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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 / illustratie cover: Eugene & Louise

Dit stadsmagazine ging in druk op 19 juni 
2020. Intussen kunnen de richtlijnen naar 
aanleiding van het coronavirus veranderd 
zijn. Dit kan ook gevolgen hebben voor 
activiteiten die opgenomen zijn in dit 
stadsmagazine. Check daarom regelmatig 
www.kortrijk.be/coronavirus.

4-6 > Zomer in Kortrijk

Dankzij de tomeloze inzet van stads-
diensten en andere organisaties krijgt 
Kortrijk een meer dan verdiende zomer 
vol leuke activiteiten. 

8-9 > Gezinsactiviteiten

Kinderen werden tijdens de corona-
crisis vaak wat vergeten, maar dat zal 
deze zomer in onze stad allerminst het 
geval zijn. Ontdek het aanbod!

Insert > Recyclageparken

Vanaf 1 september worden een 
aantal wijzigingen doorgevoerd met 
betrekking tot de afvalzakken en de 
recyclageparken in Kortrijk.

14-15 > Straffe verhalen

Martha volgde de liefde en kwam zo 
na een opmerkelijk omweg vanuit 
Mexico in België terecht. Gelukkig 
houdt ze wel van een uitdaging.

18 > Nieuwe fietszones

Midden juli worden de eerste fietszones 
in de deelgemeenten Heule en Marke 
in gebruik genomen. Geen wonder dat 
Kortrijk een goed fietsrapport krijgt.

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.

De afgelopen maanden staken veel mensen de handen uit 
de mouwen om het coronavirus te helpen bestrijden. Ieder-
een doet dat op zijn eigen manier en met zijn eigen talen-
ten. Zo ook de Bissegemse dj Anseric Soete. Hij presenteerde 
op 9 mei 24 uur lang een liveshow op zijn Youtubekanaal. 
Daarmee wou hij geld inzamelen voor het onderzoek van KU 
Leuven naar COVID-19. Bedoeling was om € 100 bij elkaar 
te krijgen, maar dat werd uiteindelijk € 730. “Toegegeven: ik 
had het een beetje onderschat, maar mijn kijkers/luisteraars 
sleepten mij over de finish. Nogmaals bedankt aan iedereen 
die bijdroeg.” En vooral ook jij bedankt, Anseric!

Geen stadsmagazine ontvangen?
Meld dit zeker via 1777@kortrijk.be. Het stadsmagazine van  
juli/augustus ontvang je tussen 30 juni en 3 juli.  
Dat van september komt normaal tussen 1 en 4 september.

SAMEN TEGEN CORONA

De impact van het coronavirus op onze stad is enorm. En toch 
hebben we de afgelopen maanden Kortrijk op zijn best gezien.  
Met diezelfde inzet willen we nu samen de crisis overwinnen. 

TOMELOZE INZET
De helden van de zorg, de talrijke vrijwil-
ligers, de flexibele stadsmedewerkers, de 
creatieve ondernemers... waren en zijn nog 
altijd essentieel tijdens de coronacrisis. 
Maar ook de inwoners, van wie de over-
grote meerderheid zich strikt aan de coro-
namaatregelen houdt, mogen trots zijn op 
zichzelf. Het is vaak niet evident, maar we 
doen het omdat het levens redt.

CRISIS OVERWINNEN
Kortrijk heeft zich getoond als een stad 
waar inwoners dan wel netjes op afstand 
bleven, maar wel figuurlijk samen kwamen 
en gezamenlijk het coronavirus terugdron-
gen. Nu we stap voor stap onze vrijheid te-
rugkrijgen, wil de stad met diezelfde inzet 
in het offensief gaan en zo samen uit de 
crisis komen. Daarvoor werkte het stadsbe-
stuur een ambitieus plan uit.

ZORG

De coronacrisis toont opnieuw het belang 
aan van een goede zorg voor mensen die 
kwetsbaar zijn. De stad blijft in de eerste 
plaats waakzaam om een verdere versprei-
ding van het virus te voorkomen. In het bij-
zonder in de woonzorgcentra. Ook Kortrijk-
zanen die het financieel en psychologisch 
moeilijk hebben als gevolg van de corona-
crisis krijgen hulp.

ECONOMIE

Op economisch vlak wil de stad veel meer 
doen dan de schade beperken. De komende 
jaren wordt de strijd geleverd om de status van 
commercieel (shopping)centrum van Zuid-
West-Vlaanderen. Die strijd wil Kortrijk winnen. 
De Kortrijkse economie krijgt een kickstart met 
meerdere premies en een campagne om Kor-
trijk nog meer op de kaart te zetten.

VRIJE TIJD

De stad heeft oog voor het belang van 
vrijetijdsbeleving. Het zal tijdelijk anders 
moeten dan voorheen, maar cultuur, sport 
en jeugdwerking zijn cruciaal. Vele vereni-
gingen en vrijwilligers zetten zich hier be-
langeloos voor in en de stad wil hen helpen 
om dit ook te blijven doen.

BLIJVEN INVESTEREN

Stadsmedewerkers en mensen op het ter-
rein blijven verder werken aan de investe-
ringen van de stad. Als we van Kortrijk de 
Beste Stad van Vlaanderen willen maken, 
dan doen we dat niet alleen in goede tij-
den, maar ook op moeilijke momenten. 
Dan komt het beste in onze stad naar bo-
ven. Zo komen we sterker uit deze crisis.

 R www.kortrijk.be/de-weg-uit-de-crisis

De Weg uit de Crisis

€
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Zomer in eigen stad
Kortrijk heeft jou gemist!

TERRASZONES
We beginnen ons overzicht met een plaats 
waar veel mensen hun uitstapjes eindigen: 
op een terrasje. De Grote Markt kennen jul-
lie al en ook de verlaagde Leieboorden zijn 
sinds korte tijd heel populair. Maar er is meer! 
Overleie en het Sint-Amandsplein, het Vanda-

leplein en het Sint-Maartenskerkhof, de Grote 
Kring, het Schouwburgplein, het Casinoplein, 
de Dolfijnkaai en de Handelskaai, Appel... Alle 
horecazaken krijgen er van het stadsbestuur 
extra ruimte om hun terrassen coronaproof te 
kunnen inrichten. De Burgemeester Reynaert-
straat wordt tijdelijk zelfs helemaal verkeersvrij. 
O ja, en vergeet ook zeker de gezellige dorps-
kernen van onze deelgemeenten niet.

PICKNICK EN BARBECUE
Picknicken of aperitieven op één van de 
vele mooie groene plekjes die onze stad rijk 
is? Ja, dat mag! Er zijn zelfs vier plekjes waar 
je kan barbecueën. Voor de publieke barbe-
cues in het Begijnhofpark, De Warande en 
aan Hoeve Nuytten (vroeger kinderboerde-

rij Van Clé) in Marke moet je reserveren. De 
overdekte vuurplaats op Kortrijk Weide is 
vrij toegankelijk. Breng er wel je eigen roos-
ter mee. Hou het netjes en hou uiteraard 
ook rekening met de bubbels en andere 
coronamaatregelen.

 R www.kortrijk.be/openbbq

BUITEN WESTEN
Als alternatief voor hun voorziene zomer-
programmatie stampten Muziekcentrum 
Track en Wilde Westen samen Buiten Wes-
ten uit de grond. Onder die noemer bren-
gen ze in juli en augustus concerten op zo-
merse locaties van onder andere Roosbeef, 
Mooneye, Dirk. en FULCO. Er is ook een 
comedy night met Comedy Cup-winnares 
Amelie Albrecht.

 R www.wildewesten.be

TORENMUZIEK
Elke maandagavond speelt een internatio-
nale topbeiaardier op één van de Kortrijkse 

beiaarden. De eerste vier concerten worden 
op de beiaard van de Halletoren gespeeld, 
met op 6 juli onder andere muziek van 
Queen. Vanaf 20 juli kan je plaatsnemen 
op het Vandaleplein om te genieten van de 
beiaard van Sint-Maarten. Op 24 augustus 
kies je het programma trouwens zelf!

 R www.kortrijk.be/torenmuziek

STIMULANS 20
Om de twee jaar organiseert Stimulans 
een wedstrijd en een tentoonstelling met 
de geselecteerde werken van jonge beel-
dende kunstenaars. Die expo kan je deze 
zomer bezoeken in Bubox. Verwacht je aan 
een verrassende mix van klassieke discipli-
nes zoals schilderkunst, beeldhouwkunst, 
keramiek en textiel, maar ook modernere 
kunstvormen zoals ruimtelijk werk, fotogra-
fie en videokunst.

