgend seizoen, 
een Sinksenpintje in het Guldensporenstadion én 
een kortingbon van € 10 voor de webshop  
(www.shop.kvk.be).

Naast de SinksenKerels Challenge lanceert 
KV Kortrijk via www.sinksenkerels.be ook de 
SinksenKerels in the mix! Dat is een muzieklijst 
samengesteld door spelers, supporters, 
medewerkers… allen met een rood-wit hart. 
Registreer je ultieme Sinksenfeestplaat en 
misschien hoor je jouw lied volgend seizoen in 
het Guldensporenstadion of hoor je jouw ultieme 
feestplaat op Sinksen Radio 92.2FM.

SINK
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HANG JIJ OOK 
DEZE SINKSEN 
POSTER UIT ?
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SAMENKOOK 
MOMENT MET
KORTRIJKSE 
PEPERBOLLEN
Voor de koks onder ons voorziet Sinksen een 
samenkookmoment waarbij je zelf de handen uit 
de mouwen mag steken. Niemand minder dan 
topchefs Matthias Speybrouck (Va et Vient) en Klaas 
Lauwers (Restaurant Messeyne) zullen tonen hoe 
je authentieke Kortrijkse peperbollen kan bereiden 
vanuit jouw kot. Wist je trouwens dat er vroeger een 
jaarlijkse Peperbollenworp was op de Grote Markt 
tijdens Sinksen?

Haal alvast de nodige ingrediënten in huis en bak op 
zondag 31 mei mee met Matthias en Klaas. Zij zullen 
je tonen hoe het moet in een online video. Voor een 
twintigtal peperbollen heb je het volgende nodig:

• 80 gram bruine suiker
• 2 eieren
• 120 gram bloem
• 120 gram zachte boter
• 2 gram kaneelpoeder
• 6 gram droge gist
• 50 gram gekonfijte citruszestes
• 10 gram gereduceerde citrussiroop (kookvocht van 

de gekonfijte zestes)

Wil je de gekonfijte citruszestes zelf maken, dan heb 
je ook nog dit nodig: 1 sinaasappel, 1 limoen, 1 citroen, 
100 gram limoensap, 100 gram suiker, 25 centiliter 
pastis en een snuif zout.

Wie met de peperbollen meteen een volledig 
dessert op tafel wil toveren zorgt ook voor deze 
ingrediënten: 70 gram glucose, 65 gram eierdooier, 
160 gram melk, 550 gram room, 290 gram 
witte chocolade, sap en zestes van 3 limoenen, 
2 gelatineblaadjes, 1 bakje aardbeien, Griekse 
basilicumblaadjes, 100 gram hazelnoten (geroosterd 
en fijngemalen), 80 gram citruskookvocht en 20 
gram zachte olijfolie.

MEER LEKKERNIJEN
Verder bedienen de Kortrijkse horeca jullie op jullie 
wenken. Ze knutselen smakelijke Sinksenpakketten 
in elkaar die je kan bestellen op www.sinksen.be. 
Zolang de voorraad strekt.
En op de Houtmarkt geen wereldmarkt dit jaar, 
maar ook dat lost Sinksen voor je op. KRAC (KortRijk 
aan Culturen) zorgt namelijk voor recepten waardoor 
je de wereldkeuken zelf in huis kunt halen. Wij 
pikten er eentje uit: Colombiaanse chili con carne.

Ingrediënten:
2 uien, enkele sjalotten, 1 teentje look, 2 rode 
paprika’s, 1 rode chilipeper, 500 gram zuiver 
rundsgehakt, 1 kaneelstokje, komijnpoeder, enkele 
blaadjes tijm, 400 gram rode bonen in blik, 140 
gram geconcentreerde tomatenpuree, 1 blik 
tomatenstukjes, 1 blik gezeefde tomaten, maïs, losse 
rijst, chili con carne kruidenmix, zout en olijfolie.

Bereiding:
Snipper de ui en bak deze in een grote (wok)pan 
met een beetje olijfolie. Voeg het gehakt toe en bak. 
Voeg 2 eetlepels van de chili con carne kruidenmix 
toe. Snijd de rode paprika’s in stukjes en bak een 
paar minuten mee. Doe dan de tomatenpuree, 
tomatenblokjes en gezeefde tomaten erbij en roer 
alles goed door elkaar. Laat het mengsel 10 minuten 
pruttelen. Kook ondertussen ook de rijst gaar. Doe 
dan de bonen en maïs bij de tomatensaus met 
gehakt en laat nog 10 minuten pruttelen. Serveer de 
chili con carne met rijst.

