
1 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

O K T O B E R  2 0 2 0

oktober 2020
wordt maandelijks gratis verspreid

STADSMAGAZINE
KORTRIJK

A a l b e k e  •  B e l l e g e m  •  B i s s e g e m  •  H e u l e  •  K o o i g e m  •  K o r t r i j k  •  M a r k e  •  R o l l e g e m 

KORTRIJK CREATIVITY FESTIVAL



STADSMAGAZINE KORTRIJK | 3

O K T O B E R  2 0 2 0

2 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

W W W . K O R T R I J K . B E

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:

Kortrijk Creativity Festival
Van 15 oktober tot 15 november

MEER INFO: Leiestraat 21, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be • @8500kortrijk • www.facebook.com/stadkortrijk
Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk / foto cover: Anton Coene

Dit stadsmagazine ging in druk op  
19 september 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.

3-5 > Wonder

Creatief Kortrijk geeft corona het 
nakijken met het nieuwe stadsfestival 
Wonder: een maand vol design, kunst, 
architectuur, muziek... voor jong en oud.

6-7 > Heraanleg Historisch Hart

De komende jaren krijgt de omgeving 
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het 
Begijnhof en het Begijnhofpark een 
grondige opfrisbeurt.

8-9 > Groenafval

Met je groenafval kan je terecht in 
het recyclagepark of bij de groen-
kar. En ken je het mobiel recyclage-
punt al?

10-11 > Sociale voordelen

Stad Kortrijk doet extra inspanningen 
om hulp te bieden aan mensen die 
het door eender welke reden moeilijk 
hebben.

14-15 > Straffe Verhalen

Parvaneh ontvuchtte vijf jaar geleden 
haar geboorteland Iran. Intussen heeft 
ze haar droomjob gevonden en is ze 
mama geworden.

23 > Depart XXL

Het eerste coronaproof evenementen-
plein van Vlaanderen opende op 26 
september voor de deur van Depart op 
het Nelson Mandelaplein.

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.  

Stephan Rodenbach (83) uit Marke is van vele markten 
thuis. Hij is de oprichter van een polyglotclub, lid van een 
fotoclub, lid van Pro Petri Sedi, organisator van een scouts-
muziekfestival en oud-personeelslid van az groeninge. Als 
kinesist op de afdeling hart en longen stond hij jarenlang 
daar waar nu het front is van de oorlog tegen COVID-19. 
Om zijn oud-collega’s en opvolgers een hart onder de riem 
te steken, ontwierp Stephan een coronavlag. Op die vlag 
staat de leuze ‘Steeds paraat’, naar analogie met het credo 
op de scoutsvlag: ‘Wees paraat’. Stephan is trots op zijn 
scoutsvlag, want hij ontving die uit de handen van onze 
burgemeester, ook een voormalig scout.

SAMEN TEGEN CORONA

Dat een pandemie de biënnale INTERIEUR en het stadsprogramma 
onderuit haalde, was voor de Kortrijkse creatieve scène een impuls 

om intenser dan ooit de handen in elkaar te slaan. Het resultaat is een 
gloednieuw stadsfestival: WONDER.
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Creativiteit, design, kunst, muziek en bo-
venal verwondering en optimisme staan 
een maand lang centraal in een inspire-
rend parcours voor jong en oud. Volledig 
corona-proof uiteraard. Van 15 oktober tot 
en met 15 november bezet het creatief 
festival voor de verwondering WONDER 
de binnenstad van Kortrijk. Op 12 verschil-
lende plekken in de stad gaan de deuren 
open voor jong designtalent, architectuur, 
kunstinstallaties, concerten, workshops en 
innovatieve projecten. 

Design
Designregio Kortrijk toont onder meer de 
Belgische ontwerpers van morgen in de 
expositie ‘We Are the Next Generation’. En 

de biënnale INTERIEUR kiest samen met 
de magazines Knack Weekend en Le Vif 
Weekend voor de vijftiende keer op rij een 
nieuwe Designer van het Jaar. In het Inte-
rieurhuis in de Groeningestraat komt een 
overzichtstentoonstelling en om in het the-
ma van de verwondering te blijven, wordt 
er ook een Wonderkamer ingericht als ode 
aan alle 15 designers van het jaar.

Howest zet 15 jaar Industrial Product De-
sign in de kijker in de nieuwe campus The 
Penta. Ontdek er onder andere de toekomst 
van zelfrijdende auto’s. In dat andere knap-
pe gebouw van Howest, The Level, geeft de 
internationaal gerenommeerde opleiding 
Digital Arts and Entertainment dan weer 
een overzicht van haar 15-jarig bestaan.

Ecologie
Het Circular Travelling Experience Lab 
in Hangar K is een rondreizend labo uit 
paper-based materiaal dat de vele moge-
lijkheden toont van honingraat karton als 
eco-materiaal in al zijn varianten en toepas-
singsgebieden. Kunstencentrum BUDA en 
Vormingplus brengen een Kortrijkse versie 
van Ecopolis voor wie begaan is met een 
duurzame toekomst.

Architectuur
Twintig jaar geleden trok Vlaanderen re-
soluut de kaart van kwaliteitsvolle archi-
tectuur en ambitieuze publieke opdrach-

ten. Met de Open Oproep van de Vlaamse 
Bouwmeester kregen opdrachtgevers een 
transparante werkwijze om ontwerpteams 
aan te stellen. Een succesvolle selectiepro-
cedure zo blijkt. Leiedal brengt ons 20 jaar 
later een indrukwekkende overzichtsten-
toonstelling in de Budafabriek.

Textielkunst
Het museum Texture laat je het werk van de 
internationaal gerenommeerde textielkun-
stenaar Klaas Rommelaere ontdekken. Met 
'Dark Uncles' spoort hij zijn eigen geschie-
denis op en met naald en draad brengt hij 
die tot leven. Rommelaere borduurt samen 
met vrijwilligers (de zogenaamde Madam-
men) van 's ochtends tot ’s avonds. Zo ont-

staan levensgrote poppen en honden. Die 
bewegen in een stoet doorheen de ten-
toonstelling met verder ook totempalen en 
een reeks geborduurde werken en wandta-
pijten.

Muziek en film
Wilde Westen pakt uit met bijzondere 
concerten op diverse locaties, met onder 
meer An Pierlé en Sohnarr. Sohnarr is het 
soloproject van Patricia Vanneste (ex-Bal-
thazar). Samen met architect Sam De Bock 
ontwierp zij ook de installatie Sjel die in de 
tuin van Broelkaai 6 staat. Treed er binnen 
en je vergeet voor even jezelf. Budascoop 
zorgt dan weer voor een aangepast kin-
deraanbod.

Kortrijk Creative City
Ontdek verder de geselecteerde hande-
laars uit het project Commerce Design en 
bezoek de creatieve hotspots van de stad 
met de nieuwe versie van de Kortrijk Crea-
tive City Tour.
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Van de Budafabriek en het Interieurhuis tot BK6 en de verlaagde 
Leieboorden. De WONDER-wandeling brengt je een maand lang op 
verschillende plekken in de binnenstad van Kortrijk. Het merendeel 
is gratis te bezoeken, voor workshops is inschrijven vereist. 
Meer info op www.wonderkortrijk.be.
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De Kortrijkse binnenstad kreeg de afgelopen jaren al enkele mooie upgrades. En 
daar komen de volgende jaren zes nieuwe projecten bij. Zo wil de stad nog meer 

waardevolle gebouwen, straten en parken opwaarderen. De ambitie is helder: van 
Kortrijk een (inter)nationale trekpleister maken.