 R www.stimulanskortrijk.be

CONTREI LIVE
Kunst combineren met fietsen? Het kan met 
Contrei. Organisator Leiedal gidst je samen 
met 16 kunstenaars en ontwerpers op en 
langs het water in Zuid-West-Vlaanderen. 
Ze nodigen je bovendien uit om mee na 
te denken over het belang van water, want 
water wordt steeds meer een kostbaar 
goed. Het kunstenparcours Contrei Live is 
gratis te bezoeken van 9 juli tot 26 oktober.

 R www.contreilive.be

MEER ZOMERSE CULTUUR
Naast de bovengenoemde cultuurpartners 
is er natuurlijk nog veel meer. Wit.h dankt 
de zorgsector door middel van een unieke 
vensterwandeling. Antigone organiseert 

interactieve workshops én het theaterfesti-
val Leave No Man Behind van 27 tot 29 au-
gustus. En ook Bolwerk staat te trappelen 
om je te verrassen. Je leest er meer over op 
www.uitinkortrijk.be.

OPENLUCHTCINEMA
In Broelkaai 6 of BK6 kan je al een aantal 
zomers lang films in openlucht meepik-
ken. Dat is dit jaar niet anders. Wel anders 
is dat ook de deelgemeenten openlucht-
cinema krijgen! Vanaf eind juli tot midden 
september zijn respectievelijk Rollegem, 
Marke, Bissegem, Aalbeke, Bellegem, Heule 
en Kooigem aan de beurt. En dat telkens 
op vrijdag- en zaterdagavond op de groen-
zones aan de OC’s. Vergeet niet je plekje te 
reserveren.

 R www.budakortrijk.be

TUINESIË
Nog in BK6 kan je op maandag 6, 13 en 20 
juli om 20 uur naar Tuinesië. Vormingplus 
en BK6 schotelen je er telkens een inspire-
rende spreker voor. Het zijn stuk voor stuk 
gangmakers, mensen met een originele 
visie op ons samenleven en de kracht om 
dingen te veranderen.

 R www.vormingplusmzw.be

IN HET WIEL 
VAN HET VENTIEL
Ventiel Cycling Team laat je tijdens de Sepap-
pewandeling (5 km) en de Ventielfietsroute 

Stad Kortrijk maakt het jou graag gemakkelijk.  
Op www.uitinkortrijk.be vind je het volledige vrijetijdsaanbod van 

onze stad voor deze zomer. Je stippelt er probleemloos al jouw 
uitstapjes uit. Het stadsmagazine pikt er alvast enkele aanraders uit.

WWW.UITINKORTRIJK.BE 
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(98 km) kennismaken met (jong)dementie. 
De wandeling loopt door het stadscentrum 
en is toegankelijk voor rolstoelgebruikers 
en kinderwagens. De Ventielroute brengt 
je richting Vlaamse Ardennen via het Bi-
Ventielbos in Kruisem. De route start op het 
Nelson Mandelaplein, maar je kan ook op 
andere plaatsen inpikken.

 R www.inhetwielvanhetventiel.com

URBAN HUNT
Samen met vrienden of familie een stads-
spel spelen? Met Urban Hunt ga je in teams 
van 3 tot 5 personen op jacht naar codes 
die verstopt zijn in het stadscentrum. Zo 
leer je Kortrijk kennen via historische, cultu-
rele en bijzondere weetjes. Je komt boven-
dien op buitengewone, niet-toeristische 
plekjes. Scores worden live bijgehouden op 
je smartphone. Kies zelf de duur en inten-
siteit van het spel, maar wees vooral slim, 
strategisch en sluw.

 R www.urbanhunt.be

LEIEFEESTEN
Ondanks de coronamaatregelen zal ook 
dit jaar de viering van de Feestdag van de 
Vlaamse Gemeenschap niet onopgemerkt 
voorbijgaan in de Guldensporenstad. Op 
10 juli organiseert het Guldensporencomité 
zijn Guldensporenviering met vooreerst de 
officiële plechtigheid in het bijzijn van de 
Vlaamse minister-president. Kortrijk Gordelt 
moedigt je aan om de wandelschoenen aan 
te trekken met 3 unieke Gordelwandelingen 
die je op 12 juli langs de mooiste plekjes van 
de stad leiden. Het hele weekend lang ont-
vangt de Kortrijkse horeca je graag op een 
zomers terrasje. Er is animatie voor jong en 
oud, allemaal coronaproof.

Naast de vele fiets- en wandelroutes 
die verschillende Kortrijkse organi-
saties en verenigingen in elkaar ge-
knutseld hebben, biedt ook de stad 
zelf enkele fijne tochten aan.

ZOMERFIETSROUTE
Zie je door het bos de bomen niet 
meer? Begin dan met de zomerfiets-
route. Spring op je fiets en ontdek de 
rijkdom en diversiteit van onze stad: 
historische plekjes, groene plekjes, 
speelplekjes, gezellige plekjes om 
je dorst/honger te lessen... Steun jij 
onderweg ook de lokale horeca en 
handelaars? Ze zullen je ongetwijfeld 
extra in de watten leggen! Je kan de 
brochure van de zomerfietsroute van-
af de tweede week van juli afhalen bij 
Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark 

en in het historisch stadhuis.

VAN NOORD TOT ZUID
Naast de zomerfietsroute zijn er nog 
twee hemelse routes die je deze zo-
mer niet mag missen. De kapelletjes 
en molen van het noorden (30 km 
langs Bissegem, Heule, Sente) en de 
kapelletjes en kruisjes van het zuiden 
(45 km langs de zuidelijke deelge-
meenten).

ZOMERWANDELING
Doe je het liever iets rustiger aan? Op 
Stap door de Landes van Kortrijk is een 
prachtige wandeling van 11 km door 
Aalbeke en Rollegem. Deze en nog 
vele andere wandelingen en fietsrou-
tes vind je op www.toerismekortrijk.be 
en op www.uitinkortrijk.be.

Ontdek Kortrijk 
met de fiets of te voet

Dankzij de tomeloze inzet van heel wat jeugdorganisaties zijn er deze zomer 
alsnog kampen. De Kortrijkse sportdienst, JC Tranzit, vzw AjKo, Passerelle en 

vele anderen bieden naar jaarlijkse gewoonte heel wat leuks aan voor kinderen van 
alle leeftijden. Nieuwkomer dit jaar is Doerak.

VASTE WAARDEN
Wie niet op kamp kan met een jeugdbewe-
ging of gewoon niet genoeg kan krijgen 
van de kampsfeer, kan opgelucht adem-
halen. Bij de sportdienst vinden kinderen 
van alle leeftijden gegarandeerd het ge-
paste sportieve aanbod. En ook JC Tranzit 
houdt van uitdagingen. Wat dacht je van 
een BMX-, step-, skate- of streetartkamp 
bijvoorbeeld? Passerelle zet met Buda Barst 
een danskamp op in de Budatoren. Vzw 
AjKo ten slotte organiseert kampen voor 
kinderen van 6 tot 12. Ook de Pretmobiel 
rijdt opnieuw uit. Spot je AjKo op een plein 
of park in je buurt, ga dan gewoon meespe-
len of ga eens langs voor een babbel.

NIEUWKOMER DOERAK
Vzw Doerak, vroeger Kinderboerderij Van 
Clé, organiseert voor het eerst zomerkam-

pen in Hoeve te Coucx aan de Cannaert-
straat. Kinderen uit het lager onderwijs en 
het kleuteronderwijs zijn er welkom van 13 
tot 17 juli en van 17 tot 21 augustus telkens 
van 9 tot 12 uur. Het oorspronkelijk idee 
van Doerak was om tijdens elk kamp met 
een bepaald thema aan de slag te gaan. 
Helaas strooide corona ook hier roet in 
het eten. Toch slaagde Doerak erin om een 
aantrekkelijk programma samen te stellen 
waarbij het spelplezier van de kinderen 
vooropstaat.

CORONAPROOF
Tijdens de kampen worden de corona-
maatregelen zo strikt mogelijk toegepast. 
Doerak werkt bijvoorbeeld in bubbels van 
maximum 50 kinderen. Er is ook een kiss-
and-ridezone voorzien voor de ouders en 
contact met externen wordt vermeden. Om 

de kinderen bewust te maken van bepaalde 
regels maken ze onder andere hun eigen 
handgel. De kampen zijn strikt gescheiden 
gehouden van de bar zodat de bubbel van 
50 van het kamp niet in het gedrang komt.

