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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: Stad Kortrijk

Dit stadsmagazine ging in druk op  
21 augustus 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.

3-4 > Autovrije Zondag

Dit jaar geen groot festijn in het stads-
centrum op Autovrije Zondag, maar 
wel een fiets- en wandeltocht door-
heen Kortrijk en deelgemeenten.

6-7 > Studentenstad

Aan het begin van het nieuwe acade-
miejaar liggen studeren en onderne-
men dichter bij elkaar dan ooit, met 
dank aan Start@K.

11 > Pas op voor de vos

Een vos op Kortrijks grondgebied? Ja-
wel! Enkele pluimveehouders maakten 
al op onaangename wijze kennis met 
zijn werk.

14-15 > Straffe Verhalen

Na een tragisch verlies had Saibel het 
zelf heel moeilijk. Maar ze kroop uit het 
dal en heeft goede raad voor iedereen 
die met zichzelf worstelt.

20 > Letterzettercollectief

Dit collectief van Kortrijkse stadsdich-
ters bekijkt onze stad door een andere 
bril. Vere Verheecke bijt de spits af in 
deze nieuwe rubriek.

21 > Streetart

Deze kunstvorm duikt steeds vaker op 
in ons straatbeeld. De meest recente re-
alisatie prijkt op een muur van Woon-
zorgcentrum De Pottelberg.

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 iemand? Laat 
het weten via stadsmagazine@kortrijk.be. 

Wandel je langs Vlaamse wegen, kom je misschien wel Ge-
rard Christiaens tegen. De 70-jarige Kortrijkzaan is al bijna 
30 jaar een fervent wandelaar. “Ik heb al ruim 200.000 ki-
lometer op de teller staan”, zegt hij. Dat is 5 keer de om-
trek van de aarde. Gerard zat van 1971 tot 1991 heel veel 
op zijn koersfiets, tot hij een 
zware operatie moest 
ondergaan. “Toen ben 
ik overgestapt naar het 
wandelen. Eind vorig 
jaar rondde ik de kaap 
van 200.000 kilometer. 
Ik blijf veel wandelen, 
al heeft corona roet in 
het eten gegooid. Ge-
organiseerde wande-
lingen werden afgelast. 
Momenteel wandel 
ik vooral tijdens het 
weekend. Een goede 50 
kilometer per dag. Sa-
men met Marianne, een 
goede vriendin. Normaal 
ging ook mijn vrouw al-
tijd mee, maar die kan dat 
niet meer sinds ze een 
beroerte kreeg.”

SAMEN TEGEN CORONA

ZONDAG XL
AUTOVRIJE

Grote groepen mensen samenbrengen is in coronatijden uit den 
boze. Daarom krijg je dit jaar geen klassieke programmatie op  
Autovrije Zondag. Wat komt er in de plaats? Een schitterende  

fietsroute doorheen Kortrijk en deelgemeenten. En dat zowel op  
zaterdag 19 als zondag 20 september, telkens tussen 13 en 18 uur.

FIETSELUREN
Wat is dat voor iets? Wel, fietseluren is een 
stripavontuur op de fiets (of te voet) voor 
jong en oud. Net zoals in een stripboek be-
leef je tijdens de fietstocht van fietseluren 
dolkomische avonturen. Jij bent als fietser 
(of wandelaar) het hoofdpersonage. Op lu-
dieke wijze ontdek je de mooiste plekjes 
van je stad. Van sommige wist je misschien 
zelfs niet dat ze bestonden. Passeer langs 
weides en bossen en fiets letterlijk door je 

stripboekstad. Onderweg ontdek je waarom 
jouw stad net nu de kluts kwijt is. De gekste 
taferelen zullen jouw eigen verhaal com-
pleet maken.

REGISTRATIE
Om alles in goede banen te kunnen leiden, 
kan je enkel fietseluren na registratie. Dat 
doe je op www.kortrijk.be/autovrije-zondag. 
Je geeft er aan of je de volledige fietstocht 
zal afleggen, of je kiest voor de noordelijke 

of zuidelijke lus. Iedereen kan starten vanuit 
zijn eigen buurt of deelgemeente. Ook dat 
zal je online moeten ingeven. Nog een reden 
waarom registratie noodzakelijk is: aan het 
eind van de fietstocht ontvangt elke bubbel 
het stripavontuur ook nog eens op papier.

CORONAPROOF
Fietseluren wil een coronaproof evenement 
zijn en werkt daarom met tijdslots om de 
vertrekkende groepen wat te spreiden. Bo-
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NIEUWE FIETSSTRATEN
IN STADSCENTRUM
Dat Kortrijk een fietsstad is hoeven we je niet meer te ver-
tellen. De fietsstraten vallen in de smaak bij fietsers en de 
populariteit van de fiets is sinds de uitbraak van het coro-
navirus alleen maar gestegen. De ideale gelegenheid dus 
voor het stadsbestuur om de plannen voor enkele nieuwe 
fietsstraten te versnellen. De belangrijkste toevoegingen 
zijn de Overleiestraat en de Passionistenlaan.
De Overleiestraat maakt deel uit van de Noord-Zuidas 
doorheen het stadscentrum en sluit aan op de fietszone in 
de binnenstad. De Passionistenlaan vormt een belangrijk 
verbindingspunt tussen de fietssnelweg langs het Kanaal 
Bossuit-Kortrijk en de fietsroute tussen de Lange Munte 
en het stadscentrum. Ook het aansluitende Prinses Marie-
Joséplein en de schoolomgeving op Sint-Anna worden 
fietsstraten. Afgelopen zomer kregen het centrum van 
Heule en Marke als eerste deelgemeenten een fietszone.

 R  www.kortrijk.be/kortrijkfietst

VUL DE ENQUÊTE VAN FIETSBERAAD IN
Fietsberaad Vlaanderen, het kenniscentrum voor het fietsbeleid in 
Vlaanderen, is eind mei begonnen met een onderzoek naar fietsstraten 
en fietszones. Met dit onderzoek wil de organisatie het gebruik en de 
beleving van de fietsstraten en fietszones evalueren. Wat zijn de erva-
ringen van fietsers en andere weggebruikers? Welke (rand)voorwaarden 
zijn belangrijk voor het succes? Deze informatie ontbreekt vaak bij on-
derzoek, maar is voor Fietsberaad Vlaanderen wel essentieel om advies 
te kunnen geven over de toepassing en inrichting van fietsstraten en 
fietszones en de communicatie erover. Heb jij zelf bepaalde ervaringen 
met de Kortrijkse fietsstraten en fietszones? Wil jij het Fietsberaad een 
handje helpen? Vul dan de enquête in.

 R chkmkt.com/bevraging-fietszone-kortrijk

 R www.kortrijk.be/kortrijkfietst en doorklikken naar de enquête.

ORANJE DEELFIETSEN VEROVEREN KORTRIJK
Enkele maanden geleden kon je in het stadsmagazine lezen dat de stad met een 
nieuw deelfietsensysteem van start is gegaan. De oranje deelfiets van Donkey Repu-
blic is gemakkelijk te gebruiken met behulp van de app op je smartphone. Donkey 
Republic werkt met drop on/off zones. Wat ook nieuw is, is dat je de fiets in Kuurne kan 
oppikken en achterlaten. Op het grondgebied van Kortrijk en Kuurne wordt om de 150 
meter een drop on/off zone gecreëerd. Dit kan bijvoorbeeld waar bestaande fietsen-
stallingen aanwezig zijn. Het ontlenen en terugbrengen van fietsen kan enkel in die 
drop off zone. Er zijn net zoals vroeger 200 deelfietsen beschikbaar. Een extraatje is dat 
elke fiets een naam heeft. Zo kan je de stad doorkruisen op een Briek of een Schotte...

 R www.kortrijk.be/deelfietsen

Kortrijk Fietst
vendien kan je op verschillende plaatsen 
starten. Verder is er ook eenrichtingsverkeer 
op het parcours. Dat wil zeggen dat ieder-
een in dezelfde richting fietst. Het parcours 
bevat geen kruisingen. Social distancing 
wordt zo gegarandeerd van start tot finish. 
Trommel dus maar je bubbel op en fiets (of 
wandel) samen deze geweldige tocht af.

Om de gekende redenen worden alle deel-
nemers verzocht om een mondmasker te 
dragen bij de start- en aankomstlocaties. 
Vermijd samenkomsten langs het parcours. 
Even afstappen voor een kiekje voor je In-
stagram of een drankje met je bubbel bij de 
lokale horeca kan uiteraard wel.

PARCOURS
Bij het ter perse gaan van dit stadsmaga-
zine ligt het parcours van Fietseluren nog 
niet 100% vast. Bij je registratie ontvang je 
de nodige gegevens van je startplaats. De 
route zelf zal bewegwijzerd zijn. Met ande-
re woorden: volg de pijltjes! Het volledige 
parcours zal ongeveer 21 km lang zijn en 
anderhalf uur in beslag nemen. Je kan ook 
opteren voor een lus doorheen de zuide-
lijke of noordelijke deelgemeenten. In dat 
geval leg je slechts 10 km af.