SINT-VINCENTIUSSITE
(2023-2026)
De oude Sint-Vincentiussite is sinds eind 
2017 volledig in handen van Stad kortrijk. 
In afwachting van de ontwikkeling van de 
site werden er tijdelijke projecten in on-
dergebracht, maar die doven in 2022 uit. 
Het gebouw aan de kant van de Groenin-
gestraat wordt dan gesloopt om de Onze-
Lieve-Vrouwekerk ademruimte te geven. 
Een deel van de gebouwen aan de kant van 
het Begijnhofpark wordt afgebroken om het 
park uit te breiden. Over de invulling van de 
gebouwen die wel recht blijven staan, wordt 
nog volop nagedacht. De site krijgt een resi-
dentiële functie, maar ook horecazaken zo-
als ViEr kunnen erin ondergebracht worden.

BEGIJNHOFPARK EN BOERENHOL 
(2022-2024)
Het Begijnhofpark is nu al een groene oase 
in het hart van onze stad en wordt dat 
nog meer door een uitbreiding met ruim 
30%. Dat gebeurt door de gedeeltelijke 
sloop van de Sint-Vincentiussite. Deze in-
greep herstelt bovendien het zicht vanuit 

het park op de Artillerietoren en de Onze-
Lieve-Vrouwekerk. Het Boerenhol en de 
Zypte vormen een cruciale link tussen het 
Begijnhofpark, het Overbekeplein en het 
Sint-Maartenskerkhof. Op vandaag is het 
een onderbenutte ruimte zonder een echte 
bestemming of identiteit. Het Boerenhol 
krijgt daarom nieuwe, kwalitatieve beplan-
ting, speelelementen voor kinderen en 
nieuwe fiets- en wandelpaden.

ONZE-LIEVE-VROUWEKERK EN 
MUSEUM 1302 (OPENING 2022)
Museum 1302 dat nu ondergebracht is in 
de Groeningeabdij, krijgt een nieuwe lo-
catie in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het 
wordt een kerkmuseum met gemengde 
bestemming. Er is aandacht voor 1302 en 
respect voor de ingetogen sfeer die er nu 
aanwezig is. Het wordt een verrassend en 
vooral multimediaal museum dat de be-
zoeker op sleeptouw neemt. Kindvriende-
lijk, laagdrempelig en historisch correct.

GROENINGEABDIJ (2023 – 2024)
De Groeningeabdij krijgt een nieuwe invul-
ling. Het wordt een eigentijdse kunst- en 
tentoonstellingsruimte rond het thema 
‘identiteit’ met een duidelijke link naar 
het museum 1302. Het vertrekpunt is een 
vaste collectie beeldende kunst. Daarnaast 
wordt een programma opgesteld dat de 
vele facetten van het begrip identiteit zal 
belichten. De ontwikkeling van deze ex-
positieruimte is trouwens een belangrijk 
hoofdstuk in de kandidatuurstelling van 
Kortrijk als Culturele Hoofdstad 2030.

BEGIJNHOF
(OPENINGSWEEKEND 7-9 MEI 2021)
De restauratie van het Begijnhof ging in 
1984 van start en is nu toe aan de laatste 
fase. De twee hoofddoelen waren steeds 
dezelfde: de historische pracht van dit 
uniek stuk werelderfgoed in ere herstellen 
en het Begijnhof toegankelijk maken en 
openstellen voor het brede publiek. Dat 
laatste gebeurde onder andere door de 
opening van het belevingscentrum in 2014 
en de opening van de kijkwoning en het 
huis van de Grootjuffrouw in 2016. Tot slot 
zijn nu de nutsleidingen, de straatverlich-
ting, het binnenplein, de bestrating en de 
bleekweide aan de beurt. In het weekend 
van 7, 8 en 9 mei is er een groot openings-
feest. Meer info volgt later.

 R www.kortrijk.be/historischhartkortrijk

HISTORISCHE STRATEN EN  
OMGEVING ONZE-LIEVE-VROUWEKERK 
(2021-2023)
De Onze-Lieve-Vrouwestraat en de omliggen-
de Kapittelstraat, Pieter de Cockelaerestraat 
en Begijnhofstraat krijgen een grondige face-
lift waarmee hun historisch karakter extra in 
de verf wordt gezet. Naar het voorbeeld van 
het Patershol in Gent of Le Vieux Lille in Rijsel 
wordt hier een idyllisch woonerf gecreëerd. 
Rondom de Onze-Lieve-Vrouwekerk worden 
de verharding en niveauverschillen wegge-
werkt. Er komt meer groen en de aanleg van 
paden zorgt voor vlotte verbindingen voor 
fietsers en wandelaars van en naar het Begijn-
hofpark. Op het Deken Zegerplein komen ge-
zellige terrasjes. De Onze-Lieve-Vrouwekerk 
zelf krijgt meer ademruimte door de gedeel-
telijke sloop van de Sint-Vincentiussite.

Historisch Hart van Kortrijk
krijgt make-over
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Oplossingen
voor je groenafval

Groene begraafplaatsen

Veel inwoners maken in het najaar hun tuin klaar voor de winter. 
Dat levert heel wat groenafval op. Je kan daarmee onder andere 
terecht bij de recyclageparken, maar ken je ook de groenkar al?

GROENKAR
De buurtservice van de groenkar werd op 
1 september uitgebreid. Stade en Mimosa 
zijn de twee nieuwe locaties van de groen-
kar. In Kooigem, Aalbeke, Stade en Sente 
staat de groenkar er om de twee weken. In 
Bissegem (afwisselend in de Tientjesstraat 
en Rietput), Marke (afwisselend op het 
Olympiadeplein en de Spinnersstraat) en 
Mimosa komt de groenkar elke week langs.

Je brengt er gratis kleine hoeveelheden 
hard en zacht groenafval zoals grasmaaisel, 
onkruid, bladeren, takken, snoeisel van strui-
ken en bomen naartoe. Je kan bij de groen-
kar enkel groen aanvoeren met een perso-
nenwagen en dus niet met een bestelwagen 
of aanhangwagen. De precieze data en loca-
ties vind je op www.kortrijk.be/groenkar.

RECYCLAGEPARK
Verder kan je met je groenafval uiteraard 
terecht in de recyclageparken. Vandaar 
gaat het naar de composteersite van 
Imog in Moen waar het verwerkt wordt 
tot hoogwaardig compost. Per jaar kan 
elk gezin 500 kg groenafval gratis naar het 
recyclagepark brengen. Daarna betaal je  
€ 0,04 per kg.

LATEN OPHALEN
Drie keer per jaar (najaar, winter, voorjaar) 
kan groenafval gratis opgehaald worden na 

reservering. Zacht groenafval zet je buiten 
in een composteerbare bio-zak, te koop 
in het Imog-park in Harelbeke. Snoeiafval 
bind je samen tot bundels van maximum 
1,5 meter lang en maximum 18 kg. Je kan 
je tegen betaling ook inschrijven voor de 
ophaalronde van Imog.

ZELF VERWERKEN
Groen materiaal en twijgjes kan je samen 
met fruit- en groenteafval composteren. 
Takken kan je gebruiken voor afsluitingen 
en bouwwerken. Snoeisel in de tuin trekt 
trouwens veel leven aan. Egels vinden er 
een plek voor hun winterslaap. Rupsen en 
andere insecten vinden er voedsel. Vogels 
eten die insecten en vinden er bouwmate-
riaal voor hun nesten.

BLADKORVEN
Midden oktober plaatst de stad opnieuw 
meer dan 200 bladkorven op openbare 
plekken met veel grote bomen. Om te 
vermijden dat herfstbladeren het voetpad 
onveilig maken of straatkolken verstoppen, 
kunnen omwonenden zo de bladeren voor 
hun deur opruimen. De korven worden we-
kelijks leeggemaakt door de stadsdiensten. 
Waar sluikstort, snoeiafval of restafval ge-
stort wordt, verdwijnt de bladkorf.

 R www.kortrijk.be/groenafval

Vraag je je af waarom sommige groene plekjes in onze stad er soms 
wat verwilderd bij liggen? Dat heeft alles te maken met het natuur-
vriendelijke maaibeheer van de stad.