SPEL TIJDENS DE ZOMER
Doerak wil kinderen en gezinnen actief 
betrekken bij de werking. Daarom maakt 
Doerak elke week via de sociale media een 
leuke opdracht bekend. Hou dus zeker de 
website www.doerak.be en de facebookpa-
gina van Hoeve te Coucx in de gaten. Ook 
de andere aanbieders van spelvertier ver-
dienen trouwens jouw ‘like’ voor hun fan-
tastische werk.

 R Meer info via www.uitinkortrijk.be

 R  Inschrijvingen via vrijetijd.kortrijk.be

Zomerkampen gaan door!

HOERA!

Bij het ter perse gaan van dit stadsmagazine 
was het zomerprogramma nog in volle opmaak. 

Alle recente info over de Leiefeesten en andere activiteiten
en evenementen vind je op www.uitinkortrijk.be.
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Coronaproof
én gezinsproof

Het is een woord dat we deze zomer veel zullen horen: 
coronaproof. Activiteiten worden zo ingericht dat ze de 

verspreiding van het coronavirus niet in de hand werken.  
Ook voor gezinnen met kleine (en grote) kinderen biedt Kortrijk 

tijdens de zomermaanden tal van mogelijkheden.

MINIGOLF

In de schaduw van de bomen in het Astridpark 
kan je in juli en augustus elke namiddag mini-
golfen. De begeleiders verwelkomen je graag 
op gepaste afstand. Om alles vlot en veilig te 
laten verlopen, is reservatie dit jaar verplicht. 
Dat kan via www.kortrijk.be/wijkteams of op 
weekdagen tussen 9 en 12 uur op het nummer 
056 27 73 80 of in Wijkcentrum Overleie. Een 
speelmoment duurt maximum 90 minuten en 
is beperkt tot 5 deelnemers. Volwassenen be-
talen € 3, kinderen jonger dan 12 slechts € 1.

GEZINSZOEKTOCHT
PRESHOEKBOS

Wil je met je kinderen het Preshoekbos in 
Marke op een originele manier leren ken-
nen? Dat kan met de gezinszoektocht ‘Op 
Avontuur met Blob in en rond het Pres-
hoekbos’. Het sympathieke figuurtje Blob 
ontdekt het domein samen met zijn vriend 

Zorro de eikelmuis. Onderweg ontmoeten 
ze samen met jullie de dieren uit het do-
mein, spelen ze originele spelletjes en pik-
ken ze weetjes op over de natuur. Haal de 
brochure gratis af in OC Marke, bij Toerisme 
Kortrijk of download ze van de website 
www.stadslandschapleieschelde.be.

SPEURTOCHT IN 
TEXTURE EN 1302

Sla twee vliegen in één klap met het fami-
liespel Schatten van Vlieg. Zet je zintuigen 
op scherp, want in Texture kunnen de voor-
werpen plots praten. En in Kortrijk 1302 
sloeg een gevaarlijk computervirus toe. 
Alle geluid is er verdwenen… Wat nu? Tip: 
breng je tablet of smartphone mee en in-
stalleer de ErfgoedApp. Je hebt die nodig 
om de geluiden in Texture en in Kortrijk 
1302 op te vangen. Wie dit wil kan ook 
gebruik maken van de tablets van het mu-
seum. Ze worden na elk gebruik gereinigd.

SPINRAG OVERZOMERT

Kinderkunstenfestival Spinrag staat 
met stip aangeduid in de agenda’s van 
vele Kortrijkse gezinnen. Dat vindt toch 
plaats in de krokusvakantie, horen we je 
denken? Ja, maar Spinrag gaat dit jaar 
uitzonderlijk overzomeren. Overzome-
ren, overwinteren, heb je hem? Het team 
achter Spinrag zorgt voor kleine cultu-
rele familiemomenten op onverwachte 
plekken in Kortrijk. Check het program-
ma op www.spinrag.be.

BESTEMMING BIB

Iedereen Leest organiseert deze zomer de 
leesactie Bestemming Bib en daar werkt 
ook de Kortrijkse bibliotheek graag aan 
mee. Lezertjes vanaf 3 jaar kunnen in de bib 
een reispas afhalen met zes originele be-
stemmingen. Elke bestemming staat voor 
een genre: historische boeken, dierenver-

halen, strips… Voor elk gelezen boek krijg 
je een stempel in je reispas. Met een volle 
reispas maak je aan het eind van de zomer 
kans op mooie prijzen!

ZOMERSPEELPLEINTJES

Zorgeloos ravotten kan ook en dat dankzij 
Stad Kortrijk en Wildebras. Zo verscheen 
er midden juni met wat vertraging op-
nieuw een speelplein met zand op de 
Grote Markt. Ook Bissegem krijgt deze 
zomer tijdelijk een nieuw speelplein. Dat 
laatste zal trouwens elk jaar in een andere 
deelgemeente opgezet worden. De plek-
jes waar je dit jaar mee kan bouwen aan 
de Wildebraskampen zijn gelegen aan de 
Sint-Elisabethwijk, het Rubensplein en 
de Dokter Lauwersstraat in Kortrijk, het 
Pater Slosseplein in Marke, de Emiel Hul-
lebroecklaan in Heule en de Molenkouter 
in Rollegem.

SPEELPLEINWERKING

Even zorgeloos, maar iets georganiseer-
der ravotten kinderen bij De Warande. Na 
de officiële opening op 30 juni, zal tussen 
1 juli en 30 augustus het volledige terrein 
voorbehouden worden voor de jeugdkam-
pen en speelpleinwerking. De hondenloop-
weide, delen van het landschapspark met 
een nieuwe speelheuvel langs de Izegem-
sestraat en de fietsdoorsteek richting Len-
delede blijven wel bereikbaar. Check www.
kortrijk.be/warande voor meer info. Ook de 
speelpleinwerkingen van Kinderland, Flad-
der, Baobab, Nesté en Rodenbrug ontvan-
gen jullie deugnieten trouwens weer met 
open armen.

HANGOUT

Elke vrijdagnamiddag tijdens de zomerva-
kantie, met uitzondering van de periode 
van Kortrijk Congé, kunnen de cool kids 
rondhangen in Tranzit en de spoorwegtuin 
op Kortrijk Weide. Waarom? Daarom! Graf-
fiti spuiten, vliegen met drones, deelnemen 
aan een Fortnitetornooi, optredens chec-
ken… of gewoon rondhangen. Het Urban 
Sports Park is tijdens de zomermaanden 
gesloten, maar alle outdoor urban spots 
zijn wel toegankelijk.

Dit programma groeit nog elke dag aan. 
Het meest actuele aanbod én info over data en 

inschrijvingen vind je op www.uitinkortrijk.be.
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Water besparen bij 
ernstige droogte

VANAF 1 SEPTEMBER

Nieuwe recyclageparken
én nieuwe afvalzakken  

We maken voor het derde jaar op een rij een 
warme en droge zomer door. Dat betekent dat 
we heel spaarzaam met leidingwater moeten 

omgaan. We geven je enkele tips.

IN DE TUIN, OP DE OPRIT
EN HET TERRAS
• Plaats een regenwaterton onder dakgo-

ten van tuinhuizen of serres en vang zo 
regenwater op.

• Stel groot waterverbruik uit, zoals het 
(bij)vullen van zwembaden, regenwa-
terputten, vijvers...

• Ververs je het water van je plonsbadje toch, 
geef dit water dan aan je kostbare planten.

• Besproei je tuin niet. Geef zo nodig en-
kel kostbare (pot)planten doelgericht 
water met een gieter.

• Veeg je oprit en terras in plaats van af te 
spuiten.

• Stel het wassen van je auto uit.

IN HUIS
• Draai de kraan regelmatig dicht als je 

even geen water meer nodig hebt, bij-
voorbeeld bij het tandenpoetsen of tij-
dens het afwassen.

• Een douche of bad verbruikt veel water, 
was je eens aan de wastafel.

• Spoel het toilet niet steeds door bij een 
kleine boodschap. Beperk dit bijvoor-
beeld tot 2 keer per dag.

• Poets de vloer zo min mogelijk, hou het 
bij vegen en stofzuigen.

• Plaats kamerplanten minder in de zon.
• Was enkel met een volle wasmachine en 

zet je vaatwasser enkel aan als die vol is.

 R www.vmm.be

Met warm weer is het verleidelijk 
om een verfrissende duik in de 
Leie of de vaart te nemen. Maar 
onder normale omstandigheden 
is het strikt verboden om te zwem-
men in bevaarbare waterlopen in 
Vlaanderen. Met één uitzondering.