WIN EEN FIETS!
Op je startlocatie ontvang je een deelna-
meformulier voor een wedstrijd. Vul het 
in en deponeer het in de verste bus die je 
tegenkomt langs je persoonlijk parcours. 
Meer uitleg vind je op het formulier zelf. Uit 
alle deelnameformulieren zal één winnaar 
geselecteerd worden. Die ontvangt een 
spiksplinternieuwe fiets!

AUTOVRIJE
ZONDAG

De fietstocht van Fietseluren kan je afleg-
gen op zaterdag 19 en zondag 20 septem-
ber tussen 13 en 18 uur. Enkel op zondag 
20 september zal het stadscentrum ook ef-
fectief verkeersvrij zijn. Wil je dan naar jaar-
lijkse gewoonte de straat veroveren? Dat 
kan! Maar doe het enkel met je bubbel en 
vermijd dus samenkomsten.

 R www.kortrijk.be/autovrije-zondag
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Kortrijk is dé studentenstad 
voor ondernemerstalent

Met de start van het nieuwe academiejaar lanceren Stad Kortrijk en 
Hangar K een nieuw initiatief voor ondernemend talent: Start@K. 

Samen met de vier Kortrijkse onderwijsinstellingen willen ze 
studenten stimuleren om hun ideeën werkelijkheid te laten worden.

STUDENTENSTAD IN VOLLE GROEI
De studentenaantallen in Kortrijk stijgen jaar 
na jaar. Ze zijn nu ongeveer met 15.000. Ku-
lak en VIVES hebben de afgelopen jaren hun 
campussen al uitgebreid en ook Howest en 
UGent zijn daar volop mee bezig. Naast hun 
infrastructuur breiden de scholen ook hun 
aanbod uit. Recent nog maakte de Vlaamse 
Overheid budget vrij voor nieuwe postgra-
duaten en ma-na-ma's in de Kortrijkse on-
derwijsinstellingen. Die sluiten aan bij enkele 
gespecialiseerde, economische activiteiten 
die het goed doen in onze regio: maakindus-
trie, cybersecurity, artificial intelligence...

VAN STUDENT NAAR ONDERNEMER
Kortrijk wil het talent dat zich op eigen bo-
dem ontwikkelt graag hier houden en doet 
er daarom alles aan om lokaal ondernemer-

schap te stimuleren. Het nieuwe project 
Start@K moet daarbij helpen. Start@K is 
een team van coaches, adviseurs en ex-
perten die studenten met een idee of con-
cept begeleiden. Met een mooi aanbod aan 
inspiratiesessies, workshops en coaching 
vult Start@K de rugzak van de student-on-
dernemers met de nodige bagage op hun 
tocht naar een eigen bedrijf.
 
KICK-OFF
Start@K schiet uit de startblokken met een 
kick-off op donderdag 8 oktober. Het evene-
ment zal deels live en deels digitaal plaats-
vinden en dat op verschillende locaties in 
Kortrijk. Op het programma staan een aantal 
inspirerende talks. Onder andere geboren on-
dernemer Hassan Al Hilou komt zijn verhaal 
vertellen. Op zijn vijftiende runde hij al zijn 
eerste start-up. Verder is er ook een verrassen-
de muzikale noot. Volg Start@K op Facebook.

DIVERS AANBOD
De vier grote Kortrijkse onderwijsinstellin-
gen werken actief mee aan Start@K. Maar 
ze werken ook voortdurend aan de ver-
nieuwing van hun eigen aanbod.

 R www.startatk.be

HOWEST

Vanaf dit academiejaar kunnen studenten 
bij Howest in Kortrijk terecht voor een gra-
duaat Bouwkundig Tekenaar. Zo worden ze 
de brug tussen de ideeën van de architect 
en de uitvoering. Ze visualiseren het con-
cept en vertalen het in technische 2D en 3D 
tekeningen. Het werkveld strekt zich uit van 
architectenbureaus over grote bouwbedrij-
ven tot gemeentelijke diensten. Of ze gaan 
als zelfstandige aan de slag. Bouwkundig 
tekenaar is een knelpuntberoep: werk verze-
kerd dus! Het graduaat Multimedia en Infor-
matietechnologie (MIT) biedt dan weer een 
nieuw keuzetraject: Video Focus. Studenten 
leren werken met foto- en filmcamera’s, ze 
maken en bewerken video’s en leven zich uit 
in online en livestream creaties.

 R www.howest.be

KULAK

Het Postuniversitair Centrum van KU Leu-
ven Campus Kulak Kortrijk staat al jaren 
garant voor een ruim aanbod levenslang le-
ren. Daarbij maakt men gebruik van educa-
tieve technologie: livestream, opnames en 

virtual classroom. Toen COVID-19 opleidin-
gen ter plaatse plots onmogelijk maakte, 
ontstond er snel een volledig nieuw online 
aanbod: zowel opleidingen voor profes-
sionals in verschillende domeinen als we-
binars voor een breed publiek over actuele 
onderwerpen. Meer dan 1.500 deelnemers 
vonden de voorbije maanden hun weg 
naar dit online aanbod. Intussen zijn deel-
nemers opnieuw ter plaatse welkom, maar 
het Postuniversitair Centrum blijft inzetten 
op levenslang online leren. Ontdek er meer 
over op puc.kuleuven.be.

 R www.kuleuven-kulak.be

UGENT

Naast Industrieel ontwerpen biedt de 
UGent Campus Kortrijk twee nieuwe, unie-
ke ingenieursopleidingen aan. In de Circu-
laire bioprocestechnologie leren studenten 
hoe ze nieuwe biogebaseerde processen 
ontwikkelen die ze bijvoorbeeld toepas-
sen bij de productie van gezonde voeding 
en biobrandstoffen. Om het onderwijs en 
onderzoek hieraan gelinkt meer ruimte 
te geven, investeert UGent in een onder-
zoekscentrum voor de groente- en aard-

appelverwerkende industrie (VEG-i-TEC) 
én een nieuw campusgebouw. De tweede 
master leidt ingenieurs op in de Machine- 
en productieautomatisering. Zij combine-
ren elektromechanisch ontwerp en intel-
ligentie om machines efficiënt en flexibel 
inzetbaar te maken.

 R www.ugent.be/campus-kortrijk

VIVES

Wendbare werknemers en innovatieve on-
dernemers afleveren, dit draagt VIVES hoog 
in het vaandel. Daarom lanceert de hoge-
school vanaf september 2020 een nieuw op-
leidingsonderdeel: Emerging Technologies 
++. Studenten bestuderen de mogelijkhe-
den en uitdagingen van de technologieën 
van de toekomst en gaan er ook actief mee 
aan de slag. Samen met domeinspecialisten 
gaan ze een samenwerking aan met toon-
aangevende partners uit de privé- en open-
bare sector. Door samen te werken met an-
dere studenten verhogen ze hun technisch 
inzicht, business development en hun com-
municatieve vaardigheden.

 R www.vives.be
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Wijkcentra blijven actief

“De routine van gezinnen 
was volledig weg"

Toen ons land op 13 maart in lockdown ging, had dat ook gevolgen voor 
de Kortrijkse wijkcentra. Tot op vandaag zijn ze nog altijd niet volledig 

terug open. Toch kan je er al opnieuw terecht voor hulp en steun.

Tabitha Bordon is verpleegkundige bij Kind en Gezin in Kortrijk. 
Zij getuigt over haar ervaringen tijdens de coronalockdown.  

“Voor de meeste gezinnen was en is het echt niet te onderschatten”, 
zegt ze. “Het is belangrijk dat ze hun verhaal kunnen doen.”

ANDERE OPDRACHTEN
In de periode van de lockdown zaten de 
medewerkers van de wijkcentra niet stil. 
Van het opbellen van 70-plussers, over het 
afleggen van drempelbezoeken, tot spe-
ciale acties zoals Nomineer Je Held of de 
paaseierenactie. Ook de ondersteuning 
van de maaltijden aan huis, het verdelen 
van de mondmaskers, het bemannen van 
het triagecentrum en de daklozenopvang 
behoorden tot het takenpakket van de me-
dewerkers van de wijkcentra.

TWEEDE GOLF
Tijdens de heropflakkering van het virus 
in de zomervakantie stonden de mede-
werkers van de verschillende wijkcentra 
opnieuw paraat om het virus te helpen in-
dijken. Mensen die positief testten, kregen 

aan huis uitleg over de gevolgen van de 
besmetting. Ze kregen ook morele onder-
steuning en hulp bij het organiseren van 
bijvoorbeeld boodschappen.

BEPERKTE HEROPSTART
Helaas kunnen de wijkcentra ook in septem-
ber hun activiteiten nog niet hervatten zoals 
vroeger. Maar dat wil niet zeggen dat ze nog 
steeds helemaal gesloten zijn. Stapsgewijs 
werden in de voorbije maanden bepaalde 
delen van de werking heropgestart.