Wegbermen, parken, tuinen en ook begraafplaatsen zijn belangrijke 
eilandjes voor biodiversiteit. De bloemen en planten die er groeien 
vormen voeding en beschutting voor bestuivende insecten. En die zijn 
levensnoodzakelijk, want ongeveer 35% van de omzet in de landbouw 
hangt af van bestuiving. Afhankelijk van de locatie vermindert het aantal 
maaibeurten daarom tot 2 à 3 keer per jaar. Dat is meestal midden juni en 
aan het begin van de herfst.
Als we op 1 en 2 november onze overledenen herdenken, verwachten 
we dat de begraafplaatsen er piekfijn bij liggen. Denk je er aan om de 
laatste rustplaats van je geliefden en familie netjes te houden? Als 
concessiehouder ben je zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van 
het graf. Samen werken we zo aan een aangename, groene begraafplaats 
waar onze nabestaanden in alle eerbied kunnen rusten.

 R www.kortrijk.be/groenestad

NIEUW: MOBIEL
RECYCLAGEPUNT

Daar waar de groenkar komt, vind 
je tegelijk het mobiel recyclage-
punt. Dat geeft je de kans om klei-
ne spullen die je anders misschien 
in de restafvalzak stopt, makkelijk 
en dichtbij te sorteren. Let wel, het 
gaat telkens om kleine stukken en 
kleine hoeveelheden. Wat je mee-
brengt moet in een grote bood-
schappentas passen. Het mobiel 
recyclagepunt staat ook weke-
lijks op de Graanmarkt tijdens de 
maandagmarkt.
Wat mag je meebrengen? Kleine 
stukken hard plastiek zoals speel-
goed of huishoudmateriaal, klein 
elektrisch materiaal zoals scheer-
machines of tablets, kleine meta-
len voorwerpen zoals keukengerei 
en bakvormen, kleine stukken vlak 
glas uit fotokadertjes of spiegel-
tjes, isomo, cd’s en dvd’s, kurken en 
kleine houten voorwerpen zoals 
fotokadertjes of kratjes. KGA (klein 
gevaarlijk afval), textiel, papier en 
karton, glazen flessen en grofvuil 
kan je er niet deponeren.
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Kortrijk breidt 
sociale voordelen 

verder uit
Door het coronavirus zien niet alleen ons sociaal leven, onze job en het 

schoolgebeuren er anders uit. Helaas zijn de gevolgen voor velen ook 
voelbaar in de portemonnee. Steeds meer mensen hebben het daarom 

moeilijk om rond te komen. Kortrijk levert flink wat extra inspanningen om 
hulp te bieden aan mensen die het door eender welke reden moeilijk hebben.

KORTRIJKS 
MENSWAARDIG INKOMEN

Naast een flinke korting op tal van activi-
teiten voorziet Kortrijk nu ook aanvullende 
financiële hulp. Niet enkel in de vorm van 
het bekende leefloon van het OCMW, maar 
ook in de vorm van een financiële extra voor 
mensen die moeilijk rondkomen op het einde 
van de maand. Ook al gaan ze bijvoorbeeld 
werken, maar is het inkomen uit de job niet 
voldoende om rond te komen. Hoe hoog die 
extra financiële steun is, hangt af van de ge-
zinssamenstelling, het inkomen, enzovoort.

KMI in de praktijk
Natalia is een alleenstaande mama met een 
kind van 7 jaar. Ze werkt tijdelijk deeltijds 
om haar job te kunnen combineren met de 
zorg voor haar dochtertje. Natalia heeft een 
inkomen van € 1.300 per maand. Daarnaast 
ontvangt ze ook nog maandelijks € 150 kin-
dergeld. Ze betaalt per maand € 650 huur.

> Natalia ging langs in het Sociaal Huis. 
 Na berekening heeft ze recht op € 196 

extra per maand.

SOCIALE VOORDELEN

Voor heel wat diensten en activiteiten van 
de stad zijn kortingen mogelijk tot 80 pro-
cent. Dat geldt voor alle diensten in de Kor-
trijkse wijkcentra: maaltijden, vervoer, pedi-
cure, kapper, wassalon, bad/douche... Maar 
ook om goedkoper te eten in  het volksres-
taurant VORK. Of voor de klusjesdienst van 
Effect vzw bijvoorbeeld.

Sociale voordelen in de praktijk
Alex en Caroline hebben twee kinderen. Hij 
werkt fulltime, zij deeltijds om de kinderen op 
te voeden en vrijwilligerswerk te doen. Hun 
maandelijks inkomen bedraagt € 3.000, maar 
toch hebben ze moeite om rond te komen.

> Hebben Alex en Caroline recht op een 
(extra) sociaal tarief? Een medewerker 
van het Sociaal Huis kan onderzoeken 
waarom het gezin moeite heeft om rond 
te komen. Hebben ze schulden of veel 
leningen lopen? Dan kan de medewerker 
schuldbemiddeling voorstellen. Indien 
het gezin daarmee akkoord gaat, krijgt 
het een extra sociaal tarief.

HOE WERKT HET?

Heb je het soms moeilijk om rond te ko-
men? Maak een afspraak bij het Sociaal Huis 
of het wijkcentrum in je buurt. Een mede-
werker bekijkt op basis van je beschikbaar 
inkomen of je in aanmerking komt voor ex-
tra financiële steun en of je korting kan krij-
gen op bepaalde diensten en activiteiten. 
Je brengt daarvoor je identiteitskaart mee 
en je bankuittreksels van een volledige, 
afgesloten maand. Aan de hand daarvan 
wordt bepaald of je extra steun kan krijgen 
en of je een sociaal of extra sociaal tarief 
kan krijgen voor activiteiten, maaltijden en 
diensten.

De namen in de voorbeelden zijn fictief. 
Heel belangrijk is dat elke case anders is en 
op maat bekeken wordt in het Sociaal Huis 
of een wijkcentrum.

 R www.sociaalhuiskortrijk.be

De coronamaatregelen bezorgden heel wat gezinnen financiële el-
lende en inkomensverlies. De Vlaamse regering voorziet daarom een 
eenmalige extra toeslag van € 120 via het Groeipakket voor kwets-
bare gezinnen. Dat bedrag wordt in drie schijven van € 40 uitbetaald.

De toeslag is bestemd voor gezinnen met kinderen die een Groei-
pakket ontvangen en die door de coronacrisis in maart, april, mei of 
juni 2020 een inkomensverlies van minstens 10 % hebben geleden in 
vergelijking met januari en februari 2020. Bijkomende voorwaarde is 
dat de inkomensgrens lager is dan € 2.213,30.

Om het maandelijks gezinsinkomen te berekenen, houdt men reke-
ning met het vakantiegeld en de eindejaarspremie. Wie in aanmer-
king komt, kan de COVID-19 toeslag tot en met 31 oktober aanvra-
gen. Voor hulp bij de aanvraag kan je in het Sociaal Huis terecht.

 R www.groeipakket.be/covid19

COVID-19
toeslag voor 
gezinnen
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Respecteer de 
rookvrije zones.
Rook nooit vlak bij 
openbare gebouwen.

Respecteer de 
rookvrije zones.
Rook nooit vlak bij 
openbare gebouwen.

DEEL BELETTERING
OP HET VOETPAD

Rookvrije zones 
aan openbare 
stadsgebouwen

In juni vorig jaar lanceerde de stad de cam-
pagne Proper en Ko. Eén van de pijlers van 
die campagne is de strijd tegen sigaret-
tenpeuken. Uit de cijfers blijkt dat de peu-
kenetuis, -kokers en -tegels werken. Nu is 
het tijd voor een volgende fase. Zo blijkt 
dat bezoekers van openbare gebouwen 
vaak door een rookgordijn moeten stap-
pen om binnen of buiten te gaan. Om dat 
te verhelpen werden de peukenkokers en 
-tegels al verder weg geplaatst. Maar de 
stad gaat nu nog een stap verder met de 
inrichting van rookvrije zones. De hoofd-
ingang van het stadhuis in de Leiestraat, 
de uitgang van het stadhuis in de Papen-
straat en de ingang van de bibliotheek in 
de Leiestraat zijn de eerste plaatsen waar 
zo’n rookvrije zone zal gelden. In de toe-
komst zullen andere stadsgebouwen vol-
gen. De rookvrije zones zijn herkenbaar 
aan het nieuwe logo ‘Rookvrij Vlakbij’.