Baantjeszwemmers kunnen zich 
deze zomer uitleven in het Kanaal 
Bossuit-Kortrijk, en dat aan de Ab-
dijkaai tussen sluis 10 en 11. De stad 
werkte daarvoor met de Vlaamse 
Waterweg en Triatlonclub Kortrijk 
een legaal kader uit. De Kortrijkse 
Duikersclub ruimde de bodem van 
de afgebakende zwemzone op.

Het vaartzwemmen is enkel voor 
sportieve en dus niet voor recre-
atieve zwemmers toegestaan. De 
triatlonclub stelt zich verantwoor-
delijk voor het veilig verloop van 
het vaartzwemmen en zorgt voor 
toezicht. Ter hoogte van het open-
luchtzwembad in de Abdijkaai is een 
ponton geïnstalleerd. Ook zijn er tra-
pladders in geval van noodsituaties. 
De zone waar je kan zwemmen heeft 
een lengte van 420 meter. Wie wil  
vaartzwemmen moet die afstand on-
onderbroken kunnen zwemmen.

 R Vaartzwemmen kan enkel via reservatie 
op www.kortrijk.be/kanaalzwemmen.

Vaartzwemmen
(EENMAL IGE)

AFVALKRANT 

TIP: haal deze pagina’s uit  het stadsmagazine en hang  ze aan je koelkast! 

1

We kondigden het al aan in het vorige stadsmagazine: er staan ingrijpende 
veranderingen op stapel in het Kortrijkse afvalbeheer.  Vanaf 1 september 
komen er nieuwe afvalzakken en nieuwe recyclageparken waar je voor 
sommige afvalsoorten zal moeten betalen. We werken vanaf dan nog nauwer 
samen met de afvalintercommunale Imog. Kortrijk stapt zo mee in een 
regionaal netwerk van recyclageparken en afvalzakken. 
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NIEUWE
AFVALZAKKEN 

3 VERNIEUWDE
RECYCLAGEPARKEN

Vanaf 1 september verschijnt een nieu-
we restafvalzak in het straatbeeld. De 
witte zakken worden vervangen door 
grijze exemplaren die grotendeels ver-
vaardigd zijn uit gerecycleerd plastiek. 

KOSTPRIJS 

De prijs die jij in de winkel betaalt voor 
de afvalzakken dient om de verwerking 
van het restafval te bekostigen. Hierachter 
schuilt het principe dat 'de vervuiler be-
taalt'. Op die manier worden inwoners ge-

sensibiliseerd om goed te sorteren en afval 
te beperken. De meerkost voor de inwoners 
wordt trouwens wel gecompenseerd door 
het invoeren van de goedkopere folie- en 
P+MD-zakken. Daarin kan je sinds juli 2018 
folies en zachte plastics (P+) kwijt. 

Een kleine afvalzak heeft een volume van 
40 liter en kost € 1 per stuk. De grote afval-
zak heeft een volume van 60 liter en kost € 
1,7 per stuk. De prijs van de folie- en P+MD-
zak ten slotte blijft € 0,15 per stuk. 

BESPAREN 

Door de goedkope P+MD en foliezak cor-
rect te gebruiken, kan je heel wat afval uit 
je restafvalzak houden. Wil je nog meer be-
sparen? Composteer je groente- en fruitaf-
val of ga ermee naar het compostpaviljoen 
(zie pagina 16). Door te composteren en 
goed te sorteren hou je tot 40% van je afval 
uit de restafvalzak. 

OVERGANGSPERIODE 

Vanaf deze zomer zie je de nieuwe restaf-
valzakken verschijnen in de winkels. De 
oude zakken worden nog opgehaald tot 
eind november 2020. Daarna worden ze 
niet meer meegenomen. Heb je nog oude 
zakken over die je voor die tijd niet meer 
kan opgebruiken, dan kan je ze tot eind 
december 2020 per zak of per pak inrui-
len tegen de nieuwe afvalzakken in een 
wijkcentrum in je buurt. De meerprijs voor 
de nieuwe afvalzakken betaal je er dan ter 
plaatse bij.

 R www.kortrijk.be/wijkteams

Vanaf 1 september kunnen de Kortrijk-
zanen terecht in drie vernieuwde recy-
clageparken: één voor het zuidelijke 
deel van de stad, één voor het noorde-
lijke deel van de stad en één voor het 
centrum. De openingsuren van de recy-
clageparken worden uitgebreid en de 
dienstverlening wordt verruimd.

DRIE LOCATIES 

De recyclageparken aan de Graaf Karel 
de Goedelaan en de Maandagweg, die 
midden in een woon- en schoolomge-
ving liggen, gaan dicht. De stad werkt nu 
samen met Imog voor een aanbod van 3 
vernieuwde en uitgebreide recyclagepar-
ken: Heule, Rollegem en het Imog-park  in 
Harelbeke. Dat laatste ligt aan de Kortrijk-
sesteenweg net over de grens met Kortrijk 
en is makkelijk bereikbaar via de R8. Hou 
er wel rekening mee dat het recyclagepark 
van Heule in het najaar verbouwd wordt 
en een tijdje zal sluiten. Tot na de verbou-
wingen geldt er een tijdelijke regeling. Die 
vind je op pagina 7. 

Inwoners van Kortrijk en deelgemeenten 
kunnen ook terecht in de intergemeente-
lijke recyclageparken van Deerlijk, Kruisem, 
Waregem, Wielsbeke en Zwevegem. Die 
hebben dezelfde regels en tarieven. 
 

WAAR? 

Elke inwoner vindt een recyclagepark in zijn 
buurt. Inwoners uit het zuidelijke deel van 
onze stad kunnen terecht in recyclagepark 
Rollegem, inwoners uit het centrum in recy-
clagepark Imog en inwoners uit het noorde-
lijke deel van Kortrijk in recyclagepark Heule. 
Elke inwoner kan uiteraard het recyclagepark 
van zijn voorkeur kiezen. Vanaf september 
kan je trouwens ook met een aanhangwagen 
terecht op alle recyclageparken.

WANNEER?

In onderstaand schema vind je de ope-
ningstijden die van toepassing zullen zijn 
na de verbouwing van recyclagepark Heule 
(voorjaar 2021). De openingsuren van alle 
recyclageparken samen verdubbelen en 
vanaf 1 september kan je ook op maandag 
terecht in twee recyclageparken.

Voor en tijdens de verbouwing gelden tij-
delijk andere openingstijden. Die vind je op 
pagina 7. Het Imog-recyclagepark in Harel-
beke is tijdens het winteruur elke weekdag 
open tot 18 uur in plaats van 19 uur.

 R Alle info over de nieuwe recyclageparken vind je 
ook op www.kortrijk.be/afval.

   maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  zaterdag  

Rollegem 14 - 19 uur 9 - 13 uur 14 - 19 uur 9 - 13 uur 14 - 19 uur 8 - 16 uur 

Heule - 14 - 19 uur 9 - 19 uur 14 - 19 uur 9 - 19 uur 8 - 16 uur 

Imog (Harelbeke) 8 - 19 uur 8 - 19 uur 8 - 19 uur 8 - 19 uur 8 - 19 uur 8 - 16 uur 

De ophaalrondes aan huis voor zowel rest-
afval als P+MD, foliezak en papier en karton 
blijven dit jaar onveranderd. Raadpleeg de 
afvalkalender voor jouw straat op www.
imog.be/afval-inzamelen/ophaalkalender 
of beter nog: download de Recycle app op je 
smartphone (Google Play of App Store). Die 
herinnert jou aan elke ophaling en toont je 
de openingstijden van de recyclageparken. 
Een handige sorteergids legt je bovendien 
duidelijk uit wat je met enkele veelvoorko-
mende afvalsoorten moet aanvangen.

 R Alle info over de nieuwe afvalzakken vind je 
ook op www.kortrijk.be/afval. 

RECYCLE APP 

32

Openingstijden vanaf voorjaar 2021
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NIEUWE TARIEVEN VLAAMSE REGELGEVING 

Volgens de Vlaamse regelgeving mogen 
recyclageparken niet langer volledig gratis 
zijn. Daarom worden de recyclageparken 
vanaf 1 september ingericht volgens het 
Diftar-principe: verschillende tarieven voor 
verschillende fracties (geDIFferentieerde 
TARieven). Die betaal je per aangeboden 
hoeveelheid. 