DE SLIMSTE
DEELGEMEENTE
Op maandag 1 juni tussen 16 en 18 uur zoeken 
we vanuit ons kot De Slimste Deelgemeente 
van Kortrijk. Een ludieke Sinksenquiz zorgt voor 
originele uitdagingen. Vzw Ludiek organiseert 
hiervoor in de week vóór Sinksen al voorrondes, 
waarna op maandag de apotheose volgt. Wie 
kwalificeert zich voor de live finale om de trots 
van zijn of haar buurt te verdedigen? Wie kroont 
zich tot hét quiztalent van Kortrijk? Ontdek het 
via livestream op www.sinksen.be! De quiz richt 
zich niet enkel op echte quizfanaten, maar zal voor 
iedereen toegankelijk en plezierig zijn.
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ALLE INFO OP 
WWW.SINKSEN.BE
Sinksen volgt alle veiligheidsregels en 
coronamaatregelen op de voet en zal daarover 
indien nodig communiceren via de website, 
Radio Sinksen op 92.2FM en sociale media.
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Warande trekker  
van Kojeva West 

Een concrete datum voor een heropstart 
van jeugdverblijfcentra en -hostels is nog 
niet in zicht en dat is nefast voor hun wer-
kingen. Onder het motto ‘samen staan 
we sterk’ ontstond Kojeva West, de koe-
pel voor onafhankelijke aanbieders van 
jeugdvakanties. Het is de bedoeling om 
op alle vlakken samen te werken. Voor het 
domein Jeugd en Toerisme willen ze sa-
men de beleidsmakers benaderen: op lo-
kaal, Vlaams, federaal en Europees niveau.
Kojeva West telt nu al 18 centra, goed voor 
350.000 overnachtingen per jaar. De koe-
pel maakte al een eigen coronaplan dat 
een duidelijk beeld schetst waar de noden 
en oplossingen liggen. Kojeva West gaat 
graag in dialoog met de beleidsmakers om 
samen na te gaan hoe ze de jeugdverblijf-
centra en -hostels door deze crisis kunnen 
loodsen. Het bestuur kijkt er alvast naar uit 
om samen te werken aan de broodnodige 
oplossingen. De Stad Kortrijk participeert 
met Jeugdverblijfcentrum De Warande als 
één van de trekkers van Kojeva West.
 

 R www.kortrijk.be/warande

Bebloemingswedstrijd 
TuinHier afgelast

Door de coronacrisis gaat de jaarlijkse 
bebloemingswedstrijd in samenwerking 
met de vereniging TuinHier Kortrijk niet 
door. Voor de deelnemers is het een quasi 
onmogelijke opdracht om aan de nodige 
bloemen en planten te geraken om hun 
vensterbanken, gevels en (voor)tuintjes 
te bebloemen. Bovendien is het niet ze-
ker dat de keuring in juni kan doorgaan.
Er staat wel een bebloemingswedstrijd 
voor 2021 op het programma. Wie in 
2019 ingeschreven was voor de editie 
2020, is dit automatisch ook voor 2021. 
Wie nog nooit deelnam kan ook zijn kans 
wagen in 2021. Inschrijven kan door een 
mailtje te sturen met je adresgegevens 
naar geert.schelpe@skynet.be of aan 
pmsenate@skynet.be.
Je bent volledig vrij in de keuze van plan-
ten. Je kan inschrijven voor de categorieën 
gevel, gevel en voortuin, gevel en voortuin 
halfopen bebouwing en gevel en voortuin 
open bebouwing. De enige voorwaarde is 
dat de bloemen of het groen zichtbaar zijn 
vanop de openbare weg. 