 R www.kortrijk.be/properenko

Hoe zit dat nu met die 
nieuwe afvalzakken?

Sinds september kan je de nieuwe grijze 
restafvalzakken kopen. De oude witte 
afvalzakken worden wél nog opgehaald 
door de stedelijke diensten tot eind no-
vember 2020. Heb je daarna nog steeds 
oude, witte afvalzakken liggen? Dan kan 
je die van 1 tot 31 december 2020 per 
zak of per pak inruilen tegen de nieuwe 
afvalzakken in de Kortrijkse wijkcentra. 
De meerprijs voor de nieuwe afvalzakken 
betaal je er ter plaatse bij.

 R www.kortrijk.be/nieuwerestafvalzakken

 R www.kortrijk.be/wijkteams

ZieDieMens voor 
dementievriendelijk 
Kortrijk

 
Kortrijk ontdekken op een ontspannen 
manier, een museum bezoeken of een 
wekelijkse sportactiviteit inplannen als 
jij, jouw partner of een naaste dementie 
heeft? Tal van organisaties uit de zorg, 
cultuur- en sportsector slaan de handen 
in elkaar om een gevarieerd activiteiten-
aanbod te voorzien dat voor iedereen 
toegankelijk is. Tijdens deze activiteiten 
is er extra aandacht voor begeleiding, lo-
catie en faciliteiten. 

 R Ontdek het op www.kortrijk.be/ziediemens.

12 winnaars  
Commerce Design

Byttebier / La Cantine, Buda Kitchen, 
MOMO, V-chocolatier by Sweertvaegher, 
Xandres, Va et Vient, Louis’ Tattoo Bouti-
que, ViEr, Descaplant, TWEE, Ton sur Ton 
en Filou & Friends. Dat zijn de winnaars 
van Commerce Design, de wedstrijd voor 
creatieve en innovatieve handelszaken en 
ontwerpers van Stad Kortrijk, Designregio 
Kortrijk en Interreg. Tot 20 oktober kan 
het publiek stemmen op hun favoriete 
designproject. De Public’s Choice winnaar 
wordt bekend gemaakt op 29 oktober tij-
dens Buda Libre.

 R www.commercedesignkortrijk.be

Nieuwe fracties 
milieustraatje

Sinds kort kan je in het milieustraatje 
op de recyclageparken terecht met vier 
nieuwe soorten afval: herbruikbaar sport 
en speelgoed, herbruikbaar klein gerief, 
textiel en kaarsvet en kurk.
Bij herbruikbaar sport en speelgoed gaat 
het om gezelschapsspelletjes, poppen, 
speelgoed op batterijen, kleine sport-
artikelen… Bij herbruikbaar klein gerief 
denken we aan serviezen in sets, decora-
tie- en hobbymaterialen, schilderijen… 
Beide moeten compleet en intact zijn. 
Onvolledige, kapotte of bevuilde artike-
len zijn niet welkom.
Bij textiel gaat het naast gewone kledij 
ook om riemen, schoenen per paar, keu-
ken- en badkamertextiel, beddengoed, 
knuffels… Stop ze wel in dichtgebonden 
zakken. Tapijten, matrassen, badmatjes, 
tentzeilen… kunnen niet.
Tot slot zijn er ook aparte inzamelboxen 
voor kaarsvet en kurk. Het kaarsvet mag 
gekleurd, geparfumeerd en bewerkt 
zijn, maar niet in verpakking. Onder kurk 
wordt verstaan: natuurlijke en synthe-
tische flessenkurken en onderleggers of 
andere overschotten van natuurlijke kurk.

 R www.bit.ly/nieuwefracties

Bib kiest voor STEM 
 
 
 
De Kortrijkse bib trekt de kaart van STEM, 
kort voor Science, Technology, Enginee-
ring en Mathematics. De instroom op de 
arbeidsmarkt naar beroepen met een 
STEM-profiel loopt al jaren stroef. Met de 
organisatie van specifieke workshops wil 
de Kortrijkse bibliotheek kinderen en jon-
geren warm maken voor STEM-studierich-
tingen. Voor het 3e en 4e leerjaar kan dat in 
de Junior Techniekacademie. Daar proeven 
de jongelui van houtbewerking, 3D-prin-
ting, lasercutting, coderen, Lego Robots 
Mindstorm… De Junior Techniekacademie 
is een initiatief van Hogeschool VIVES in sa-
menwerking met Stad Kortrijk. Daarnaast 
zijn er ook maandelijks biblabo’s voor alle 
leeftijden met telkens een ander project.

 R www.kortrijk.be/bibliotheek/biblabo

 
Erosiebestrijding  
in onze regio

Het gebied tussen Leie en Schelde (Anze-
gem, Zwevegem en Kortrijk) kampt met 
erosieproblemen. Door de extremere 
weersomstandigheden heeft erosie een 
grotere invloed op de landbouw. Mo-
menteel lopen heel wat trajecten rond 
erosie. Inagro organiseert op dinsdag 
27 oktober een infonamiddag over deze 
initiatieven. De deelname is gratis. Je 
schrijft je in via www.inagro.be. 

 R Voor meer info kan je terecht bij  
franky.coopman@inagro.be.

 

Geef jouw gebruikte 
sportkledij aan Sportrijk
 
 
 
Oude sportkledij die in goede staat ver-
keert, kan je een nieuw leven geven via 
Sportrijk. In alle stedelijke sportcentra 
in Kortrijk staan donatiekarren waar je 
tijdens de openingstijden je gebruikte 
sportkledij of klein sportmateriaal kan 
deponeren. Deze kledij wordt op regel-
matige basis verzameld en doorgespeeld 
naar Sportrijk, een ruil- en deelwinkel voor 
sportmateriaal en sportkledij. Sportrijk is 
een onderdeel van de Deelfabriek die een 
twaalftal sociale en duurzame initiatie-
ven huisvest. Elke inwoner van Kortrijk en 
deelgemeenten kan gebruik maken van 
Sportrijk. Voor € 10 ben je een jaar lang 
lid en krijg je 10 ruilbonnen. Daarmee kan 
je kledij ontlenen. Je kan ook punten ver-
zamelen door sportkledij of klein sport-
materiaal binnen te brengen. Dat kan op 
woensdag van 13.30 tot 16.30 uur in de 
Deelfabriek aan de Damastweversstraat.

 R www.kortrijk.be/deelfabriek/sportrijk

Kortrijk Kort 
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“Ik groeide op in Gachsaran, een kleine stad in het zuid-
westen van Iran. Mijn vader werkte toen voor het natio-
nale oliebedrijf. Ik heb heel veel mooie herinneringen aan 
mijn jeugd. Dat klinkt wellicht vreemd, want Iran heeft 
in het Westen een minder goede naam. Maar ik heb daar 
echt een zorgeloze jeugd beleefd. We woonden in een wijk 
waar centraal een grote parking was. De mensen kwamen 
er samen en de kinderen speelden er in alle veiligheid.”

“Na de dood van mijn vader zijn we naar Shiraz verhuisd. 
We wilden dichter bij de rest van de familie wonen. Enkele 
jaren later, in december 2015, ben ik van daaruit moeten 
vluchten. Via een tussenstop in Frankrijk belandde ik in 
België. Een half jaar eerder had ik me verloofd met Emad. 
Hij woonde toen al in Kortrijk, als vluchteling. Omdat hij 
niet langer in Iran welkom was, vond die verloving plaats 
in Turkije.”