3 TARIEVEN 

Door de invoering van het Diftar-systeem 
wordt de kostprijs voor de verwerking van 
het afval deels doorgerekend aan wie het 
afval aanbiedt. Ook hier zet het principe 
van ‘de vervuiler betaalt’ aan om minder 
afval te verzamelen en zo de afvalberg te 
verkleinen. De tarieven die gehanteerd 
worden in de parken van Rollegem, Heule 

en Imog zijn gelijk aan de regionale Imog-
tarieven.
Voor sommige fracties betaal je niets, voor 
andere 0,04 €/kg en voor nog andere 0,2 
€/kg. Heel wat recycleerbaar afval kan je 
nog steeds gratis wegbrengen (gratis frac-
tie). Voor zacht groenafval zoals grasmaai-
sel geldt een vrijstelling van 500 kg/jaar 
en voor asbestcement een vrijstelling van 
200 kg/jaar.

Tariefgroep  Prijs  Fractie  

Tarief 0  gratis  onbehandeld hout  

      stevig snoeihout en takken   

      papier en karton  

      glazen flessen en bokalen  

      AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Appara-
ten, TL-lampen en zaklampen)  

      metaal  

      textiel  

      kurk  

      P+MD en folies (enkel aanbieden in de officiële P+MD- 
en foliezak)  

      KGA (Klein Gevaarlijk Afval) zoals oliën en vetten (frituur-
olie, motorolie), schoonmaakmiddelen, batterijen, verf, 
inkt, lijm...  

      milieustraatje: LDPE-folies, HDPE, PVC, isomo, kunststof-
verpakkingen niet-PMD, vlak glas, bloempotbakjes, CD’s 
en DVD’s, matrassen, tapijten, autobanden, fietsen… 

Tarief 1  0,04 €/kg  zacht groenafval zoals grasmaaisel en haagscheersel 
(vrijstelling van 500 kg per jaar per gezin)  

      (boom)wortels en stronken  

      behandeld en samengesteld hout  

      recycleerbaar bouw- en sloopafval bv. steenpuin 

      gipsplaten  

Tarief 2  0,2 €/kg  brandbaar afval zoals een matras of rieten mandjes

      te storten afval zoals een wc-pot

      niet-recupereerbaar bouw- en sloopafval zoals Ytong

      multistroom (samengesteld uit verschillende materialen)  

      asbestcement (vrijstelling van 200 kg per jaar per gezin)  

Wie vandaag met een personenwagen naar de 
Kortrijkse recyclageparken komt, kan er gratis zijn 

of haar afval kwijt. Vanaf 1 september 2020 zal 
dat niet langer mogelijk zijn. 

54
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Niet helemaal helder wat de termen LDPE 
en HDPE betekenen of welke materialen bij 
welke fracties horen? Steek je licht op in de 
afvalpaspoorten op de website van Imog: 
www.imog.be/afval-inzamelen/afvalpas-
poorten/plastiek

HOE WERKT EEN 
DIFTAR-RECYCLAGEPARK?  

Je rijdt het recyclagepark op via een weeg-
brug. Na het uitladen van een betalende 
tariefgroep passeer je opnieuw langs de 
weegbrug. Zo worden het gewicht en de 
prijs per tariefgroep bepaald. Aan het eind 
van je bezoek betaal je de totale kostprijs 
met een bankkaart. Heb je enkel afval uit 
de gratis fracties mee, dan hoef je uiteraard 
niet te betalen.

ONDERNEMERS EN
VOERTUIGEN LICHTE VRACHT 

Vanaf 1 september kunnen ondernemers 
en voertuigen uit de categorie ‘lichte vracht’ 
met een vignet op de voorruit enkel terecht 
in het kmo-gedeelte van het Imog-park in 
Harelbeke. De parken Rollegem en Heule 

zijn enkel toegankelijk voor particulieren. 
In het kmo-gedeelte van het Imog-park 
gelden andere tarieven dan in het gedeelte 
voor particulieren. Ondernemers die een 
factuur wensen, moeten een Smartcard 
aanvragen bij Imog. 

Een uitzondering is vanaf 1 september 
toegestaan voor particulieren die met een 
voertuig van het type ‘lichte vracht’ rijden 
én van wie dit voertuig het enige gezins-
voertuig is. Zij kunnen een vrijstellling krij-
gen om toch aan particuliere tarieven hun 
afval te verwijderen op het Imog-park.  

Een Smartcard aanvragen, de tarieven raad-
plegen en een uitzondering lichte vracht 
aanvragen kan op www.imog.be/diensten-
en-educatie/voor-bedrijven. 

Personenwagens met een aanhangwagen 
kunnen vanaf 1 september ook terecht op 
de recyclageparken Rollegem en Heule.

EXTRA MAATREGELEN
VANAF 1 SEPTEMBER 2020 

• Er komt een derde compostpaviljoen voor 

wijkcomposteren van groente- en fruitaf-
val. Naast de Drie Hofsteden en het Astrid-
park, kan je ook terecht op Venning. 

• De betalende service van tuinafvalbak-
ken en groenzakken van Imog blijft be-
houden. Meer info op www.imog.be. 

• De groenophaling aan huis gebeurt vanaf 
1 september op reservatie op 3 momen-
ten per jaar (winter, voorjaar en najaar).

• De ophaling van grofvuil aan huis 
wordt vanaf 1 september door Imog 
georganiseerd.

• Concrete info over afspraken, locaties en 
uren vind je op www.kortrijk.be/afval.

• De buurtservice van de groenkar 
wordt uitgebreid naar meer locaties 
én er komt één keer per maand een 
mobiel recyclagepark voor enkele 
gratis afvalfracties. Deze service komt 
op parking Mimosa en parking Stade 
en in de deelgemeenten Aalbeke, Bis-
segem, Kooigem en Marke. Het mobiel 
recyclagepark staat ook één keer per 
maand op de maandagmarkt.

 R Meer info over afspraken, locaties en uren vind 
je op www.kortrijk.be/afval. 

VERBOUWING VERTRAAGD 

Door de coronamaatregelen werd de pro-
cedure voor de bouwaanvraag van het 
recyclagepark in Heule verstoord. Tijdens 
de aangepaste procedure werd ook een 
beroepsschrift ingediend tegen de bouw-

aanvraag. Daardoor loopt de verbouwing 
er vertraging op. De opening van het ver-
nieuwde recyclagepark is uitgesteld tot na 
de beroepsprocedure en de verbouwing. 
Als alles goed loopt, opent het vernieuwde 
park in het begin van volgend voorjaar. 

TIJDELIJKE REGELING 

Recyclagepark Maandagweg blijft open 
voor gratis fracties tot na de verbouwing 
van het park in Heule. Tijdens de verbou-
wing blijft ook het park in Heule zelf deels 
open en kan je er terecht met gratis fracties. 
Met andere fracties kan je terecht op de 
Diftar-parken Imog en Rollegem. Zodra het 
vernieuwde recyclagepark in Heule opent, 
sluit het park in de Maandagweg definitief 
de deuren. Het recyclagepark in de Karel de 
Goedelaan sluit definitief op 1 september 
2020. Professionele klanten kunnen vanaf 
dan terecht in het Imog-park in Harelbeke.
In de recyclageparken Heule en Maandag-
weg kan je vanaf 1 september enkel terecht 
met de gratis afvalfracties, uitgezonderd 
onbehandeld hout. Je kan die nog eens al-
lemaal rustig nakijken op pagina 5.

 R Alle info over de tijdelijke regelingen vind je ook 
op www.kortrijk.be/afval. Ook in de Recycle 
app (zie pagina 2) vind je voor, tijdens en na de 
verbouwingen telkens de openingsuren die op 
dat moment voor elk park gelden gelden.

tot opening nieuw recyclagepark Heule in 2021 

Tijdelijke regeling van 1 september 2020 tot sluiting recyclagepark Heule (najaar 2020) 

Tijdelijke regeling tijdens sluiting recyclagepark Heule (tot voorjaar 2021) 

   maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  zaterdag  

Rollegem  14 - 19 uur 9 - 13 uur 14 - 19 uur 9 - 13 uur 14 - 19 uur 8 - 16 uur 

Heule - 14 - 19 uur 9 - 19 uur - 14 - 19 uur 8 - 16 uur 

Maandagweg - 14 - 19 uur 9 - 13 uur - 9 - 13 uur 8 - 13 uur 

Imog (Harelbeke)  8 - 19 uur 8 - 19 uur 8 - 19 uur 8 - 19 uur 8 - 19 uur 8 - 16 uur 

   maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  zaterdag  

Rollegem  14 - 19 uur 9 - 19 uur 9 - 19 uur 9 - 13 uur 9 - 19 uur 8 - 16 uur 

Maandagweg - 14 - 19 uur 9 - 13 uur - 9 - 13 uur 8 - 16 uur 

Imog (Harelbeke)  8 - 19 uur 8 - 19 uur 8 - 19 uur 8 - 19 uur  8 - 19 uur 8 - 16 uur 

TIJDELIJKE 
OPENINGSTIJDEN 

RECYCLAGEPARKEN 

76
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Dat kan elke weekdag van 9 tot 12 uur en 
van 13 tot 16 uur, behalve op vrijdagna-
middag. Bel voor een afspraak naar 056 
24 42 22, mail naar sociaalhuis@kortrijk.
be of boek jouw afspraak online op www.
kortrijk.be/sociaalhuis.