 R users.telenet.be/tuinhier-kortrijk

Onderwijsambassadeurs 
begeleiden anderstalige 
nieuwkomers  

Onder de Kortrijkzanen bevinden zich 
stadsgenoten van verschillende natio-
naliteiten. Voor velen onder hen is het 
Vlaams onderwijssysteem onbekend ter-
rein. Meestal omdat ze moeite hebben 
met de Nederlandse taal. Stad Kortrijk, 
het FMDO (federatie van sociaal-cultu-
rele verenigingen van mensen met een 
migratie achtergrond) en de Provincie 
West-Vlaanderen sloegen de handen in 
elkaar en zetten het project ‘onderwijs-
ambassadeurs’ op het getouw. 
Deze ambassadeurs zijn mensen met 
een migratieachtergrond die hun kennis 
over en ervaring met het Vlaams onder-
wijs doorgeven aan andere ouders. Het 
bijzondere daarvan is dat dit in de eigen 
moedertaal gebeurt. Momenteel volgen 
18 kandidaten de opleiding. Daarbij ver-
diepen ze zich in het Vlaamse schoolsys-
teem, de schoolkosten, het CLB, meer-
taligheid, vrije tijd, ouderbetrokkenheid 
en huiswerkbegeleiding. Bezoeken aan 
diverse organisaties en projecten staan 
ook op het programma.

 R www.fmdo.be/vraag-aanbod/
onderwijsambassadeurs
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UUR ZATERDAG ZONDAG MAANDAG
06:00 - 06:30

WEERKLANK
(experimenteel klassiek)

WEERKLANK
(experimenteel klassiek)

06:30 - 07:00

07:00 - 07:30

07:30- 08:00

08:00 - 08:30 OCHTENDHOREN
(literair uurtje)

OCHTENDHOREN
(literair uurtje)08:30 - 09:00

09:00 - 09:30

OCHTENDSHOW OCHTENDSHOW 
09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30 SAMENZANGMOMENT
(Allez, Chantez!)

FOYER
(Radioshow Conservatorium)11:30 - 12:00

12:00 - 12:30
RAVOTTEN KLINKEN MET SINKSEN

12:30 - 13:00

13:00 - 13:30
ROAD ROCK RADIO FRANSE MIDDAG 

13:30 -  14:00

14:00 - 14:30

SINKSENSHOW SINKSENSHOW 

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 18:30

KICK-OFF RADIO SINKSEN

KVK SINKSENKERELS CHALLENGE GREEN ONIONS 
18:30 - 19:00

19:00 - 19:30

YOUNGSTERS DE STROATE ON AIR 19:30 - 20:00

20:00 - 20:30

20:30 - 21:00
COMPACT DISK DUMMIES BRIHANG 

21:00 - 21:30

21:30 - 22:00
OPENINGSMOMENT

2KG HOOFDVLEES JTOTHEC DJ-SET22:00 - 22:30

22:30 - 23:00

DJ LOTTO 
22:45 - 23:00

FRED HUSH MR. BROWN 23:00 - 23:30

23:30 - 00:00

00:00 - 01:00

STRAFSTUDIE
DJ-SETS BALTHAZAR DJ-SETS

DE STROATE DJ-SETS
01:00 - 02:00

02:00 - 03:00

03:00 - 04:00

04:00 - 05:00

05:00 - 06:00

ZENDSCHEMA
RADIO SINKSEN



18 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 19

J U N I  2 0 2 0J U N I  2 0 2 0

“Ik ben opgegroeid in Bissegem, waar ik bij een aantal 
verenigingen actief was. Na mijn middelbare studies aan 
het Sint-Jozefscollege heb ik sociaal werk gestudeerd. Een 
carrière in de sociale sector was dan ook het logische ge-
volg. In totaal ben ik 26 jaar in de jeugdhulpverlening aan 
de slag geweest en heb ik talrijke projecten opgestart.”

“Ik werkte bijvoorbeeld met jongeren die als het ware uit-
gerangeerd waren. Dat was vaak moeilijk, ja. Maar daarbij 
hield ik wel altijd één ding voor ogen: zij werkten niet te-
gen om je te pesten. Ze hadden een muur rond zich ge-
bouwd omdat ze niet opnieuw gekwetst willen worden. 
Als hulpverlener is het dan je taak om in die muur een 
deurgat te vinden, zodat je hen kan helpen.”

“Ik startte als hulpverlener ook graag projecten op. Ik ben 
een doener. Toen ik bijvoorbeeld in een dagcentrum voor 
kinderen van de lagere school werkte, heb ik een centrum 
opgestart voor adolescenten. Tijdens de laatste 5, 6 jaar 
van mijn carrière als sociaal werker heb ik directies ge-
coacht, teams en hulpverleners begeleid, enzovoort. Zo 
kon ik mijn ervaring delen met anderen.”