“Ik was niet van plan om eind 2015 uit mijn geboorteland 
te vluchten. In België zou Emad na onze verloving de no-
dige papieren in orde brengen. Zo zou ik naar hier kun-
nen komen en zouden we kunnen trouwen. Maar er zijn 
toen allerlei gekke zaken gebeurd waardoor ik niet meer 
in Iran kon blijven. Zo ben ik in Frankrijk en later in Bel-
gië beland. Even leek het erop dat ik als vluchteling naar 
Frankrijk moest terugkeren. Maar omdat Emad hier al 
woonde, kon ik toch blijven.”

“Ik herinner me nog heel goed mijn eerste dagen hier. In 
Iran is het heel normaal dat je iedereen goeiedag zegt. Ik 
deed dat hier dus ook, in het Engels omdat ik toen geen 
Nederlands sprak. Maar de meesten bekeken me raar en 
zeiden niets terug. Ze hielden afstand. Dat veranderde 
toen ik mensen in het Nederlands kon begroeten. In de 
eerste les had ik ‘Hallo, hoe gaat het?’ geleerd. Meteen be-
gonnen de buren te babbelen.”

“Ik heb heel intensief Nederlands geleerd. In 1,5 jaar tijd 
ging ik van niveau 1 naar niveau 10. Het was niet altijd 
even gemakkelijk, maar ik wou het niet anders. Ik woon-
de in België en wou hier ook blijven. Ik moest me dus 
integreren. De eerste stap daarin is de taal van het land 

leren. Bovendien wou ik Nederlands leren om zo te kun-
nen praten met de mensen uit mijn omgeving.”

“Na die cursussen Nederlands ging ik aan het werk. Ik heb 
eerst een tijdje gewerkt in de Leerwinkel. Sinds september 
2018 ben ik aan de slag bij FMDO, de federatie van socio-
culturele verenigingen van mensen met een migratieach-
tergrond. FMDO verbindt mensen met een verschillende 
achtergrond. We bekijken wat de sterke punten van de 
mensen zijn en leggen daar de nadruk op. Zo proberen we 
te komen tot een samenleving waarin iedereen overeen-
komt en elkaar respecteert.”

“Ik heb mijn droomjob te pakken en ik heb een fantas-
tisch gezin. Alleen jammer dat ik mijn familie moet mis-
sen. Mijn broer trok naar de VS, maar de rest van mijn fa-
milie woont nog in Iran. Als we elkaar willen zien, moeten 
zij naar hier komen. Maar dat is niet gemakkelijk. Voor 
de geboorte van ons dochtertje, bijvoorbeeld, hadden we 
graag mijn mama bij ons gehad. Maar haar visum werd 
eerst geweigerd. Uiteindelijk is mijn mama hier geraakt, 
toen Jana al 5 maanden oud was.”

“Gelukkig hebben we hier veel goede vrienden. Ik denk 
aan Kristin Keller, Marianne Verkest, Ivy Goutsmit. Ivy 
is de coördinator van FMDO en dus mijn baas. Maar we 
komen heel goed overeen, ik kan altijd bij haar terecht. 
Ook opa Dirk is een hele goede vriend van ons. (lachje) 
We noemen hem opa sinds Jana werd geboren, ondertus-
sen meer dan 2 jaar geleden.”

“Ook al zijn Emad en ik uit Iran gevlucht, we houden onze 
tradities in ere. We zijn allebei trots op onze roots. Zo vie-
ren we op de eerste dag van de lente nog altijd Nowruz, 
het Perzische nieuwjaar. En thuis spreken we Farsi. Maar 
echt Iranees voel ik me niet meer. Ik kijk naar mezelf als 
half Iranese, half Belgische.”

In december 2015 kwam Parvaneh Nazarieh (32) als vluchtelinge 
naar België. Bijna vijf jaar later is ze perfect geïntegreerd. “Maar 
vraag me niet of ik me nu meer Belg dan Iranese voel”, zegt ze. 
“Ik leef hier heel graag, maar ik ben ook trots op mijn roots.”

“We houden 
onze Iraanse 

tradities 
in ere”

“In Iran heb ik een 
zorgeloze jeugd beleefd”

Straffe verhalen



16 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 17

O K T O B E R  2 0 2 0O K T O B E R  2 0 2 0

Kortrijk roept op 

Verhalen gezocht  
voor Reveil20

Kortrijk wordt op 1 november het epicen-
trum van Reveil20. Het wordt een hartver-
warmend project voor en door Kortrijkza-
nen. En hiervoor doet de stad een oproep 
aan alle inwoners. Kortrijk laat de verhalen 
achter de grafstenen op 1 november tot 
leven komen via de digitale Reveil Ver-
halenbank. Kortrijkzanen kunnen er hun 
overleden dierbaren vereeuwigen aan de 
hand van enkele typerende anekdotes en 
verhalen. In de week vóór 1 november 
wordt Kortrijk dan verwarmd met troos-
tende muziek, film, en het interactieve 
project Boodschap naar de Overkant. Al 
deze puzzelstukjes monden op 1 novem-
ber uit in een sereen slotmoment op alle 
Kortrijkse begraafplaatsen. Laat jij ook een 
verhaal achter op de website van Reveil?

 R www.reveil.org

Stad op zoek naar 
vrijwilligers onthaal

Ben je sociaal en heb je zin om opnieuw uit 
je kot te komen? Dan ben jij de vrijwilliger 
die Stad Kortrijk zoekt. Voor verschillende 
locaties binnen de organisatie is de stad 
nog op zoek naar vrijwilligers die een klant-
gericht onthaal willen ondersteunen. Je 
takenpakket staat in rechtstreeks verband 
met de coronacrisis, want je mag erop hel-
pen toezien dat burgers de hygiënische 
maatregelen volgen en je maakt hen weg-
wijs in de looplijnen. Voor meer info neem 
je contact op met de vrijwilligerscoördi-
nator via joke.coulembier@kortrijk.be of  
0478 83 13 30.

Ben je geïnteresseerd in vrijwilligerswerk, 
maar is onthaal niet direct iets voor jou? 
Laat het zeker even weten. De vrijwil-
ligerscoördinator vindt vast wel iets dat 
bij je past.

 R www.kortrijk.be/vrijwilligerswerk

Hulplijn Tele-Onthaal 
zoekt vrijwilligers
 
 
 
Tijdens de lockdown vond een kwart 
meer mensen de weg naar Tele-Onthaal. 
Deze hulplijn zoekt extra anonieme hel-
den om méér mensen een luisterend oor 
te kunnen bieden. Tele-Onthaal biedt 
vormingskansen, een warme groepssfeer 
en de kans om werkelijk iets te beteke-
nen voor anderen. Is dit iets voor jou? Wil 
jij het verschil maken voor mensen die 
het moeilijk hebben? Stel je dan nog snel 
kandidaat, want de basisopleiding gaat 
van start op 17 oktober in Brugge.

 R www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger

Zit je zelf met iets? Bel dan naar 106 
of surf naar www.tele-onthaal.be en 
chat via je computer of smartphone. 
Bij Tele-Onthaal kan je volledig ano-
niem terecht met zowel kleine als 
grote zorgen, en dat 24 uur op 24 en 
7 dagen op 7.

Word lid van  
de knotploeg
 
 
 
De knotploeg 'Knotsgek?!' bestaat uit 
meer dan 100 actieve knotters en 100 as-
sistenten die de kruinen van knotbomen 
verwijderen. Er is nog plaats voor meer 
knotters, want het aantal knotbomen 
in onze streek stijgt. In november en de-
cember vinden nieuwe knotopleidingen 
plaats. Eens je zo’n opleiding gevolgd 
hebt, kan je kiezen welke bomen je wil 
aanpakken. Je hebt als knotter recht op 
het brandhout. Je maakt ook zelf je knot-
planning: je knot het aantal bomen vol-
gens het brandhout dat je nodig hebt of 
volgens de werkintensiteit die je aankan. 
De Provincie West-Vlaanderen zorgt voor 
een gratis verzekering. Wil je de knotploeg 
versterken? Schrijf je dan in voor de oplei-
ding op 21 november of 5 december. Heb 
je zelf knotbomen of wil je nieuwe wilgen 
planten? Mail naar stadlandschapleie-
schelde@west-vlaanderen.be of bel naar 
056 23 40 17. 