Veel externe diensten hielden vóór de 
coronacrisis zitdagen in het Sociaal Huis. 
Deze diensten worden mondjesmaat 
heropgestart. Wil je weten wanneer deze 
zitdagen plaatsvinden? Check dan www.
kortrijk.be/zitdagen-externe-diensten-
sociaal-huis of bel naar 056 24 48 00.

Ben je al in begeleiding bij de sociale 
dienst? Bel dan naar jouw maatschap-
pelijk werker voor het inplannen van een 
afspraak. Lukt dit niet, dan kan je ook via 
het onthaal van de sociale dienst op het 
nummer 056 24 48 00 een afspraak in-
boeken bij jouw maatschappelijk werker.  

Het Sociaal Huis vind je aan de Budastraat 
35, je volgt de witte stippellijn op het 
voetpad vanaf nummer 27, het adres van 
het oude Sociaal Huis. Je loopt door de 
poort van het klooster en wat verderop 
zie je het Sociaal Huis.

Eén van de acties uit het duurzaamheidscharter dat de lagere scholen samen met de 
stad ondertekenden, is het deelnemen aan een tekenwedstrijd. Dit jaar tekenden 650 
kinderen over het thema afvalpreventie. Vier winnaars vinden hun tekening binnenkort 
op een Kortrijkse glasbol terug. Proficiat Jasper Toye, Mathis Hens, Nand De Craemere en 
Anna Desmet met jullie prachtige tekeningen. Dit exemplaar is van de hand van Anna 
Desmet en zet je toch even aan het denken...

Het Sociaal Huis zoekt een oplossing voor  
jouw welzijnsvragen. Daarvoor moet je 
voortaan wel altijd een afspraak maken.

Digitale  
afspraken  

Sociaal Huis Sinds kort ben je bij Parko welkom op 
afspraak. Zo bespaar je tijd bij jouw 
bezoek aan het loket en zijn mede-
werkers voorbereid op jouw vraag.

Vanaf 1 juli is het zelfs zo dat je enkel 
nog terecht kan in het loket aan de 
Koning Albertstraat 17 als je vooraf 
een afspraak gemaakt hebt. Dat doe je 
ofwel online via www.kortrijk.be/op-
afspraak of telefonisch op het nummer 
056 28 12 12 en dat elke werkdag tus-
sen 9 en 17 uur.

Raadpleeg vooraf het e-loket van Par-
ko (www.parko.be, klik op ‘bestellen’) 
want voor heel wat toepassingen hoef 
je geen verplaatsing meer te maken. 
Zo kan je online een bewonersvergun-
ning aanvragen of laten aanpassen, 
een doorgangsvergunning aanvragen 
of een bewonersabonnement of par-
keerkaart bestellen.

Kreeg je een naheffing omwille van een 
parkeerovertreding? Ook om dit te re-
gelen kan je niet langer zomaar binnen-
springen in de Koning Albertstraat 17. 
Alle betalingen verlopen via bankkaart.

Stel je een woordje uitleg op prijs? De 
Parkomedewerkers staan voor je klaar 
via info@parko.be of via 056 28 12 12. 

PARKO 
op afspraak

DRAAG JE STEENTJE BIJ  
AAN EEN PROPER KORTRIJK EN 

EEN PROPERE WERELD!

8
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Alternatieve  
Autovrije Zondag 

Op zondag 20 september vindt opnieuw 
een Autovrije Zondag plaats. Even leek 
het erop dat de coronacrisis roet in het 
eten zou strooien, maar de stadsmede-
werkers en hun partners zijn momenteel 
volop bezig om alsnog een unieke editie 
in elkaar te boksen. Help jij actief mee 
de straten te veroveren tijdens Autovrije 
Zondag op 20 september?

 R www.kortrijk.be/autovrije-zondag

Hou een oogje in het zeil 
bij hittegolf 
 

Hoge temperaturen brengen ouderen 
en kwetsbare mensen vaak in de proble-
men. Hou als buur, familielid, vriend of 
buurtbewoner een oogje in het zeil. Word 
je geconfronteerd met een situatie of een 
hulpvraag die je zelf niet kan oplossen, 
neem dan contact op met het gratis num-
mer 1777. De medewerkers zoeken dan 
naar een oplossing. Buiten de kantoortij-
den, tijdens weekends en op feestdagen 
bel je best naar de politie via het verkorte 
nummer 1701 of het noodnummer 101.  

 
Evenement aankondigen 
via plakzuilen en -borden

Vanaf 1 juli neemt de stad 27 plakzuilen 
en plakborden in gebruik. Organisatoren 
van evenementen die plaatsvinden op 
Kortrijks grondgebied kunnen daarvan 
gebruik maken. Aanplakken kan niet 
zelf. Team Evenementen verzorgt het 
aanplakken gratis voor alle erkende Kor-
trijkse verenigingen. Commerciële instel-
lingen betalen € 60.
De organisaties geven hun affiches en 
flyers ten laatste 3 dagen voor de geko-
zen aanplakdatum op afspraak af in de 
Uitleenwinkel. Per zuil kunnen ze twee af-
fiches laten uithangen en dat voor maxi-
mum één maand. De affiches hebben 
formaat A2 of kleiner en vermelden een 
verantwoordelijke uitgever. De inhoud 
mag niet in strijd zijn met de regels rond 
openbare orde en mag niet oproepen tot 
geweld of discriminatie. Het niet naleven 
van het reglement kan leiden tot een 
gasboete van € 350.

 R De aanplakkalender, de locaties van de 
zuilen en borden en het regelement kan je 
raadplegen op www.kortrijk.be/organiseren.

Check geldigheidsduur 
rijbewijs en vervang tijdig  

Sinds 7 juli 2010 is het elektronische 
Europese rijbewijs (bankkaartmodel) in 
België van toepassing. Dit is slechts 10 
jaar geldig, net zoals de elektronische 
identiteitskaart. Na 10 jaar moet je het 
rijbewijs vernieuwen in het stadhuis. In 
tegenstelling tot de elektronische iden-
titeitskaarten laat de federale toepas-
sing voor rijbewijzen momenteel niet 
toe om bestuurders aan te schrijven 
als het rijbewijs bijna verstreken is. Je 
ontvangt dus geen brief als je rijbewijs 
vervalt. Je moet zelf de einddatum chec-
ken en tijdig de hernieuwing van jouw 
rijbewijs aanvragen. Maak hiervoor een 
afspraak. Een nieuw rijbewijs kost € 25 
euro. Door de huidige coronamaatrege-
len bij de leverancier duurt het een ze-
vental dagen voor je je nieuwe rijbewijs 
kan afhalen in het stadhuis. 
Het vroegere 'papieren' rijbewijs is in 
principe levenslang geldig en moet 
je niet verplicht omwisselen voor een 
bankkaartmodel, op voorwaarde dat 
het document in goede staat is, alle 
tekst leesbaar is en de foto op het rijbe-
wijs overeenkomt met het huidige uit-
zicht van de houder.

 R www.kortrijk.be/op-afspraak  

Kortrijk Kort 

De Gezondheidscheque.
Iets voor jou? 

VOOR WIE? 
De Brug geeft tot € 45 korting op bezoeken aan een diëtist, kinesist, 
psycholoog of tabacoloog in het kader van leefstijlprogramma's. De ge-
zondheidscheque is er voor inwoners van Kortrijk en deelgemeenten die 
al langer dan 6 maanden medicatie op voorschrift nemen voor een chro-
nische aandoening zoals diabetes of een hart- en vaatziekte. 
 