“In augustus 2016 meldde ik mijn baas dat ik nog 1 jaar 
voor hem zou werken. Ik was toe aan iets anders. Maar 
wat... Als sociaal werker had ik mijn kantoor in Gent. 
Daar deed ik regelmatig inkopen in de verpakkingsvrije 
winkel. Als gezin waren we bovendien al een tijdje bezig 
met duurzaamheid. Zo rijpte het idee om zo’n winkel in 
Kortrijk te openen. Ik volgde een startersopleiding en 
werkte een businessplan uit. Ik kreeg daar positieve reac-
ties op en zo ben ik begonnen.”

“We vonden een geschikt pand in de Rijselsestraat, die het 
centrum en Kortrijk Weide verbindt. Toch was het bij de 
opening in augustus 2017 afwachten of er iemand zou ko-
men. Maar de eerste maand kwamen er regelmatig men-
sen langs en zij brachten daarna collega’s of vrienden mee. 
Zo is Zonder Meer stilaan maar zeker gegroeid. Sinds een 
tijd krijg ik ook scholen en verenigingen over de vloer. 

Want een verpakkingsvrije winkel wordt nog altijd als iets 
speciaal gezien.”

“De producten die ik verkoop komen aan in grote verpak-
kingen, emmers, kartonnen dozen, enzovoort. Ik stimu-
leer mijn leveranciers ook wel om herbruikbare verpak-
kingen te gebruiken. Net als mijn collega-eigenaars van 
dergelijke winkels. Met succes, want bepaalde leveran-
ciers zijn al afgestapt van plastic verpakkingen.”

“Zelf probeer ik zo duurzaam mogelijk te leven. Net als 
mijn gezin. Op één na zijn we vegetariër. Ik ben wel van 
het principe dat iedereen doet wat hij of zij wil. Ik heb 
niets tegen mensen die vlees en vis eten. Wel ben ik ervan 
overtuigd dat restaurants binnen 20 jaar vooral groente-
schotels zullen serveren, met vis of vlees als bijgerechtje. 
Slagers zullen zich daarom moeten heruitvinden, ze zul-
len een verhaal over hun product moeten kunnen vertel-
len en plantaardige alternatieven aanbieden.”

“In de winkel is het klimaat een belangrijk thema. Zo orga-
niseren we regelmatig workshops over afval verminderen, 
over eigen onderhoudsproducten maken... We vinden dat 
belangrijk. Zonder Meer is méér dan een winkel. We wil-
len ook een plaats zijn waar mensen terechtkunnen met 
vragen over duurzaamheid. We werken bovendien vaak 
samen met diensten en organisaties in de buurt.”

“Ik krijg trouwens niet enkel jongeren of de zogenaamde 
bakfietsgeneratie over de vloer. Ook veel oudere mensen 
komen naar de winkel. Omdat ik in een buurt met weinig 
winkels kwaliteitsvolle voeding in kleinere hoeveelheden 
verkoop. Vooraf had ik eerlijk gezegd niet verwacht dat ik 
veel oudere mensen tot mijn cliënteel zou kunnen reke-
nen, maar ze zijn zeker meer dan welkom.”

Vier jaar geleden besloot sociaal werker Johan Moreels (51) een 
totaal andere weg in te slaan. Intussen baat hij sinds midden 

april 2017 een verpakkingsvrije en biologische winkel uit. 
“Zonder Meer is voor mij méér dan mijn eigen zaak, 

het is mijn vierde kind”, zegt hij.

“Binnen 
20 jaar eten 

we vooral 
groenten”

“Toen ik de winkel begon,
had ik geen plan B”

Straffe verhalen
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Frauke en haar man hebben drie kinderen. 
Marie (17) is de middelste en hun enige doch-
ter. “Je zou het niet meteen zeggen als je haar 
ziet, maar Marie heeft autisme en een men-
tale beperking. Ze heeft nood aan een hele 
strakke structuur en daarom is gedeelde zorg 
zowel voor haar als voor ons heel belangrijk. 
Tijdens de week verblijft Marie in De Lovie en 
in het weekend thuis”, vertelt Frauke.