 R www.stadlandschapleieschelde.be

Tijdelijke invulling 
Loofstraat 

Projectontwikkelaar Compagnie Het Zoute 
transformeert de voormalige ziekenhuis-
site in de Loofstraat in LOOF. Dit gebeurt 
in overleg met Stad Kortrijk. LOOF is een 
gemengd project waar Kortrijkzanen kun-
nen ontspannen, wonen en werken. Om 
van LOOF een pronkstuk voor de Door-
niksewijk te maken, moeten nog heel wat 
procedures doorlopen worden. Deze pro-
cedures vragen veel tijd en het zou voor 
de buurt een gemiste kans zijn om de site 
gedurende deze periode niet te kunnen 
benutten. Daarom zoeken de projectont-
wikkelaar en Stad Kortrijk personen, orga-
nisaties of collectieven die door tijdelijke 
initiatieven vanaf het voorjaar 2021 de site 
nieuw leven inblazen. Geïnteresseerd? Surf 
dan zeker naar de website van LOOF voor 
meer informatie en stel je kandidaat. 

 R www.loof.be

Sportclubs zoeken  
trainers, ploegbegeleiders  
en medewerkers  
 
 
 
Kortrijk telt 120 erkende sportclubs. De 
werking van die clubs hangt voor een 
groot stuk af van de inzet van vrijwilligers. 
En omdat die er nooit genoeg kunnen zijn, 
doen de sportclubs een oproep naar en-
thousiastelingen die hun werking kunnen 
versterken of zelfs verbeteren. Heb je zelf 
een sterke passie voor sport? Dan ben jij 
de man of vrouw waar de sportclubs naar 
op zoek zijn. Zo word je binnenkort mis-
schien wel manusje-van-alles, ploegbege-
leider of zelfs trainer bij de sportclub van 
je hart. De club helpt je graag verder om je 
mogelijkheden en vaardigheden verder te 
ontwikkelen. Interesse of meer informatie 
nodig? De Kortrijkse sportdienst brengt 
je graag in contact met de sportclub van 
jouw voorkeur.

 R sportdienst@kortrijk.be
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Ontharding
Parking Groeningelaan

Stad Kortrijk wil de komende jaren werken aan de 
leefbaarheid van onze stad. Er is onder andere aandacht 
voor meer groen, meer rust en meer ontmoetingsruimte. 

Het ontharden van de parking aan de Groeningelaan is  
daar een mooi voorbeeld van.

EEN KLIMAATROBUUSTERE STAD
Door de opwarming van de aarde worden 
we de laatste jaren meer en meer gecon-
fronteerd met extreme weersomstandig-
heden zoals hittegolven en overvloedige 
regenval. Met een project zoals dit bindt 
Kortrijk de strijd aan tegen die opwarming. 
Ontharden zorgt enerzijds voor minder 
wateroverlast en anderzijds voor koelte tij-
dens de warme zomermaanden.

TIJDELIJKE HERSCHIKKING
In een eerste fase wordt het aantal parkeer-
plaatsen gereduceerd. Parking Veemarkt 
biedt een uitstekend alternatief. Het eerste 
uur parkeer je er gratis. Daarnaast kan de 
Sint-Jozefschool een deel van de voorma-
lige parking gebruiken als ontmoetings- en 

speelruimte. De school is namelijk zelf ook 
bezig met de ontharding van zijn speel-
plaats. ‘s Avonds en in de weekends zal ie-
dereen kunnen genieten van de vrijgeko-
men ruimte.

TIMING
In de loop van de volgende maanden is het 
de bedoeling om aan de hand van tijdelijke 
experimenten tot een definitief ontwerp 
te komen. Dat gebeurt in overleg met de 
school, jeugddeskundigen van de stad, 
de buurtwerking en andere spelers uit de 
buurt. De tijdelijke herschikking van de par-
king loopt tot eind 2021. Vanaf 2022 start de 
effectieve ontharding op het terrein.

 R www.kortrijk.be/groeningelaan

BISSEGEM – MARKE

HEROPENING OVERZETWEG
Grondige vernieuwing
De heraanleg van de Overzetweg is afgerond. Van de Markebeke-
straat in Marke tot net voorbij de brug over de Leie in Bissegem zijn de 
nutsleidingen en de rioleringen vernieuwd en ook bovengronds is heel 
wat veranderd. De rijweg is opnieuw geasfalteerd. Een voetpad en een 
parkeerstrook voor langparkeren zijn aangelegd aan de kant van de 
bebouwing. De straat kreeg nieuwe fietspaden in beide richtingen die 
bovendien van de rijweg gescheiden zijn door veiligheidsstroken.

Veilige fietsverbinding
De reden voor deze ingrijpende werken is de realisatie van veilige fiets-
verbindingen tussen onze dorpskernen. De Vlaamse Overheid noemt 
dat het functionele fietsroutenetwerk. Functionele verplaatsingen heb-
ben een specifiek doel zoals wonen, werken, winkelen, schoolgaan... De 
werken aan de Overzetweg moeten in combinatie met de herinrichting 
van de Driekerkenstraat er vooral voor zorgen dat de verkeerssituatie in 
Bissegem veiliger wordt en de leefbaarheid verhoogt.

Alternatieve route
Net over de brug in Bissegem, aan de Wevelgemsevoetweg, wordt 
daarom een ‘knip’ voorzien die doorgaand verkeer naar het centrum 
van Bissegem onmogelijk maakt. Wie van Marke naar Bissegem wil, kan 
gebruik maken van twee alternatieve routes. De ene route (blauw op 
het kaartje) loopt via de R8 en neemt 8 minuten in beslag. De tweede 
route (paars) loopt langs Den Appel en klokt af op 12 minuten met de 
auto. Of neem gewoon de fiets (groen). Dan sta je in 7 minuten op een 
veilige manier in het centrum van Bissegem.

 R www.kortrijk.be/bissegem

BELLEGEM

TOEKOMST VAN 
ARGENDAALBOS 
EN BELLEGEMBOS
Argendaalbos en Bellegembos vormen samen 
één van de oudste bossen in onze regio. Er zijn 
al vermeldingen in het jaar 1603. Het Agent-
schap voor Natuur en Bos stelde een natuurbe-
heerplan op voor dit bos voor de komende 24 
jaar. Daarin staan onder andere doelstellingen 
in verband met bosbeheer, landschap en 
recreatie. Het plan kan op afspraak ingekeken 
worden in het administratief stadhuis. Opmer-
kingen en bezwaren kunnen schriftelijk of per 
e-mail ingediend worden.

 R www.kortrijk.be/bellegembos

F    CUS OP...
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Voorkom zelf 
wateroverlast!
Ondervond je afgelopen zomer 
zelf wateroverlast? Blijf niet bij 
de pakken zitten en volg alvast 
deze tips.
• Ontdoe je tuin van beton en ter-

rassen en zorg dat het regenwa-
ter in de grond kan dringen.

• Plaats een regenwaterput zodat 
je het opgevangen regenwater 
kan hergebruiken.

• Ga na of jouw dak geschikt is als 
groendak en profiteer onder an-
dere van natuurlijke isolatie.

• Leg je nieuwe oprit aan met wa-
terdoorlatende materialen.

Woon je in overstromingsge-
voelig gebied? Neem dan zeker 
deze voorzorgen.
• Plaats waterbestendige schot-

ten voor ramen en deuren.
• Maak je gevel waterdicht.
• Verhoog verluchtingsopeningen 

en dicht keldergaten (tijdelijk) af 
als dit geen andere gevaren tot 
gevolg heeft.