WAARVOOR KAN JE VANDAAG BIJ DE 
WIJKCENTRA TERECHT?
• 1 op 1 dienstverlening zoals pedicure en 

een knipbeurt bij de kapper
• Aankoop van afvalzakken en postzegels 

per stuk en aankoop van taxibonnen

• Hulpverleningsgesprekken: heb je nood 
aan een goeie babbel, heb je een hulp-
vraag of een zorgvraag? Maak telefonisch 
een afspraak en iemand van het wijkcen-
trum zal je verder helpen.

In de wijkcentra Cirkant (Marke) en Zeven-
kamer (Heule) kan je bovendien elke werk-
dag terecht voor een warme maaltijd. Re-
serveren is wel noodzakelijk!

De komende weken trekken de medewer-
kers van de wijkcentra verder de wijken in. 
Ze leggen eenzaamheidsbezoeken af en 
organiseren kleine groepsmomenten voor 
de meest kwetsbare Kortrijkzanen.

 R Meer en actuele info op  
www.kortrijk.be/wijkteams

GEEN STRUCTUUR
“Midden maart viel de normale routine van 
gezinnen volledig weg. Kinderen konden 
niet naar de crèche of school. Veel ouders 
werkten van thuis en moesten noodge-
dwongen zelf instaan voor de zorg van hun 
kinderen. Net zoals ouders, voelden ook 
kinderen dat de situatie anders was. Daar-
door kregen we bijvoorbeeld opmerkelijk 
meer vragen over slapen en voeding.”

ZWARE DRUK
“De meeste gezinnen gaven aan dat de situa-
tie echt niet te onderschatten was. Ik had zelf 
contact met twee gezinnen waarvan ik merk-
te dat ze aan het einde van hun Latijn waren. 
Ook van collega’s hoorde ik hetzelfde. Als het 
echt niet ging om thuis zelf voor de kinderen 
te zorgen, gaven we een attest ‘voorrang op 
school of noodopvang in de crèche’. Zo kon-
den ouders opnieuw wat naar adem happen.”

COMMUNICATIE
“Vóór we op bezoek gaan, bellen we de 
mensen eerst op. Voor gezinnen die geen 
Nederlands spreken, is dat vaak moeilijk. 
In dat geval brachten WhatsApp, Skype of 
Google Translate soms redding. Creatief zijn 
was de boodschap. Bij sommige kwetsbare 
gezinnen merk je trouwens dat het gevoel 
van angst blijft. Er komt veel informatie over 
deze crisis op hen af, maar ze begrijpen die 
soms verkeerd. Omdat ze bijvoorbeeld de 
taal niet machtig zijn, of geen sociaal net-
werk hebben waar ze hun onzekerheden 
kunnen ventileren.”

LUISTEREND OOR
“Heel wat ouders gaven aan dat ze zich 
schuldig voelden omdat ze hun werk min-
der goed konden doen en tegelijkertijd ook 
niet met hun volle aandacht bij hun kinde-
ren konden zijn. Ik gaf hen dan de raad om 

iets samen te doen met de kinderen, liefst in 
de buitenlucht. Partners konden elkaar af-
wisselen zodat ze even wat tijd hadden voor 
zichzelf. Een gesprek met hun werkgever 
hielp ook vaak om de situatie de baas te kun-
nen. Het belangrijkste dat wij kunnen doen 
voor gezinnen is luisteren. Er voor hen zijn 
en ouders hun verhaal laten doen.”

POSITIEVE NOOT
“Ik hoorde van ouders hoe fijn ze het vonden 
dat ze alles plots van dichtbij meemaakten 
en hun kinderen elke dag zagen verande-
ren. Zoals de eerste stapjes zetten bijvoor-
beeld. Ik raadde hen dan ook aan om van die 
unieke tijd met de kinderen te genieten. De 
dagelijkse rush van thuiskomen, eten ma-
ken en in bed stoppen viel weg en bracht in 
sommige gezinnen meer rust.”

 R www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus



10 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 11

S E P T E M B E R  2 0 2 0S E P T E M B E R  2 0 2 0

Spring mee op 
de digitale trein

Bescherm jouw
pluimvee tegen de vos

De digitale trein ging al razendsnel. Maar door de coronacrisis 
hebben we noodgedwongen nog een versnelling hoger geschakeld. 
Plots verloopt alles nog meer digitaal: ons sociaal leven, ons werk, 
het schoolwerk van de kinderen, de dienstverlening van de stad...

Een vos die al geruime tijd door Heule en Bellegem zwerft, 
blijft slachtoffers maken. Je treft 's morgens liever lekkere, 
verse eieren aan in de kippenren dan doodgebeten kippen. 

Daarom heb je er alle belang bij om de kippen  
op een veilige manier te huisvesten.

DIGITALE UITSLUITING
Voor veel mensen is dit geen eenvoudige 
opdracht. Bijna 10% van de Belgen tussen 16 
en 74 jaar heeft nog nooit internet gebruikt. 
Bij 39% van de bevolking zijn digitale vaar-
digheden niet of zwak aanwezig. Zo lopen 
4 burgers op 10 risico op digitale uitsluiting. 
En digitaal uitgesloten zijn betekent ook so-
ciaal uitgesloten zijn in onze digitaliserende 
maatschappij. De Week van de Geletterd-
heid wil dit onder de aandacht brengen.

LOKALE INITIATIEVEN
Gelukkig hebben meer en meer lokale over-
heden oog voor laaggeletterden. Kortrijk zet 
met @llemaal Digitaal al jaren zijn schouders 

onder een e-inclusief beleid en hoopt zo alle 
inwoners digitaal mee te krijgen. Dit najaar 
begint @llemaal Digitaal met enkele nieu-
we cursussen waarin je van alles leert over 
computers en smartphones. Daarnaast kan 
je ook altijd een beroep doen op de compu-
terassistenten. Dat zijn vrijwilligers die gratis 
helpen met jouw specifieke digitale proble-
men. Of kom naar de Digitafel. Meer info in 
de bib en in de wijkcentra.

GRATIS LESSEN
In september biedt @llemaal Digitaal bij-
voorbeeld deze nieuwe digitale lessen aan.
• Dinsdag 22 september van 10 tot 11 uur: 

informatie opzoeken op het internet

• Dinsdag 29 september van 10 tot 11 uur: 
een google-account aanmaken om apps 
te installeren

Gratis inschrijven doe je via het wijkteam 
van Marke. Mail naar wijkteam.marke@kor-
trijk.be of bel naar 056 24 08 25.  Zodra je 
ingeschreven bent, krijg je te horen hoe al-
les werkt. Je kan de lessen thuis volgen op 
je computer, smartphone of tablet. Interes-
se maar geen toestel? Geen probleem, de 
medewerkers zoeken een oplossing zodat 
je de les op een andere manier kan volgen.

 R  www.kortrijk.be/allemaaldigitaal

 R  www.ikbenmee.be
NACHTHOK
Vossen en andere roofdieren gaan vooral 
‘s nachts op zoek naar voedsel waardoor 
er eenvoudige en goedkope oplossingen 
voorhanden zijn om de vos tegen te hou-
den. Een goed afgesloten nachthok met 
een luikje dat je ‘s avonds sluit en ‘s mor-
gens opnieuw opent is er één van. Plaats 
een automatisch luikje met een lichtsensor 
als je zelf geen tijd of zin hebt om elke dag 
het nachthok af te sluiten.

OMHEINING
Een vos kan gemakkelijk over een obsta-
kel van anderhalve meter hoog springen. 
Je plaatst dus best een omheining die ho-
ger is. Een strakgespannen draad met een 
maaswijdte van 3 à 4 cm bemoeilijkt het 

klimmen. Als je de bovenzijde van de om-
heining naar buiten plooit onder een hoek 
van ongeveer 45 graden is het voor een 
vos bijna onmogelijk om over de afsluiting 
heen te klauteren. Hou er rekening mee 
dat een aanpalende muur, een tuinhuis of 
stevige struik de vos een ideaal opstapje 
geven om bij de kippen te geraken. Als al-
ternatief kan je ook schrikdraden voorzien.

ALLEMAAL BEESTJES
Heb je een hond? Laat hem in de tuin rond-
rennen. Vossen en steenmarters zijn niet tuk 
op honden en mijden hen dan ook. Stippen 
we nog aan dat een vos ook nuttig werk 
levert. Muizen en ratten vormen het favo-
riete deel van het vossendieet waardoor hij 
knaagdierplagen helpt voorkomen.

Een knapperige lokale appel, sap-
pige bessen, supergezonde wal-
noten... Je vindt ze op de markt, in 
de winkel of bij de zelfoogstboer-
derij. Maar wist je dat je ook gratis 
fruit kan plukken of rapen op een 
paar publieke plekken in de stad?