WAARVOOR? 
De cheque kan je gebruiken voor begeleiding op vlak van gezonde voe-
ding (diëtist), gezond bewegen (kinesist) het verhogen van mentaal wel-
bevinden (psycholoog), rookstop (tabacoloog). Je vindt een diëtist, kine-
sist, psycholoog of tabacoloog in je buurt of vraag info aan via je huisarts, 
wijkcentrum, thuiszorgverlener, of online via www.thuiszorgzakboekje.be. 
 
HOE WERKT DIT? 
Bezorg het deelnameformulier aan jouw RIZIV erkende verstrekker (diëtist, 
kinesist, huisarts, psycholoog…). Hij vult het formulier in en geeft het aan 
jou terug. Volg minimum 3 sessies en vul jouw persoonlijke gegevens in 
op het deelnameformulier. Dit formulier bezorg je binnen de 14 dagen na 
de laatste sessie aan De Brug. Ofwel ingescand aan debrug@wvlzorgt.be 
of per post aan De Brug, President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk. De Brug 
betaalt jouw persoonlijk aandeel terug voor het leefstijlprogramma, met 
een maximum van € 45. De cheque is slechts geldig indien de laatste ses-
sie plaatsvindt vóór de vervaldag op de cheque. 
 

 R Vraag de cheque aan via www.debrugzorgt.be/de-gezondheidscheque 

Iedereen wil gezond zijn en blijven. Soms 
moet je daarvoor je leefstijl veranderen: je 

voeding aanpassen, meer bewegen, je beter 
in je vel kunnen voelen, stoppen met roken... 

Vzw De Brug en Logo Leieland hebben 
daarom de Gezondheidscheque gelanceerd. 

©
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Verhalen gezocht 
voor eerbetoon aan 
overledenen

Afscheid nemen van overledenen was de 
afgelopen maanden extra hard. Mensen 
mochten niet samenkomen om afscheid 
te nemen en te rouwen. Je moest ver-
plicht afstand nemen en je kon vaak niet 
waken. Knuffels geven en gezamenlijk 
herinneringen ophalen om het verlies te 
verwerken, moest wijken voor de medi-
sche realiteit.
Stad Kortrijk brengt op 1 november 2020 
een eerbetoon aan alle overledenen 
van wie we de voorbije maanden geen 
waardig afscheid konden nemen. En bij 
uitbreiding aan alle kleine helden van 
de stad. Verwacht je aan een ingetogen 
herdenkingsmoment met serene mu-
ziek, beeld en poëzie. Mooie verhalen en 
anekdotes van overleden stadsgenoten 
staan centraal. De stad werkt hiervoor 
samen met Reveil. Herinner je je nog een 
pakkend verhaal van een gestorven fa-
milielid of vriend? Of een anekdote die je 
telkens opnieuw doet glimlachen? 
Surf dan naar www.reveil.org en deel er 
jouw verhaal.
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“Ik ben opgegroeid in het Mexicaanse Oaxaca. Ik ben 
trots op mijn Azteekse naam die uit het Nahuatl komt. 
Dat is de taal die de oorspronkelijk inwoners van Mexico 
spraken. Xucunostli verwijst naar de nopal cactusvijg xo-
konochtle. Er zijn trouwens niet zoveel mensen die een 
Azteekse naam hebben. Tijdens de kolonisatie van Mexi-
co door Spanje werden veel namen verspaanst.”

“Ik ben in Kortrijk beland door de liefde. Toen ik 16 jaar 
was, ontmoette ik Jürgen. Hij trok met zijn mama door 
Mexico. Jurgen was anders dan de jongens die ik kende. 
Hij toonde veel respect. Van het ene is toen het andere ge-
komen. Hij en zijn mama zijn een tijdje bij ons gebleven. 
Het was een mooie tijd, al was er een taalbarrière. Ik sprak 
een beetje schoolengels, hij een beetje Spaans. (lacht) Ge-
lukkig is de taal van de liefde universeel.”

“Die liefde heeft me gemotiveerd om Engels en Frans te 
leren. Enkel zo kon ik brieven schrijven en lezen toen Jür-
gen naar België was teruggekeerd. Voor mijn 17e verjaar-
dag kreeg ik dan een reis naar België cadeau. Zo hebben 
we elkaar teruggezien, in Kortrijk. We bezochten dan ook 
onder meer Brugge en Parijs. Dat we met mijn oma en zijn 
mama chaperonnes mee hadden, was geen probleem.”

“Nadien is het contact met Jürgen verwaterd. Ik ben toe-
risme gaan studeren in Cancun. Na een jaar als au pair 
in Frankrijk ben ik in Mexico aan de slag gegaan in de 
toeristische en socio-culturele sector. In 2016 werd ik in 
Cancun directeur van de sociale diensten van het beur-
zencentrum. Eindelijk had ik het gevoel dat ik mijn leven 
op orde had. Tot Jürgen en ik weer in contact kwamen... 
Onze liefde flakkerde weer op, al was ze anders. Het was 
geen kalverliefde meer.”

“Ik verhuisde begin 2017 definitief naar Kortrijk. Door de 
Leie voelde ik me hier meteen goed. Ik ben vlak bij een ri-
vier, de Papaloapan, opgegroeid. In het Nahuatl betekent 
dat de rivier van de vlinders. Het eerste liedje dat Jürgen 
me hier liet horen, was Vis in de Leie van Johny Turbo. 
Prachtig. Er zwemt ook vis in de Leie. Ik hoop dat dit in de 

Papaloapan ook ooit weer zo is. De rivier is erg vervuild, 
wat heel spijtig is.”

“Natuurlijk mis ik Mexico. In de eerste plaats mijn familie 
en vrienden. Plus zwemmen aan de Mexicaanse Caribi-
sche kust. Er is ook een groot verschil wat betreft klimaat 
en eten. In Mexico is het een stuk warmer en kan je op 
de markt lekker tropisch fruit en verse zeevruchten ko-
pen. En dan is er natuurlijk nog de compleet andere taal. 
(lacht) Waar ben ik aan begonnen, dacht ik toen ik mijn 
eerste les Nederlands volgde.”

“Toen ik hier kwam wonen, wou ik snel aan het werk gaan. 
Maar mijn Nederlands was toen nog niet goed genoeg om 
te werken in de toeristische sector. Dat maakte me triest. 
Maar ik ben niet bij de pakken blijven zitten. Ik heb Ne-
derlands gevolgd in het volwassenenonderwijs en leerde 
de taal ook beter als vrijwilliger bij Kortrijk Aan Culturen 
en het Willemsfonds. Ik vermeld eveneens graag de taal-
cafés van de vzw Open Deur waar je als anderstalige jouw 
Nederlands kan oefenen.”

“België en Mexico hebben natuurlijk ook dingen gemeen. 
Denk maar aan chocolade. Of verschillende bevolkings-
groepen. In Mexico zijn dat er zelfs 62. Ik vind dat mul-
ticulturaliteit verantwoordelijkheid met zich meebrengt. 
Plus empathie, zich inleven in de situatie en gevoelens 
van anderen. Daarom moeten we hier, en in Mexico, zoe-
ken naar wat ons verbindt. Niet waarin we verschillen.”

“Vandaag ben ik dankbaar voor alle uitdagingen die ik in 
Kortrijk voorgeschoteld krijg: Nederlands leren, mijn rij-
bewijs halen en mijn eigen onderneming uitbouwen. Ik 
ben in juli 2019 begonnen met Love Mexico. Ik breng het 
authentieke verhaal van mijn land. Zijn cultuur, zijn na-
tuur, zijn producten...”

Martha Xucunostli (41) belandde in Kortrijk door de liefde.  
Haar partner Jürgen leerde ze 25 jaar geleden kennen in Mexico, 
maar daarna verloren ze elkaar uit het oog. “In 2017 hebben we 

elkaar teruggevonden en nu zijn we dolgelukkig samen”, zegt ze.

“Vier jaar
geleden flakkerde 

de liefde 
opnieuw op”

“In Mexico vind je 
62 verschillende culturen”

Straffe verhalen
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HEULE – AALBEKE

KUNSTGRASVELDEN EN MAAIROBOTS
Het stadsbestuur beloofde in het begin van de legislatuur snel werk 
te maken van de kunstgrasvelden en houdt woord. De werken aan de 
kunstgrasvelden in Heule en Aalbeke zijn van start gegaan. De velden 
moeten speelklaar zijn voor de start van het nieuwe voetbalseizoen. 
Tegen 2021 moeten de voetbalvelden van alle deelgemeenten en van 
SV Kortrijk over kunstgras beschikken. Daarnaast zette de stad recent 
voor het eerst 3 maairobots in op de voetbalvelden in Marke, Heule en 
Aalbeke. Deze milieuvriendelijke maairobots onderhouden de sportvel-
den zelfstandig én perfect. Tegen 2023 onderhouden maairobots alle 
Kortrijkse sportterreinen.