• Zorg ervoor dat je indien nodig 
toestellen en meubels kan op-
hogen (bijvoorbeeld met snel-
bouwstenen).
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Stadsdichters
over hun Kortrijk

Mark brak de regels, Danny kreeg de straf. Mark kreeg de meisjes, 
Danny de problemen. Op weg naar school raceten ze in De Grote Pa-
terpiolaan Prijs. Altijd startte Danny de sprint. Altijd hing Mark in zijn 
wiel tot een paar meter voor het fietsenrek.
Soms ging hij mee naar café De Zwaan, wachtend op de wielergoden. 
Terwijl Danny zijn best deed niet te kwijlen op de fietsen, stond Mark 
aan de toog met de clubleden. Om de wielrenners niet af te schrikken 
met zijn stemgeluid bleef Danny buiten zitten. Toen hij Mark na de 
zomervakantie terugzag, vertelde hij uren over de Tour en even over 
Magda. Mark ging verhuizen. De meubelzaak van zijn ouders vestigde 
zich in een groter pand langs de Waalse grens. (Martijn Verhelst)

Onvoorstelbaar onvoorspelbaar was het leven, zoveel kon Danny je 
rond eind november wel vertellen. Mark niet. Mark kon helemaal niets 
meer, want Mark lag in een dichtgegooide kuil waaruit hij nooit meer 
opstaan zou: zijn fiets was in een natte bocht schuin onder hem van-
daan geslipt, waarop het asfalt hem genadeloos de kop had ingeslagen.
Toen het bericht van Marks dood Danny bereikte, begreep die er hele-
maal niets van. Zo zaten de zaken toch niet in elkaar? Mark was toch 
de wereldwijze bofkont, en hijzelf de sneue pechvogel? Niet dan?
Nee, niet dus. 
“Niet dus!” riep hij luid en met zijn vuisten blij gebald. “Blijkbaar niet 
meer, nee! De ban is gebroken!” Later wist hij zeker dat precies op dat 
moment de kanker zich in zijn keel had genesteld. (Christophe Vekeman)

Martijn (°1998) schrijft sinds zijn vijftiende kort- en korter-
dan-kortverhalen. In 2017 werd hij deel van het Collectief 
van de Letterzetter. Martijn houdt van beeldende taal en 
woordspelingen.
Christophe (°1972) schreef tot nog toe zestien boeken. Je 
kan hem ook vaak lezen in De Standaard, beluisteren op 
Klara en aantreffen op allerhande podia.

Het Collectief van de Letterzetter is een gezelschap 
stadsdichters onder begeleiding van Anneleen Van 
Offel. Elke maand laten we één van hun leden aan het 
woord. Deze keer is dat Martijn Verhelst. 

Als onderdeel van het Memento Woordfestival 
worden leden van het Collectief gekoppeld aan de 
ambassadeurs van het festival. Deze tekst is een 
fragment uit de samenwerking tussen Martijn Verhelst 
en Christophe Vekeman. Het vervolg hoor je op  
10 oktober tijdens het festival. Echo’s van Memento 

Woordfestival 2020
Wat van 20 tot en met 22 maart 2020 de 

hoogmis voor literatuur in Kortrijk had moeten 
zijn, draaide uit op een sisser. Amper een week 

vóór het festival brak de coronapandemie uit en 
zo kon het niet doorgaan.

Onder impuls van Letterzetter van Kor-
trijk en festivalcurator Anneleen Van Of-
fel, waaiert het programma van Memento 
Woordfestival 2020 nu uit over het hele na-
jaar, als echo’s van wat had kunnen zijn. Dat 
gebeurt in enkele kleinschalige corona- 
proof evenementen.

PROGRAMMA
Op 10 oktober 2020 komen festivalambas-
sadeurs Peter Verhelst, Siel Verhanneman, 
Maartje Wortel, Christophe Vekeman, An-
neleen Van Offel en tal van andere auteurs 
naar Boekenhuis Theoria. Er zijn ook inter-
venties van kunstenaars uit het collectief 
van de Letterzetter. Het evenement wordt 
live gestreamd voor wie geen ticket kan 
bemachtigen.

Op 20 oktober 2020 is er een experimen-
teel literatuurprogramma in Schouwburg 
Kortrijk met onder andere Anneleen Van 
Offel, Peter Verhelst, Johan Tahon en Colin 
Van Eeckhout. Surf naar de website van 
het festival voor de meest actuele updates 
over het najaarsprogramma.

FESTIVALPUBLICATIE
Wie zich al wat wil inlezen, kan alvast de 
literaire festivalpublicatie ‘Echo’ bemachti-
gen. Die werd ontwikkeld door de Letter-
zetter van Kortrijk samen met jong schrij-
vend en illustrerend talent. De publicatie 
is te koop in Boekenhuis Theoria en Biblio-
theek Kortrijk.

 R www.mementowoordfestival.be

Instagram helpt je om Kortrijk te 
(her)ontdekken!

Voor wie er nog nooit kwam, maar 
ook voor wie de trekpleisters van 
de stad wél kent, is er nu de Insta-
gram-route. Dat is een wandelrou-
te die je meeneemt langs de meest 
fotogenieke plekjes in Kortrijk. Met 
onbekende pleintjes, prachtige 
gevels en andere geheimen die je 
kan ontdekken door de lens van je 
smartphone. 

Trek er dus op uit met je bubbel 
en vul onderweg je Instagram-
feed met de origineelste plaatjes. 
Deel je foto’s met @stadKortrijk en 
#smilesafari en maak kans op een 
ticket voor het nieuwe Smile Safari 
Museum in Brussel of een Kortrijk 
Cadeaubon. In K in Kortrijk vind 
je trouwens een pop-up van het 
legendarische Instagram- en Tik-
Tokmuseum Smile Safari. Niet te 
missen!

 R www.toerismekortrijk.be

KORTRIJK 
INSTAGRAM
ROUTE
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Depart XXL
Eerste coronaproof evenementenplein in Vlaanderen

Kortrijk heeft als eerste stad in Vlaanderen een coronaproof evenementenplein. 
Organisatoren kunnen er kosteloos evenementen organiseren voor een publiek tot 

1.200 personen. Deze nieuwe evenementenhal werd Depart XXL gedoopt en zal 
minstens tot het einde van de zomer van 2021 blijven staan.

EEN WEDSTRIJD
Tijdens de veiligheidsraad van 20 augustus 
werd beslist om de capaciteit van evenementen 
opnieuw op te krikken. Lokale besturen kregen 
de toelating om de capaciteit per locatie vast te 
leggen in overleg met het Vlaams evenemen-
tenloket. Stad Kortrijk was toen al bezig met 
de voorbereiding van een coronaproof evene-
mentenplein op Kortrijk Weide. Eind augustus 
werd een wedstrijd uitgeschreven voor profes-
sionele evenementenbouwers. Op die manier 
wil de stad ook deze sector een hart onder de 
riem steken. Panama Events, het bedrijf van 
onder andere Kortrijkzaan Han Staelens, stelde 
volgens de jury het sterkste concept voor en 
ging midden september aan de slag.

OPSTELLING
Depart XXL wil een breed scala aan evene-
menten onthalen. Naast muziekoptredens 
of theatervoorstellingen moet de locatie 
ook mogelijkheden bieden aan horecaza-
ken en lokale verenigingen. Dat kan gaan 
van sportevenementen over soupers tot af-
terworks. Panama Events tekende een ge-
zellige inrichting uit met zeecontainers als 
omzoming. Die is niet alleen praktisch en 
flexibel, maar past ook volledig in het plaat-
je van Kortrijk Weide. Verder toont de vloer-
bedekking de plaatsing van de bubbels aan 
en krijgt het plein in de winter een overkap-
ping door middel van stretchtenten.