Met twee muisklikken op de web-
site www.voedselrijk.be (selecteer 
‘Kortrijk’ en ‘plukplekken’) zie je op 
de kaart welk stadsfruit je waar kan 
vinden. Zo kan je in de binnentuin 
van het stadhuis (Papenstraat) ap-
peltjes plukken. Je vindt ook appels 
en peren in de boomgaard bij Hoe-
ve te Coucx. Bij de Pontforthoeve 
(Don Boscolaan) kan je sneukelen 
van lekkere bessen. Pluk uiteraard 
enkel rijp fruit en dat zonder de 
bomen te beschadigen en zonder 
ladder. Wees bovendien solidair en 
pluk enkel voor eigen gebruik.

De website van Voedselrijk Zuid-
West-Vlaanderen geeft een over-
zicht van alle plekken waar je lokaal 
voedsel kan kopen of zelf kweken, 
in een samentuin bijvoorbeeld.

 R www.voedselrijk.be

Pluk gratis 
fruitig lekkers 

in je buurt

WEEK VAN DE GELETTERDHEID
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App 112 redt levens

Heb je dringend een ambulance, de 
brandweer en/of politie nodig? Maar vind 
je niet meteen de noodnummers? Dan is 
de app 112 BE de ideale oplossing. Met 
één oproep krijg je alle hulp die je nodig 
hebt. De app is 24/7 beschikbaar en je kan 
7 dagen op 7 de noodcentrales bereiken. 
Als je een smartphone hebt, biedt de gra-
tis app 112 BE veel voordelen. Je moet 
de noodnummers niet onthouden. Je 
klikt gewoon op het icoontje van brand-
weer, ambulance of politie afhankelijk van 
welke hulp je nodig hebt. De hulpdien-
sten vinden bovendien snel je locatie. De 
app stuurt jouw locatiegegevens naar de 
noodcentrale. Heb je in de app jouw me-
dische gegevens (zoals hartproblemen, al-
lergieën, epilepsie, diabetes…) ingevuld? 
De operator speelt die info onmiddellijk 
door aan de hulpdiensten.

Bellen met de app 112 BE is, net zoals de 
noodnummers, volledig gratis en werkt al-
leen in België. Voor dringende hulp in heel 
Europa geldt het gratis nummer 112.

 R Download de app in Google Play of App Store.

Slachtoffers stalking 
krijgen persoonlijk alarm
 
 
 
Wetenschappelijk onderzoek toont aan 
dat 1 op de 5 Belgische vrouwen ooit 
slachtoffer werd van stalking. 
Ook de politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-
Lendelede) ziet een stijging van het aantal 
belagingen/stalking door de ex-partner. 
Daarom kocht PZ Vlas 5 stalkingsalarmen 
aan. Deze toestellen, die er uitzien als een 
horloge, redden niet alleen levens, maar 
geven het slachtoffer een veiligheids-
gevoel waardoor een normaal leven op-
nieuw mogelijk wordt. Het stalkingsalarm 
is een discreet toestel dat de persoon zo-
wel rond de pols als op de broeksriem kan 
dragen. Bij gevaar volstaat het de nood-
knop een paar seconden in te drukken. 
Het stalkingsalarm, dat in de meldingska-
mer van een private beveiligingsfirma en 
de federale politie binnenloopt, krijgt pri-
oriteit. Een ploeg wordt onmiddellijk ter 
plaatse gestuurd. De route die het slacht-
offer met het alarm volgt, is permanent 
online traceerbaar. 

PZ Vlas stelt 
rouwbrochure voor  
nabestaanden voor

Met ‘Verlies raakt diep’ beschikt de poli-
tiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) 
sinds kort over een zelfgemaakte rouw-
brochure voor nabestaanden van een 
plots overleden persoon. Het politio-
neel slachtofferteam van PZ Vlas staat 
de nabestaanden en slachtoffers van 
traumatische gebeurtenissen bij, vlak 
na de feiten en ook nog de tijd erna. 
Het team, dat dag en nacht inzetbaar is, 
zorgt voor de emotionele en praktische 
opvang. De rouwbrochure 'Verlies raakt 
diep' is een mooie en praktische aanvul-
ling op de persoonlijke begeleiding na 
een plots overlijden. De brochure is een 
nuttige leidraad met praktische infor-
matie en biedt antwoorden op vragen 
zoals “wie moet er verwittigd worden?” 
of “wat komt er administratief op ons af?” 

 R www.pzvlas.be

20 genomineerden 
voor Commerce Design 
Kortrijk 2020 
 
 
 
Commerce Design is een initiatief van 
Design Regio Kortrijk met ondersteuning 
van Stad Kortrijk. De wedstrijd richt zich 
tot handelaars die de afgelopen jaren ge-
investeerd hebben in de architectuur en 
het commercieel ontwerp van hun zaak. 
Op die manier maken zij het winkelen voor 
bewoners in de stad en deelgemeenten le-
vendiger, unieker en aantrekkelijker.

De editie 2020 telt 20 genomineerde han-
delszaken die met een ontwerper in zee 
gingen om het interieur en/of de archi-
tectuur van hun zaak op te krikken. De 
award zet creatieve en innovatieve han-
delszaken én ontwerpers uit Kortrijk en 
deelgemeenten in de kijker. Midden juni 
ging de jury langs bij 20 deelnemers. Wie 
uiteindelijk in de prijzen valt, verneem je 
op 10 september in BK 6 tijdens de prijs-
uitreiking van de Grand Jury Prizes.

 R Ontdek de genomineerden op 
 www. designregio-kortrijk.be/inspireren.

Kortrijk Kort 

Onze stad biedt haar inwoners en bezoekers gratis bustickets aan om zich te ver-
plaatsen naar het stadscentrum. Wie zijn of haar auto stalt aan de randparkings 
Expo of Wembley kan gratis met de bus naar het centrum en terug. De chauffeur 
kan echter geen tickets meer verkopen of aanmaken. De Lijn zet in op nieuwe 
betaalopties. Je kan het gratis P+R ticket Expo en Wembley op twee manieren op 
de kop tikken: via een sms’je of via de website van De Lijn. 

VIA SMS
Sms KORTRIJK P XPO naar 4884 als je aan de halte staat. Je ontvangt een sms-ticket 
waarmee je één verplaatsing tussen halte Kinepolis XPO en het centrum van Kor-
trijk kan maken. Toon het sms-ticket en jouw parkeerticket als je opstapt. Voor de 
parking Wembley doe je hetzelfde. Je sms’t dan “KORTRIJK P WEMBLEY” naar 4884. 
Jouw telecomoperator rekent € 0,15 aan voor het verzenden van je sms-ticket.  

VIA DE WEBSITE VAN DE LIJN
• Ga naar www.delijn.be/kortrijkxpo of www.delijn.be/kortrijkwembley.
• Registreer je eenmalig met naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer. 
• Kies vervolgens het aantal gratis bustickets dat je wilt (maximum 10).
• Als je aan de halte staat, surf je met je smartphone naar www.delijn.be/kortrijkxpo 

en/of www.delijn.be/kortrijkwembley en activeer je één of meerdere tickets door 
op de knop ‘activeer’ te klikken. Eén actief ticket geeft recht op één verplaatsing 
tussen halte Kinepolis XPO en halte Wembley en het stadscentrum van Kortrijk. 

• Toon je actieve ticket en je parkeerticket aan de chauffeur als je opstapt.

Voor parking P+R Expo zijn er op de lijnbussen bovendien ophangsystemen voor-
zien met een voorraad uitrijtickets. Zo kan je nog sneller uitrijden van de parking. Als 
er geen tickets meer beschikbaar zijn in de bus kan je dat melden via de intercom 
aan de slagbomen van de parking. Een medewerker zal vervolgens de slagboom 
openen. Parking Wembley heeft geen slagbomen en werkt dus zonder parkeerticket.

©
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Gratis P+R busticket 
voortaan via SMS of website
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“Mijn broer Sedena en ik waren twee handen op één buik. 
Maar een leuk leven had hij niet: mijn broer was manisch 
depressief. Hij heeft me een aantal keer in paniek opge-
beld. ‘Zus, kom nu of ik ga iets doms doen’. Ik haastte me 
toen telkens naar huis, om hem op andere gedachten te 
brengen. Met die telefoontjes legde hij enorm veel druk 
op mij, maar ik denk dat hij dat niet besefte.”

“Op 2 mei 2014 heb ik hem thuis gevonden. Hij had zich-
zelf opgehangen, 1 dag na zijn verjaardag. Ik kon niet naar 
hem kijken, ik kon hem niet aanraken. Ik moest gewoon 
naar buiten. En dan was er nog die opgekropte woede en 
frustratie. De week voordien had mijn broer zelf gevraagd 
om opgenomen te worden in het ziekenhuis. Maar dat kon 
toen niet. Ik neem dat bepaalde mensen nog altijd kwalijk.”