LOCKDOWN
“Op vrijdag 13 maart haalden we Marie op in 
Proven en werden we voor de keuze gesteld: 
ofwel namen we haar mee naar huis ofwel 
bleef ze in De Lovie voor onbepaalde tijd. We 
kozen ervoor om haar mee naar huis te ne-
men. We zijn daar nog altijd blij om. Andere 
ouders kregen die keuze niet en konden hun 
kind daardoor wekenlang niet fysiek ont-
moeten. Zelfs een raambezoek zoals bij de 

woonzorgcentra is er niet toegelaten.”

UPS EN DOWNS
“In De Lovie doet Marie alles samen met haar 
leefgroep. Die biedt haar een vaste structuur 
die wij thuis niet kunnen geven. De chaos 
van het gezin bezorgt haar veel stress. Onze 
mooimakerswandelingen, de vele attenties 
die vrienden en familie aan de deur achter-
laten, of de dagelijkse videochat met haar 
liefje maken gelukkig veel goed. Begin mei 
kon Marie terug naar De Lovie, maar ze blok-
keerde er helemaal. De opeenvolging van 
veranderingen werd haar te veel. Mijn moe-
derhart brak. Ze is nu terug thuis.”

ZORGENMEISJE
In volle coronacrisis bracht Frauke een boek 
uit waarin ze haar ervaringen met Marie be-
schrijft. “Zorgenmeisje heeft niets met co-

rona te maken, maar wel alles met het leven 
als zorgouder. Toen Marie en ikzelf in 2017 
de kans kregen om ons verhaal te doen bij 
Radio Gaga, kreeg mijn droom om ambas-
sadrice van het zorggezin te worden een 
boost. In de talrijke theoretische boeken 
over zorggezinnen, miste ik de echte verha-
len en ervaringen. Die leemte vult Zorgen-
meisje nu op.”

“ALLES KOMT GOED”
“Marie wordt binnenkort 18 en toegegeven: 
die 18 jaren waren een rollercoaster. In het 
begin zie je enkel de problemen, maar mijn 
boodschap aan alle lotgenoten is eenvoudig:  
het komt goed. Geniet van de kleine gelukjes 
en besef dat je heel veel terugkrijgt: vriend-
schappen die je anders niet zou gehad heb-
ben, helpende handen, heel veel liefde en in 
mijn geval zelfs een hoopvol boek.”

We hebben het in de laatste stadsmagazi-
nes al vaker gezegd en ook op straat hoor 
je het vaak: het zijn rare tijden. Toch zien 
we heel veel solidariteit onder de Kortrijk-
zanen. De wijkteams willen nu iedereen die 
zich belangeloos inzet voor zijn/haar buren 
belonen.

Wie is jouw lokale held? Welke buur verdient 
het volgens jou om letterlijk in de bloemetjes 
gezet te worden voor alles wat hij/zij doet 
voor jou tijdens de coronacrisis? Nomineer 
jouw held via www.kortrijk.be/wijkteams of 
vul onderstaand strookje in en deponeer het 

in de brievenbus van het wijkcentrum, de bib 
of de inzamelbus in jouw buurt. Zo kunnen 
de wijkteams op 25 juni bij jouw persoonlijke 
held langsgaan en hem/haar in jouw naam 
en met jouw boodschap een bloemetje 
brengen.

Dat de medewerkers van de wijkteams veel 
adressen zullen mogen bezoeken staat nu 
al vast, want we kregen al veel spontane 
en vooral dankbare berichten binnen. Een 
kleine greep daaruit:

"Onze buurman doet elke week boodschap-
pen en brengt dan alles mee dat op mijn lijstje 
staat." – Mariette uit Heule
"Het meisje uit de straat komt steeds aanbel-
len om te vragen of ik nog iets nodig heb van 
de bakker of slager als zij zelf ook gaat. Zo 
moet ik zelf niet in de rij gaan staan en kan 
ik veilig thuis blijven." – Agnes uit Rollegem
"De vuilzakken op straat zetten lukt me niet 
meer. Gelukkig doet de buurman dat elke 
keer." – Alfons uit Kortrijk
"Onze buurvrouw aanvaardt altijd de pakjes 
van de postbode als ik gaan werken ben, su-
perlief!" – Charlotte uit Marke

Wie ben jij en waar woon je? 

Wie nomineer je en waar woont die held(in)? 

Waarom verdient hij/zij een bloemetje?