AALBEKE – BELLEGEM – ROLLEGEM - KOOIGEM

KUNST OP ZUIDERS GRAS
Dit kunst- en tuinenproject vond voor het eerst plaats in septem-
ber 2012. Toen stelden 22 kunstenaars tentoon in 12 tuinen. Voor 
de tweede editie in 2016 telden we 38 kunstenaars in 15 tuinen. 
Op zaterdag 5 en zondag 6 september vindt in de namiddag de 
derde editie van Kunst op Zuiders Gras plaats. Acht jaar na de 
eerste editie vindt de organiserende werkgroep de tijd rijp om 
geïnteresseerde kunstenaars en tuinliefhebbers nog eens samen 
te brengen. Door de voorschriften naar aanleiding van corona zal 
dit iets kleinschaliger zijn, maar wel met de bekende, succesvolle 
ingrediënten.

 R www.kortrijk.be/kunstopzuidersgras

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

ROLLEGEM

BRIEVENBUS BPOST IS TERUG
Begin vorig jaar verdween de laatste rode brievenbus uit de dorpskern van 
Rollegem. Bpost nam toen in Kortrijk en deelgemeenten zo'n 30 rode bussen 
weg omdat het gebruik ervan daalde. De stad greep in door zelf een brieven-
bus in hartje Rollegem te hangen aan de gevel van een buurtwinkel. Na over-
leg met Bpost is de rode bus nu toch terug, met name aan de oprijweg van 
het OC. De brievenbus van Bpost in Tombroek werd dan weer weggenomen. 
Ter vergelijking: in Tombroek worden wekelijks gemiddeld 10 brieven gepost, 
terwijl dat er in Rollegem 100 zijn. De inwoners van Tombroek kunnen met 
hun briefwisseling natuurlijk in Rollegem terecht. Interessant weetje: iedere 
inwoner mag zijn of haar brieven meegeven met de postbode die dagelijks 
zijn ronde doet. Postzegels kopen kan ook.

BELLEGEM

JAARTALLEN SPOTTEN
Onder deze noemer kan je tot en met 31 augustus deelnemen aan een foto- 
en wandelzoektocht doorheen de straten van Bellegem. Je speurt daarbij 
naar jaartallen. Bij ieder gevonden jaartal hoort een vraag die als antwoord 
een letter of een cijfer heeft. Die letters en cijfers noteer je in de antwoord-
balk. Alert zijn is de boodschap. Er horen immers enkele doordenkers bij. 
Deelnameformulieren vind je in de dorpskrant van Bellegem en Rollegem 
en in OC De Wervel. De lokale handelaars zorgen voor een mooi prijzenpak-
ket. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. De prijsuitrei-
king vindt plaats op zondag 13 september om 10 uur in OC De Wervel.

KEN JE DEELGEMEENTE! 
Herken jij deze locatie? Laat het ons weten via stadsmagazine@kortrijk.be. 
Volgende maand ontdek je of je het juist had. De foto in het stadsmagazine van 
juni werd genomen in de Magerstraat in Heule (Sente).

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

MARKE

DE ZOMER VAN MARKE
Zomer in eigen stad wordt in Marke ook zomer in eigen dorp, want de OC-raad, het 
wijkteam en verschillende Markse verenigingen slaan de handen in elkaar. Dit jaar 
geen Zomerse Zondagen in en rond het OC. Maar wel van alles voor het hele gezin: 
een gezinssportdag, wandeltochten in het groene Marke, een fietsevent op en rond 
Markeplaats, een kunstrally uitlopend in een creativiteitsdag, theaterwandelingen… 
De activiteiten verlopen telkens volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. 

 R www.kortrijk.be/zomer-in-markeMARKE

DE VROUWEN VAN RODENBURG
In de wijk Rodenburg zijn enkele straten genoemd naar vrouwen. Ga deze zomer op 
wandel in de wijk en ontdek een stukje geschiedenis dankzij deze wandelzoektocht die 
gebaseerd is op geocaching. De eerste coördinaten zijn 50.804567 en 3.250110. Je kan 
deze plek in Rodenburg vinden met behulp van je gps of smartphone. Je vindt er naast 
een stukje geschiedenis ook de coördinaten van de volgende plek. 
Er zijn in totaal 5 locaties met daaraan telkens een letter verbonden. Wie de 5 letters verza-
melt, kan daarmee een woord vormen. Organisator Wijkteam ‘t Cirkant verloot een leuke 
prijs onder de correcte inzendingen die ingestuurd worden vóór 1 september. 

 R wijkteam.marke@kortrijk.be of 056 24 08 25
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BRENG JIJ 
OOK DE STAD 
IN BEELD? 
TAG JE 
FOTO’S MET 
#IGKORTRIJK

annerooske #sinksen20
#streetart #bissegem

bert_depoortere
#sinksenkortrijk #vuurwerk

rbuysschaert #sinksen20
#drone #kidsatplay

fredericstragier
#sinksen20 #toddlerlife

pieter_nuyttens
#sinksenindewolken op de stoep

doorgregoir #sinksen20
#stoepkrijt #stoepaperitief

hanneberghman
#sinksenindewolken #cohouse

christinelepeer
#sinksenkortrijk #vanuitonskot

camille.mortier
#sinksen20 #straatfotografie

caroline_demoor
#sinksenindewolken #aperotime

christoflibbrecht
#sinksen20 #sterrestraataalbeke

MARKE
In Marke is de nieuwe fietszone uitgete-
kend rond Markeplaats. Deze straten wor-
den opgenomen: Markekerkstraat (tussen 
Pastoor Vandommeledreef en Markeplaats), 
Marktstraat (tussen Hemelrijkstraat en 
Markeplaats), Markeplaats, Kloosterstraat, 
Vagevuurstraat (tussen Halewainstraat en 
Markeplaats), Preshoekstraat (tussen Broe-
ders Van Dalestraat en Vagevuurstraat) en 
Van Belleghemdreef (tussen Broeders Van 
Dalestraat en Markeplaats).

HEULE
Ook in Heule is de dorpskern het centrale 
punt van de nieuwe fietszone. Hier gaat 
het om: Heulsekasteelstraat, Pastoriestraat, 
Mellestraat (tussen Koffiestraat en Heulse-
kasteelstraat), Peperstraat (tussen Kortrijk-
sestraat en parking Kasteelpark), Zeger van 

Heulestraat (tussen Lagedreef en Heule-
plaats), Stijn Streuvelslaan en Koffiestraat. 
Na de herinrichting van de Steenstraat 
komt daar nog het stuk tussen de R8 en de 
Heulsekasteelstraat bij.

BASISREGELS OP EEN RIJTJE
Autobestuurders, motorijders en bromfietsers
• Blijven achter fietsers.
• Rijden maximum 30 km/u.
• Riskeren bij overtreding een boete van € 58.
Fietsers (inclusief speedpedelecs)
• Hoeven niet netjes rechts te blijven, maar 

mogen de volledige breedte van de weg 
(in een éénrichtingsstraat) of rijvak (in een 
tweerichtingsstraat) gebruiken.

• Mogen tragere auto’s rechts inhalen.
• Mogen tragere fietsers links inhalen.

Voetganger, fietser of autobestuurder: élke 
weggebruiker houdt zich aan de gangbare 
verkeersregels. Blijf bovendien steeds alert in 
het verkeer en wees hoffelijk en respectvol.

We kondigden het al aan in het stadsmagazine van april: ook de 
dorpskernen van Heule en Marke krijgen een fietszone. Er is nu 

ook een officiële startdatum: woensdag 15 juli.
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Fietszones in Heule en 
Marke komen eraan

Kortrijk heeft 
uitstekend 

fietsrapport
831 stadsgenoten vulden in okto-
ber vorig jaar een enquête in van de 
Fietsersbond en de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde. Ze gaven hun mening 
over fietsbeleving, fietsinfrastructuur 
en communicatie. Kortrijk blinkt met 
de score van 73,8% uit als beste stad 
van Vlaanderen, beoordeeld door het 
meest aantal fietsers in Vlaanderen. 
Op het Fietscongres op 6 oktober ko-
men we te weten of Kortrijk de titel 
‘Beste Fietsstad van Vlaanderen’ kan 
binnenhalen. Duimen maar!

 R www.fietsgemeente.be/fietsrapport
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