“Ik stel me ook nog altijd de vraag of ik iets had kunnen 
doen. Veel mensen hebben me gezegd dat ik geen schuld-
gevoel moet hebben, maar dat gebeurt toch. Zeker omdat 
ik een voorgevoel had. Enkele dagen vóór zijn dood ston-
den mama en ik af te wassen. Ik heb haar toen gezegd dat 
ik voelde dat er kort vóór of na Sedena’s verjaardag iets 
zou gebeuren. Ik had jammer genoeg gelijk.”

“De dag van zijn dood zat ik er compleet door. Ik ging 
voor een vrijwillige volledige opname naar een psychia-
trisch ziekenhuis, samen met mijn beste vriendin Rose-
Lore. Maar omdat ze niet bij mij mocht blijven, ben ik 
daar vertrokken. Ik heb toen een hele tijd bij haar gelo-
geerd. Overdag volgde ik therapie. Maar toch ging het 
van kwaad naar erger: ik at en dronk niet meer, viel vaak 
flauw... Op den duur kon ik niets meer en was een volle-
dige opname niet meer te vermijden.”

“Met veel ups en downs ben ik er bovenop gekomen, al 
heb ik wel nog altijd slaapproblemen en ga ik nog langs 
bij de psycholoog. Ik heb enorm veel gehad aan mijn neef 
Wisly. Hij is echt mijn steun en toeverlaat. (korte stilte) 
Hij heeft me ook letterlijk enkele keren van de dood ge-
red, want ik heb een paar keer zelfmoord proberen te ple-
gen. Ook veel vrienden steunden me.”

“Momenteel voel ik me goed. Na een aantal jaar begeleid 
wonen bij De Bolster, woon ik sinds april dit jaar zelfstan-
dig. (lachje) De volgende stap is een gezin stichten. Sinds 
de dood van mijn broer is dat gevoel heel sterk geworden. 
Ik ben ook weer aan de slag als kinderverzorgster. Ik werk 
progressief. Verder ga ik naar scholen om te spreken over 
wat ik heb meegemaakt. Het helpt mij de dood van mijn 
broer te verwerken. De leerlingen geef ik de boodschap 
mee dat ze hun gevoelens moeten durven uiten. Als je 
met iets zit, praat er met iemand over. Of schrijf je ge-
voelens op.”

“Ik vertel dan ook altijd dat ik thuis een speciale pot heb 
staan. Aan vrienden of familieleden die langskomen vraag 
ik om op een briefje een tip of iets positiefs te schrijven. 
Die briefjes steken ze dan in die pot. Als ik een slechte dag 
heb, grabbel ik eens in de pot en lees wat er geschreven 
staat. Dat maakt mijn dag meteen een stuk beter.”

“Ik denk nog elke dag aan Sedena. Ik draag een medaillon 
waarin assen van hem zitten, zo is hij altijd en overal dicht 
bij mij. Nu is het ook tijd om vooruit te kijken, om op-
nieuw deel uit te maken van de maatschappij. Daar werk 
ik elke dag aan. En ik heb nog een droom: 2 jaar geleden 
ben ik op vakantie geweest naar Afrika. Het was een su-
perervaring. Als ik de kans krijg om daar ergens vrijwil-
ligerswerk te doen, dan zal ik niet nee zeggen.”

De 28-jarige Saibel Libeer verloor in mei 2014 haar broer Sedena. 
Hij pleegde zelfmoord. Haar wereld stortte toen in,  

maar intussen heeft ze opnieuw levensvreugde gevonden. 

Saibel wil iedereen ook deze raad geven: 

“Zit je met iets, praat erover of schrijf het van je af.”

“Mijn neef 
redde me 

van de dood. 
Letterlijk” “Als je met iets zit, praat er 

met iemand over”

Straffe verhalen

Denk je aan zelfmoord en heb je 
nood aan een gesprek, dan kan 
je terecht bij de Zelfmoordlijn 
op het gratis nummer 1813 
of via www.zelfmoord1813.be.
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Kortrijk roept op 

Praatgrage  
vrijwilligers gezocht

Huis van het Leren vzw begon tijdens de 
coronaperiode met het rekruteren van 
vrijwilligers die wat tijd willen vrijmaken 
om online Nederlands te oefenen met een 
anderstalige. Door de lockdown hadden 
anderstaligen weinig mogelijkheden om 
hun mondelinge skills aan te scherpen. 
De oproep werd een succes, want intus-
sen zijn er al ruim 150 oefenkoppels aan 
elkaar gematcht. Nieuwe vrijwilligers zijn 
nog steeds welkom, want ook na de zo-
mervakantie is Nederlands oefenen niet 
evident. Ervaring is niet vereist. Zowel op 
inhoudelijk als digitaal vlak biedt het team 
van het Huis van het Leren ondersteuning. 
Interesse om iemand te helpen oefenen 
vanuit je kot? Meld je aan via de website 
leerwest.webhosting.be of stuur een mail-
tje naar info@huisvanhetleren.be.

Zorg Kortrijk zoekt 
conciërgekoppel  
voor Ten Olme

Dragen jullie als koppel mensen een 
warm hart toe? Zijn jullie bereid om bij 
problemen een eerste analyse te maken 
en waar nodig hulp te bieden? 
Wie zoekt Zorg Kortrijk? Bij voorkeur 
een jong gepensioneerd koppel met af-
finiteit voor het verlenen van assistentie. 
's Avonds, ‘s nachts en tijdens de week-
ends zijn jullie het eerste aanspreekpunt 
voor de bewoners. Zorg Kortrijk stelt 
gratis een appartement ter beschikking 
met mooi terras in het centrum van Kor-
trijk. Dit als tegemoetkoming voor de 
conciërgeservice in Ten Olme. Er is ook 
een gratis ondergrondse parkeerruimte 
voor een wagen. Interesse? Aarzel niet 
en neem contact op met woonassisten-
te Nancy Toye op 0473 86 26 58 of via 
nancy.toye@kortrijk.be.

Kortrijk lanceert 
veegplan
 
 
 
Kortrijk wil de netste stad van Vlaande-
ren worden. Vorig jaar lag de focus op 
de aanpak van sigarettenpeuken. Nu lan-
ceert de stad een veegplan met als motto 
‘properste straat van Kortrijk’. 

De stadsdiensten krijgen soms de op-
merking dat de straten er niet netjes 
bijliggen en het onkruid welig tiert. 
Vooral de invalswegen en zijstraten zijn 
een probleem. De stadsmedewerkers 
doen nochtans elke dag hun best om de 
stad net te houden, maar botsen vaak 
op obstakels zoals geparkeerde auto’s. 
Zo kunnen de straatveegmachines hun 
werk niet doen. Daarom maakt de stad 
elke maand een aantal straten tijdelijk 
parkeervrij. Zo kunnen de medewerkers 
met het juiste materiaal die vaak moeilijk 
bereikbare vuile plekjes een reinigings-
beurt geven. De gebiedswerkers zorgen 
ervoor dat alle inwoners van straten waar 
een parkeerverbod geldt een brief ont-
vangen met meer info over de actie. Ook 
de deelgemeenten komen aan bod.

KruisPunt 
zoekt buddy’s
 
 
 
KruisPunt is een organisatie die zich inzet 
voor mensen na een periode van detentie. 
KruisPunt zorgt ervoor dat mensen na ge-
vangenschap de draad opnieuw mogen 
en kunnen opnemen. De terugkeer naar 
het dagelijkse leven verloopt immers niet 
altijd rimpelloos. KruisPunt biedt een tij-
delijke woning in Kortrijk aan en koppelt 
deze huisvesting aan een buddywerking. 
Deze buddy’s maken de stap naar re-inte-
gratie eenvoudiger en ondersteunen de 
ex-gedetineerden. Dat deze aanpak helpt, 
bewijst volgende getuigenis: “Er moet ie-
mand zijn die in u gelooft, die zegt: ‘Kom-
aan gast, ge kunt het’. Ge moet die push 
terugkrijgen na den bak. Zo iemand helpt 
mij om door te zetten, zin aan mijn leven 
te geven.” KruisPunt zoekt vrijwilligers die 
zich echt willen engageren. Wil je meer 
weten? Stuur dan een mailtje naar buddy-
werkingkruispunt@gmail.com.

Denk outside the box  
met Kinderuniversiteit

Leergierige 8- tot 13-jarigen kruisen best 
zaterdag 24 oktober in hun agenda aan. 
Dan organiseert KU Leuven Campus Ku-
lak Kortrijk de Kinderuniversiteit. Op een 
creatieve manier en door allerhande work-
shops proeven kinderen van het acade-
misch onderzoek. Het thema is ‘Outside 
the Box’. Jonge onderzoekers bouwen een 
eigen VR-bril, kruipen in de huid van een 
echte rechter of maken een lichaamsdeel 
na in snoep. Ook ouders laten zich onder-
dompelen in het universitair onderzoek. 
Voor hen geeft Isabelle Delaere, profes-
sor toegepaste taalkunde, een lezing. Je 
schrijft je vooraf in via www.kuleuven.be/
kinderuniversiteit. Wacht niet te lang, want 
de plaatsen zijn gegeerd. De inschrijvingen 
gaan op 9 september om 13 uur van start.
Ook Howest en UGent organiseren een 
Kinderuniversiteit en dat op zondag 29  
november van 9 tot 12 uur op campus Kor-
trijk Weide.