Gezinnen met kinderen hadden het de afgelopen maanden niet 
gemakkelijk. De combinatie van thuiswerk, kinderoppas, preteaching en het 

dagelijkse huishouden is geen sinecure. Voor een zorggezin zoals dat van 
Frauke Cosaert (44) uit Marke is de uitdaging nog groter.

Leven met een zorgenkind
tijdens corona

en zet hem/haar op 25 juni in de bloemetjes
Nomineer je held

Nomineer je held

#KortrijkHelpt
SAMEN TEGEN CORONA

Deponeer het in de brievenbus van het wijkcentrum, 
de bib of de inzamelbus in jouw buurt
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F    CUS OP...
AALBEKE – BELLEGEM – BISSEGEM – HEULE – KOOIGEM – KORTRIJK - MARKE - ROLLEGEM

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

ghesquiere_jonathan
#bloemenkortrijk #floralife

dirkvdb71
#fietseninkortrijk

zoemm.be #kikkers
#natuurpunt #kleiputten

charlotte.dbl #hemelbrug
#regenboog #ktower

vandenberghebar
#matisse #steun

helmutkoether
#gekkekikkers #preshoekbos

anverstraeten
#stayhome #zaligthuis

gregory_vlieghe
#icecream #streetview

christophe.herreman 
#koeien #marke

valeriehuvaere
#hedgehog #rotersmeers

ty2st
#festivalgevoel

MARKE

ATLETIEKPISTE OPGEKNAPT
In de loop van april voerde de Kortrijkse sportdienst uitgebreide onderhoudswerken 
uit aan de atletiekpiste van SC Olympiadeplein. Dit zijn jaarlijkse werken die de piste 
klaarstomen voor het nieuwe atletiekseizoen. De stad onderzoekt momenteel hoe 
de piste grondig kan gerenoveerd worden zodat de jaarlijkse onderhoudswerken 
niet meer nodig zijn.  Sinds 13 mei geldt een versoepeling van de maatregelen voor 
sportactiviteiten in buitenlucht. Clubs in groep met minder dan 20 personen mogen 
outdoor sporten onder begeleiding van een coach/trainer maar dit volgens strikte 
coronamaatregelen en enkel mits reservatie bij de sportdienst.

 R www.kortrijk.be/corona/cultuur-sport-en-vrije-tijd

ALLE DEELGEMEENTEN

WANDELINGEN VANUIT DORPSKERNEN
Bewegen in coranatijden is en blijft nodig. Dit kan bijvoorbeeld door te wandelen. 
Wandelsportclub Marke vzw stelt daarom enkele tijdelijke wandelingen vanuit de 
dorpskernen en vanuit de stad open voor àlle wandelaars. Deze wandelingen zijn 
speciaal uitgepijld met rode pijlen met witte punt. De routes van 7 tot 10 km zijn 
van juni tot zeker eind augustus gratis te bewandelen. 

 R www.wsk-marke.be

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 mei werd genomen in Kooigem aan de kapel 
O.L.V Ten Ruste op de hoek van de Maagdestraat en de Kooigembosstraat.

ALLE DEELGEMEENTEN

RESPECT VOOR ONZE NATUURGEBIEDEN
Eén van de positieve effecten van de coronacrisis is dat we de Kortrijkse natuurgebie-
den ontdekken. Om dit voor iedereen aangenaam te houden zijn er enkele basisregels. 
Wandelaars en (brom)fietsers blijven op de paden. Sommige weides zoals die van 
Stadsgroen Ghellinck in Bissegem zijn nog maar pas ingezaaid en dus gevoelig voor 
schade. Hondeneigenaars vragen we om hun honden aan de leiband te houden. Los-
lopende honden schrikken niet alleen andere wandelaars op, ze jagen ook onbedoeld 
het aanwezige wild op. Op onze website vinden baasjes alle plekjes waar hun trouwe 
viervoeters wel vrij kunnen rondlopen. De meeste natuurgebieden zijn bovendien 
uitgerust met hondenpoepboxen. Geen excuus dus om hondenpoep te laten liggen. 

 R www.kortrijk.be/hondenloopweides



TEKEN MEE MET 
SINKSEN IN DE WOLKEN
Astrid Verplancke van Academie 
Kortrijk wil met haar creaties kinderen 
inspireren om hun stoep in te kleuren. 
Deel je foto's met #sinksen20.