Vul de enquête  
van de stadsmonitor in  
 
 
 
Is het leuk en aangenaam wonen in jouw 
buurt? Ben je tevreden over de voorzienin-
gen en diensten in de stad? Is er genoeg 
groen? Kan je veilig fietsen? Voor elk be-
stuur is het belangrijk om een antwoord te 
krijgen op deze vragen. 
Daarom organiseert het Agentschap 
Binnenlands Bestuur van de Vlaamse 
overheid, in samenwerking met Statis-
tiek Vlaanderen, vanaf 9 september de 
grootschalige bevraging Gemeente- en 
& Stadsmonitor. Zorgvuldig geselec-
teerde stadsgenoten van 17 tot 85 jaar 
krijgen een vragenlijst in de bus. Het is 
belangrijk dat zij de lijst invullen. Dit is 
een unieke kans om je mening te geven 
over de thema’s die in de stad belangrijk 
zijn. De stad kan dan met die resultaten 
aan de slag. 
Willekeurig gekozen deelnemers die de 
lijst volledig invullen, krijgen nadien een 
bedankingskaart en een geschenkbon.

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

Verbindend Op Weg
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BISSEGEM

INHULDIGING GHELLINCK 
EN ROTERSMEERS
Tijdens de coronalockdown ontdekten veel inwoners de natuur-
gebieden in Kortrijk. Enkele daarvan zijn nog relatief nieuw, zoals 
Stadsgroen Ghellinck en Rotersmeers in Bissegem. Door de corona-
perikelen werd de officiële inhuldiging van die twee stukjes natuur 
uitgesteld naar september. Ghellinck is een kouter van 9 ha tussen 
de Gullegemsesteenweg, Waterhoennest en de Tientjesstraat. Je 
wandelt er onder andere langs de speelpoel, het geboortebos, de 
Schoonwaterbeek, de buurtmoestuin en de hoeve Het Armengoed. 
Rotersmeers bevindt zich dan weer langs de Leie. Het is een zoge-
heten natte weide met een grote diversiteit aan fauna en flora. Op 
zaterdag 5 september wordt Ghellinck officieel ingehuldigd. Op 
zaterdag 26 september is Rotersmeers aan de beurt.

AALBEKE - BELLEGEM - KOOIGEM - ROLLEGEM

KUNST OP ZUIDERS GRAS
Op zaterdag 5 en zondag 6 september vormen een negental tuinen in Zuid-Kor-
trijk het decor voor een bijzondere tentoonstelling van meer dan twintig lokale 
kunstenaars. De opstelling van de kunstwerken in tuinen versterkt de inspireren-
de verhalen en de intense sfeer die erachter schuilgaan. Kunst op Zuiders Gras is 
een unieke belevenis voor het hele gezin. Als gevolg van de coronamaatregelen 
wordt deze derde editie misschien wat anders dan de vorige edities, maar laat 
dat vooral de pret niet bederven. Wil je een tuin bezoeken? Schrijf je dan in via 
www.kortrijk.be/kunstopzuidersgras. Doe dit tijdig want de capaciteit is beperkt. 
Op deze website vind je trouwens ook een presentatie van de tuinen en de 
kunstwerken. Zo kan je je alvast wat voorbereiden op je bezoek.

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

KORTRIJK-ZUID

INFOMOMENT WALLE
De stad wil van de site van de vroegere BIC-fabrieken een karaktervol, duurzaam 
en toekomstgericht bedrijventerrein maken dat aansluit op de wijk. De ontwik-
kelaars en hun architectenteam willen hun plannen graag toelichten aan de 
buurt en geïnteresseerde Kortrijkzanen. Op donderdag 3 september zijn er twee 
infomomenten in de gebouwen van Creax (Walle 113) om 18 uur en 20.15 uur. 

 R Registratie verplicht via www.kortrijk.be/RUPwalle of 056 27 70 53.

MARKE

MENSEN ONDERWEG
Vanaf 17 september brengt het OC van Marke verhalen van mensen 
onderweg. Meerbepaald van mensen op de vlucht van hun thuisland tot 
in België. Vaak zijn ze nog steeds onderweg, want het is voor velen geen 
sinecure om een plaats te verwerven in onze maatschappij. Getuigenissen 
en ervaringen vinden hun weg naar het podium in de vorm van muziek, 
voordracht, film en theater. Daarnaast vinden er ook enkele workshops 
plaats. Je krijgt onder andere verhalen en getuigenissen van Jens Franssen 
en Anneleen Van Offel, tentoonstellingen van Sander Buyck en Abdelazez 
Dukhan en muziek van Le Ravage d’Ali Baba en 3’Ain voorgeschoteld. Ont-
dek het volledige programma op www.kortrijk.be/mensen-onderweg.

KORTRIJK-ZUID

AFBRAAKWERKEN
LOOFSTRAAT VAN START
De gebouwen van de voormalige ziekenhuissite van az groenin-
ge in de Loofstraat staan al enige tijd leeg. Omdat er wat overlast 
was op de site, gingen de afbraakwerken na het bouwverlof al 
van start. Op de plaats van de oude gebouwen komt een nieuwe, 
groene woonomgeving. Op dinsdag 14 juli was er al een infomo-
ment, maar de buurtbewoners worden ook in de toekomst op de 
hoogte gehouden van alle fases van het project.

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 juli/augustus werd genomen aan het natuurgebied ’t Schrijverke langs de 
Leie in Marke. 

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

INFOMOMENT LANGE MUNTE
In het stadsmagazine van maart kondigden we een 
infomoment aan naar aanleiding van de toekomstplan-
nen voor de buurt Lange Munte. De sociale woonwijk 
zal er vernieuwd worden, het commercieel centrum 
krijgt een upgrade, het OC krijgt ruimte om uit te brei-
den en er komt een fietsroute die de wijk verbindt met 
de rest van de stad. Door de coronalockdown werd het 
infomoment uitgesteld naar eind september of begin 
oktober. De exacte datum volgt zo snel mogelijk.

 R www.kortrijk.be/langemunte-beeklaan
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Letterzetter
Stadsdichters over hun Kortrijk

Het Collectief van de Letterzetter is een gezelschap stadsdichters onder 
begeleiding van Anneleen Van Offel. Vanaf september laten we elke 

maand één van hun leden aan het woord over een actueel onderwerp. 
Eerste in de rij is Vere Verheecke.

Liefste recyclagepark Maandagweg,

Ik woon nog niet zo lang in het stadscentrum, maar dit eerste jaar zal 
ik nooit meer vergeten. De lockdown trok een streep door Sinksen, de 
festivals en het koffiedrinken met vrienden. Ik werd getuige van hoe een 
bruisende stad tot stilstand kwam. In die stilstand heb ik een nieuwe vriend 
gevonden in jou.

Als ik eerlijk ben dan moet ik je toegeven dat ik nooit echt een bewonde-
raar van containerparken ben geweest. Als kleuter huilde ik bij elk bezoek 
omdat al die VHS-recorders, lampen en matrassen in een container werden 
achtergelaten door hun eigenaars. Het was mijn eerste aanraking met het 
begrip ‘vergankelijkheid’ en sindsdien gruwelde ik van jou. Ik bleef het 
liefst zo ver mogelijk uit de buurt van containers en oranje veiligheidskledij.

Het heeft mij een pandemie gekost om jouw schoonheid te leren kennen. 
Om iets te kunnen zien in hopen brandhout en het geluid van glas. Tussen 
het stof en kilo’s bouwafval kon ik de leegte van een stilstaande stad ont-
vluchten. De aanblik van vergeelde tuinkabouters was nog nooit zo mooi. 

En toch, lief recyclagepark, straks is het september en dan verdwijnen jouw 
containers. Ik wil je met deze brief dan ook bedanken voor alles. Bedankt 
aan alle helden in oranje veiligheidskledij, bedankt aan alle containers en 
zelfs bedankt aan de bomen die zachtjes wuiven bij elk rinkelend geluid.

De Maandagweg zal nooit meer hetzelfde zijn zonder jou. 

Liefs,
Vere

Vere (°1999) woont, studeert en werkt in Kortrijk. In haar vrije tijd weeft ze woorden aaneen 
tot rakende teksten. Ze wordt geïnspireerd door haar kat, stoeptegels en lange treinritten. 
Terugkerende thema’s in haar werk zijn identiteit, liefde en afscheid. Op Memento 2019 ging 
ze in literaire dialoog met Jeroen Olyslaegers. Haar teksten zijn ook te vinden in de boeken van 
Reveil en Memento. Bij Reveil is ze bovendien actief als redactielid.

Streetartkunstwerk 
eert zorgverleners

Onze stad gaat volop voor kunst in de publieke ruimte en investeert 
daarom in streetart. Deze zomer nam kunstenaar Thomas Maris 

een muur aan Woonzorgcentrum De Pottelberg onder handen. Hij 
toverde er een ode aan de zorgverleners uit zijn spuitbus.

PORTRETTEN VAN BEWONERS
Het kunstwerk draagt de naam Toope Te-
goare. Dat is ook het motto van Woonzorg-
centrum Pottelberg. Er is een portret te zien 
van Réginald en Christiane, een koppel dat 
in één van de assistentiewoningen verblijft. 
Het tweede portret is van de naamgenote 
van Christiane. Zij woont in het woonzorg-
centrum en is er voorzitster van de bewo-
nersraad. Verder zien we nog de handdruk-
ken van een jonge en oude hand. Die staan 
symbool voor de verschillende generaties 
die elkaar steunen tijdens de coronacrisis.

PODIUM VOOR TALENT
Streetartkunstenaar Thomas Maris uit Aal-
beke maakte Toope Tegoare in opdracht van 

vzw Art and Music Stories. Het doel van deze 
vzw is om artiesten een podium te bieden 
op verschillende locaties in de stad, met 
een voorkeur voor de openbare ruimte. Dat 
doen ze door de artiesten te koppelen aan 
organisaties. Dit project is meteen een voor-
beeld van een sterke samenwerking tussen 
een lokale streetartkunstenaar, een Kortrijk-
se vzw en Jeugdcentrum Tranzit.

STREETART IN DE STAD
Dat wil zeggen dat er de komende jaren nog 
meer streetart zal opduiken in het straat-
beeld van Kortrijk en deelgemeenten. Dat 
deze kunstvorm in de smaak valt bij onze 
inwoners blijkt uit de positieve reacties op 
Toope Tegoare. Maar streetart is al langer 

aan een opmars bezig in Kortrijk. Ook via het 
inspraaktraject de Grote Bevraging werd bij-
voorbeeld al gevraagd om deze kunstvorm 
meer in het stadsbeeld te brengen.

STREETART VS GRAFFITI
Streetart wordt vaak in één adem ge-
noemd met graffiti, maar er is een groot 
verschil. Graffiti draait om de makers. Die 
laten vooral decoratieve naamtags achter. 
Bij streetart staan de afbeeldingen en de 
boodschap erachter centraal. Daarom wer-
ken veel streetartists anoniem. Ze versprei-
den hun afbeeldingen meestal zonder tekst 
of signatuur.

 R www.www.kortrijk.be/streetart
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Alternatieve
Open Monumentendag

Schouwburg Kortrijk 
veert recht

Door het coronavirus neemt de Open Monumentendag op zondag 
13 september een andere gedaante aan. Vanaf die dag kan je 

deelnemen aan een begeleide wandeling in het historisch hart van 
onze stad of je gaat je eigen weg met een wandelzoektocht.

HART VAN KORTRIJK

Een dynamische stad zoals Kortrijk is voort-
durend in verandering. Dat geldt ook voor de 
historische stadskern. In de nabije toekomst 
staan maar liefst zes projecten op stapel in 
het Hart van Kortrijk rond onder andere het 
Begijnhofpark, de Groeningeabdij en de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk. In deze omgeving 
is enorm veel geschiedenis te ontdekken en 
op Open Monumentendag kan dat onder 
begeleiding van een gids. Tegelijk wordt ook 
een blik gegund op de nieuwe projecten. De 
rondleidingen beginnen om het half uur van 
10 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Inschrijven is vereist. Er is een maximum van 
15 personen per rondleiding.

 R bit.ly/historischhart

WANDELZOEKTOCHT

Ook de andere wandeling gaat over stads-
vernieuwing en modernisering. Niet die 
van de nabije toekomst, maar wel van de 
periode van heropbouw na WO II. Zo breit 
deze wandeling een vervolg aan de Open 
Monumentendag van vorig jaar die in het 
teken stond van de bombardementen. 
Deelnemers zoeken op eigen houtje hun 
weg, met hun bubbel of alleen. Onder-
weg geven gidsen op bepaalde plaatsen 
tekst en uitleg in openlucht. Zoals op het 
Schouwburgplein dat na de bombarde-
menten voor uitdagingen stond zoals het 
al dan niet heropbouwen van de hallen. 
Het Schouwburgplein is meteen ook het 
vertrekpunt van de wandeling. Breng je 
smartphone of tablet mee en installeer de 

erfgoedapp. De wandeling blijft ook na 
Open Monumentendag beschikbaar op de 
erfgoedapp.

SCHOUWBURG KORTRIJK

De Kortrijkse Schouwburg bestaat dit sei-
zoen 100 jaar. Je kan dit uitzonderlijke 
gebouw op 13 september bezoeken en al 
zijn verborgen hoekjes, kantjes en verhalen 
ontdekken. GidsenPlus zorgt voor rond-
leidingen voor en achter de schermen. Je 
krijgt nog meer inkijk en inzicht tijdens een 
lezing over de geschiedenis van het ge-
bouw. Tussen 10 en 16.30 uur vertrekt om 
het halfuur een groep. Reserveren is vereist.

 R www.schouwburgkortrijk.be

Schouwburg Kortrijk sloot tijdens de 
coronalockdown noodgedwongen een 
tijdje de deuren. Nu staat het Schouw-
burgteam te trappelen van ongeduld om 
de deuren opnieuw open te gooien.

BALZAAL IS TERUG
Met veel goesting en drive maakt het 
Schouwburgteam cultuur mogelijk, ook in 
tijden van social distancing. Daarom is de 
iconische balzaal opnieuw opgebouwd. 
Net zoals vroeger. Zo kan Schouwburg Kor-
trijk het publiek flexibel, veilig en comforta-
bel laten plaatsnemen in bubbels.

SCHOUWBURGPOST
Zoek niet naar de nieuwe programmabro-
chure van Schouwburg Kortrijk. Er zal ook 
géén eenmalig startmoment zijn van de 
ticketverkoop. Dit najaar krijg je maande-
lijks een update van het cultuuraanbod. 
De ticketverkoop voor de aangekondigde 
voorstellingen begint telkens de vrijdag 
die volgt op de aankondiging. Zo speelt 
de Schouwburg in op de recentste veilig-
heidsmaatregelen én het allernieuwste 
cultuuraanbod. Je kan ook maandelijks het 
aanbod in je échte brievenbus krijgen. Ga 
daarvoor naar de website van Schouwburg 
Kortrijk en vul het formulier in.

EERSTE NAMEN
We lichten wel al een tipje van de 
sluier op. Dit zijn enkele artiesten en 
evenementen die je kan verwach-
ten in september en oktober: Ro-
brecht Vanden Thoren, Amenra, een 
variété-avond met Gili, Collegium 
Vocale, Nadine Baboy, flamenco 
met La Barraca en een échte Kor-
trijkse belpopquiz.

TICKETSERVICE KORTRIJK 
UiT in Kortrijk verandert van naam en wordt Ticketservice Kortrijk. Er is al enige tijd 
verwarring met de vrijetijdscommunicatie van UiT: er is www.uitinvlaanderen.be,  
www.uitinkortrijk.be en de UiT-tips in dit stadsmagazine. Deze naamswijziging maakt 
komaf met die verwarring. Ticketservice Kortrijk verkoopt tickets voor cultuurevene-
menten in en rond Kortrijk. Zo verzorgt de servicebalie de ticketverkoop voor onder 
andere Schouwburg Kortrijk, PERPLX, het Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel…

Je vindt de balie van Ticketservice Kortrijk in de hoek van Schouwburg Kortrijk op het 
Schouwburgplein. Tickets voor events kan je zoals altijd ook online reserveren via de site 
van de organisator of telefonisch op 056 23 98 55 tijdens de openingstijden van Ticket-
service Kortrijk.

 R www.schouwburgkortrijk.be of www.kortrijk.be/adressen/ticketservice-kortrijk
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Braderie Kortrijk Korting
VR 4 > ZO 6 SEP
Het eerste weekend van september vindt traditioneel de 
septemberbraderie plaats. Die werd voor de gelegenheid 
omgedoopt tot de Kortrijk Korting braderie. Je kan bij de 
Kortrijkse handelaars koopjes scoren en genieten van een 
coronaproof kermisplein en mobiele animatie. De Cherrydots, 
de Scaldis Marching Band, de Mariaci’s van Los Tarascos en 
Circus De Sven trakteren de shoppers op zaterdag en zondag 
op een streepje muziek, dans en/of animatie. 
Op het Schouwburgplein organiseren de foorkramers van 
de paasfoor en andere wijkkermissen een minifoor met voor 
elk wat wils. Zeker de allerjongsten komen aan hun trekken. 
Van de bezoekers wordt verwacht dat ze de geldende 
coronamaatregelen volgen.

Blokbusters On Tour 
ZA 5 > ZO 27 SEP 
Speciaal voor de bewoners van Kortrijk en deelgemeenten 
brengt Stad Kortrijk een aangepaste versie van De Blokbusters! 
Dominique Van Malder en Joris Hessels (gekend van Radio Gaga) 
en Janne Desmet (Studio Orka) zijn de gastheren en gastvrouw. Zij 
brengen radio en tv vanop het terras of voor de deur van Kortrijkse 
appartementsblokken. Zet op onderstaande data je radio op 104.4 FM 
of stem af op de livestream op www.blokbusters.tv. 

• Zaterdag 5 september: 14 tot 18 uur 
• Zaterdag 12 september: 19 tot 23 uur 
• Vrijdag 18 september: 19 uur tot middernacht 
• Zaterdag 19 september: 18 tot 22 uur 
• Zondag 20 september: 14 tot 18 uur 
• Vrijdag 25 september: 14 tot 18 uur 
• Zondag 27 september: 14 tot 18 uur 

Eén uur Texture
DOORLOPEND
Voortaan kan je in Texture een 
ambassadeur boeken. Hij/zij neemt 
je één uur op sleeptouw langs de 
hoogtepunten van het museum. Zo 
ontdek je in een korte tijd de ‘must 
sees’ van het museum. Behalve de 
tijdsbesparing heeft de formule 
Eén uur Texture nog een ander 
voordeel: de kleinschaligheid. Leuk 
meegenomen in coronatijden. De 
ambassadeur neemt minimum 
twee en maximum acht personen 
mee op pad. Boek Eén uur Texture 
en krijg de smaak te pakken van 
vlas... Ze laat je nooit meer los! 
Handig om te weten is dat je elke 
eerste zondag van de maand 
gratis Texture en Kortrijk 1302 
kan bezoeken. Je moet wel online 
reserveren op de website van het 
museum van je keuze.

 > www.texturekortrijk.be

Groetjes uit Sint-Jan!
VR 25 > ZO 27 SEP
Tijdens de coronacrisis leerden we onze buren beter kennen door samen te 
applaudisseren voor de zorgverleners. Zo ook de bewoners van de Sint-Janswijk. 
En dat leverde soms verrassingen op. Wist je dat de toekomstige Dirk Frimout in de 
buurt woont? Of dat de man met de snor van nummer 9A recordhouder paalzitten 
is? En dat het verlegen meisje van 3 huizen verder leeuwentemmer is? 
In het laatste weekend van september halen de bewoners van Sint-Jan het beste 
in zichzelf naar boven. Ze maken van hun kot hun canvas en delen hun passies, 
hobby’s, speciale verzamelingen… met passanten en andere bewoners via hun 
raam, brievenbus, voortuin of balkon. Nieuwsgierig? Kom langs in de Sint-Janswijk 
en ontdek de prachtige verhalen. En misschien daagt jouw buurt de Sint-Janswijk 
volgend jaar wel uit?

> Meer weten? Bel buurtwerker Valerie op 0473 86 24 79.

SEPTEMBER 2020
VRIJETIJDTIPS 

Tinekesfeesten @ home
ZO 13 SEP 
Om welgekende redenen wordt dit jaar voor het eerst in 57 jaar 
geen Tineke verkozen. De Tinekesfeesten zoals we ze kennen, 
inclusief mensenmassa op Heuleplaats en een stampvolle tent 
op het Lagaeplein: het kan momenteel helaas niet. Toch wil de 
werkgroep van de Tinekesfeesten het tweede weekend van 
september niet zomaar voorbij laten gaan. In aanloop van het 
Tinekesweekend willen ze de Heulse straten opfleuren met de 
enige echte Tinekesvlag: een pronkstuk van 90 x 150 cm om 
door het raam te laten wapperen. Op zondag 13 september staat 
gezelligheid centraal en wil de organisatie je laten genieten van 
een heerlijk ontbijtpakket met je bubbel. De ontbijtpakketten 
worden gevuld met lokale producten van Heulse handelaars.

 > Bestelformulier op www.tinekesfeesten.be

©
 Eu

ge
ne

 an
d L

ou
ise

©
 M

aa
rte

n C
ae

sen
s

Rope + Door to Door + NO_party
MA 14 > ZA 19 SEP
Rope is een touw. Een belachelijk groot touw van 60 meter 
lang en net geen 200 kg. Rope reist de wereld rond op zoek 
naar zinvol gebruik, en belandt zo ook in Kortrijk van 14 tot 
en met 19 september. Rope zal zich installeren op pleinen, in 
parken en bij organisaties.
State of The Arts is een open platform dat de wereld opnieuw 
wil verbeelden. Vijftig kunstenaars, activisten en burgers 
gaan op 12 en 13 september 28 uur lang van deur tot deur 
(vandaar Door to Door) op zoek naar gesprekken. Ze zijn 
ook op zoek naar wat ons polariseert en hoe we dat kunnen 
opheffen. Zin in een diepgaand gesprek? Neem contact op 
met BK6@kortrijk.be. NO_party op 19 september is een feest 
en een platform voor het ongenoegen van nu. Een feest dat 
verschillende colères expliciteert, en protest fêteert.

> Nieuwsgierig naar deze curieuze activiteiten? Volg de Facebookpagina van BK6.
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De stad helpt jouw 
evenement bekendmaken

Wie een handig overzicht wil van alle hulpmiddelen die de stad 
aanbiedt om de organisatie van jouw evenement mogelijk te 

maken, kan terecht op www.kortrijk.be/organiseren. In dit artikel 
gaan we dieper in op de beschikbare publiciteitskanalen.

UIT-DATABANK
De eerste en belangrijkste stap om jouw 
evenement online zichtbaar te maken, is 
het gratis invoeren in de UiT-databank. Dat 
is dé bron voor de vrijetijdsagenda’s van 
zowel nationale als regionale media. Maar 
ook sociale media, websites en drukwerk 
van de stad putten uit de UiT-databank.

 R www.uitdatabank.be

AANPLAKZUILEN EN -BORDEN
Verspreid over Kortrijk en deelgemeenten 
staan aanplakzuilen en -borden voor affi-
ches. Belangrijk detail: je mag die niet zelf 
beplakken. De stad organiseert de aanplak-
king zelf. De affiches moeten drie dagen 
vóór de geplande aanplakdatum afgeleverd 
worden in de Uitleenwinkel. Voor erkende 
Kortrijkse verenigingen is deze service gra-
tis. Commerciële instellingen betalen € 60. 
Het reglement vind je op de website.

SPANDOEKFRAMES
Langs verschillende invalswegen van de 
deelgemeenten vind je spandoekframes. 
Verenigingen en organisatoren zorgen zelf 
voor de aanmaak van de spandoeken. Aan-
vragen om ze uit te hangen gebeuren via de 
OC’s. Ook hier geldt een specifiek reglement. 
Zelf reclameborden plaatsen op Kortrijks 
grondgebied is verboden.

DIGITALE SCHERMEN
Veel openbare gebouwen van de stad be-
schikken over digitale infoschermen. Die 
geven informatie over activiteiten, projec-
ten, campagnes en acties van de stad. Ook 
verenigingen kunnen gebruik maken van 
de schermen. Het moet dan wel gaan om 
niet-commerciële activiteiten. De vereni-
ging moet bovendien zelf over kwaliteits-
vol grafisch materiaal beschikken. Voor de 
buurtledschermen in Marke, Rollegem en 
Overleie geldt een gelijkaardige werkwijze.

FLYERS IN OPENBARE GEBOUWEN
In bepaalde openbare gebouwen zoals 
sportcentra, bibliotheken, buurthuizen, 
ontmoetingscentra… kunnen verenigin-
gen hun flyers en/of affiches gratis laten 
uithangen. Uiteraard moet het ook hier 
om een openbaar evenement op Kortrijks 
grondgebied gaan.

E-NIEUWSBRIEF
De elektronische nieuwsbrief van de stad 
dient in de eerste plaats voor korte berich-
ten van de stad of andere overheden. Maar 
ook campagnes van organisaties kunnen er 
een plaatsje krijgen op voorwaarde dat ze 
gericht zijn op het Kortrijkse publiek en een 
goed doel voor ogen hebben.

 R www.kortrijk.be/organiseren

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

dekleinedingen 
#begijnhofkortrijk #staycation

jonas.wp
#freerunning #azgroeninge

jonaslepercq 
Storm in the city #lightning

luchtpaleis
#dewarande #staycation

glenn.360
#leieboorden #dronephotography

soenskurt #bevergemroute 
#kooigem #staycation

willthepensioner
#bmw #parkeerticket

pralien_a
#slidetricks #goingfast

_bbbonnie_ Home is where our venue is.
#wildewesten

lamourinnocent
Shopke gelegd #hittegolf

little_anne_26
#floatinggardens



Floating Gardens tijdens Contrei Live (© Stad Kortrijk)