OPROEP EN STARTSCHOT
Creatieve organisatoren die op Depart XXL 
een evenement voor 200 tot 1.200 perso-
nen willen organiseren, kunnen hun voor-
stel indienen via het Evenementenloket. De 
basisinstallatie van Depart XXL en de tech-
nische uitrusting in Depart worden gratis 
aangeboden. Organisatoren staan zelf in 
voor de aankleding. Op 26 september ga-
ven Panama Events en Stad Kortrijk alvast 
samen het startschot van Depart XXL. Volg 
onze digitale kanalen zoals Facebook en In-
stagram en ontdek wat er nog allemaal zit 
aan te komen.

 R www.kortrijk.be/departxxl

Dag van de 
Jeugdbeweging
De Dag van de Jeugdbeweging is met stip één 
van de leukste dagen van het jaar. Voor deze 
editie op 23 oktober doen we een beroep op 

elk lid en elke (oud-)leider.

PROGRAMMA
Tussen 7 en 8 uur serveert Quindo een 
ontbijtshow vanop het evenementen-
plein Depart XXL. JC Tranzit zorgt voor 
een heerlijk ontbijt voor kinderen en jon-
geren. Inschrijven is vereist en kan vanaf 
12 oktober via de website van JC Tranzit. 
Van 8 tot 16 uur gaat de Grote Jeugdbe-
weging Top 100 in de ether. Stuur jouw 
top 3 in via www.jctranzit.be. Je kan tus-
sendoor ook je sterkste of strafste ver-
haal delen op de radio. Geen zin om het 
zelf te vertellen? Geen probleem, jouw 
verhaal is hoe dan ook radiowaardig. Af-
sluiten gebeurt met een knallende live-

show die je tussen 16 en 18 uur beluis-
tert via www.quindo.be.

FLUIT!
Maar er is meer. Wil je het belang van de 
jeugdbeweging mee in de kijker zetten? 
Kom op 23 oktober stipt om 18 uur op 
straat, sta in je tuin of hang uit het raam en 
FLUIT! Want zonder jeugdbeweging kon je 
om alle gekke en onbeschrijfelijke ervarin-
gen FLUITEN! Fluitjes verkrijg je bij JC Tran-
zit, de ontmoetingscentra van de deelge-
meenten of via jouw jeugdvereniging.

 R www.jctranzit.be

Ook in de herfst- en kerstvakan-
tie staan animatoren van speel-
pleinwerking Wasper klaar om 
kinderen en jongeren op een 
coronaveilige manier een onver-
getelijke vakantie te bezorgen 
op De Warande.

VOLLE DAGEN
Tijdens deze vakantieperiodes is 
het aantal kinderen per leeftijds-
groep beperkt. Inschrijven kan 
enkel voor kinderen die in de week 
minimum drie volle dagen komen 
spelen. In de voormiddag vinden 
telkens activiteiten per leeftijds-
groep of bubbel plaats. In de na-
middag is er een aanbod keuzeac-
tiviteiten of mogelijkheid tot vrij 
spel binnen de bubbel.

RESERVATIE
Vanaf 12 oktober kan je voor de 
herfstvakantie een plaats reserve-
ren. Voor de kerstvakantie (enkel 
21 tot en met 24 december) kan 
dat vanaf 30 november, telkens via 
www.kortrijk.be/wasper. Moeite 
met de online reservatie? De ont-
haalmedewerkers helpen je graag 
verder. Om tijdens de vakantie te 
genieten van speelpleinplezier bij 
Wasper moet je in het bezit zijn 
van een UiTPAS en dagtickets. 
Beide koop je vooraf aan bij het 
onthaal van De Warande. Je kan er 
enkel betalen met Bancontact.
 

 R www.kortrijk.be/wasper

HERFST- EN 
KERSTVAKANTIE 
BIJ WASPER
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Ziemie-toer
DOORLOPEND
Onder het motto ‘vinden is de trofee van zoeken’ 
stellen Stad Kortrijk en Mie Bogaerts de Ziemie-toer 
voor. Dit is een alternatieve fiets- of wandelroute 
van 7 kilometer langs de 20 bronzen beeldjes die 
de Heulse kunstenares Mie Bogaerts aan de stad 
geschonken heeft. Je ontdekt de beeldjes op 20 
unieke locaties in de Kortrijkse binnenstad. Bij 
elk beeldje hoort een anekdote die Joris Denoo 
in dichtvorm vertelt. Bij de beeldjes tref je QR-
codes aan. Als je de codes scant, kom je op de 
Beeldbank terecht. Je hoort én ziet er Joris Denoo 
zijn gedichten voordragen. Een folder brengt de 
‘Ziemie-toer’ in beeld. Je vindt deze publicatie op 
verschillende toeristische plekken in Kortrijk en op 

 R www.toerismekortrijk.be

G-sport@Kortrijk 
DI 13 OKT
Mensen met een beperking kunnen sporten in Kortrijkse 
clubs die een geïntegreerd aanbod hebben. Deze G-clubs 
en de Kortrijkse sportdienst organiseren samen G-Sport@
Kortrijk  in SC Lange Munte. Heb je zelf een beperking 
of ken je iemand in jouw omgeving die door zijn/haar 
beperking de weg naar actief sporten niet vindt? Dan ben 
je welkom op dit sportevenement. Je kan er proeven van 
basketbal, minivoetbal, gymnastiek, kickbox, unified netbal 
en voetbal. Er is ook een infostand van een zwemclub. 
Je kan kiezen tussen het voormiddag- (10 tot 12 uur) of 
namiddagprogramma (13.30 tot 15.30 uur). Deelname is 
gratis, maar inschrijving verplicht.

 R www.kortrijk.be/G-sportatkortrijk 

Nacht van de Duisternis 2.0
ZA 10 OKT
Door de coronacrisis krijgt ook de wandeling tijdens de Nacht van 
de Duisternis een andere invulling. In de bosjes van Stadsgroen 
Marionetten zitten kabouters verstopt. Aan de hand van raadseltjes 
zoek je samen met je bubbel de weg naar de kabouters. Vind je ze 
allemaal, dan wacht er na de wandeling een leuke (lekkere) verrassing. 
Napraten kan in de buitenbar van Hoeve Te Coucx met soep en 
chocomelk. De wandeling doe je in gezinsverband of in kleine groepjes 
en op eigen tempo. Het vertrek is voorzien aan Hoeve Te Coucx tussen 
19 en 21 uur. Kom per fiets langs het Bruyningpad of parkeer op 
de parking van az groeninge. Aangepaste kledij is aangeraden. De 
wandeling is gratis, maar reserveren is vereist via jan@doerak.be.

Les Oze
ZO 11 OKT
Dat de Belg Adolphe Sax de saxofoon uitvond, weet iedereen. 
Maar uit zijn koker kwam ook de althoorn, het kloppend hart van 
de brassband. Sophie Binet-Budelot beheerst het instrument als 
geen ander. Op haar jongste album Alive laat ze de althoorn horen 
in unieke combinaties. In Les Oze speelt ze samen met drie jonge 
koperblazers, aangevuld met de warme vibrafoon van Sophie 
Thévenard. Dit is het eerste concert in de gerenommeerde reeks 
Matineeconcerten van Conservatorium Kortrijk in samenwerking 
met Wilde Westen en Schouwburg Kortrijk. Later volgen nog Coco 
Collectief, Ear We Are en Squillante.

 R  www.kortrijk.be/conservatorium  -  www.schouwburgkortrijk.be
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Paling
DO 15 > ZA 17 OKT
Theater Antigone serveert in oktober Paling. Niet het gerecht, maar 
wel een beeldende voorstelling van de Kortrijkse theatermaker 
Michaël Vandewalle. Rode draad is de bijzondere en soms stuntelige 
relatie tussen een vader en een dochter. Op tragikomische wijze 
zoeken de twee toenadering. Vaak zoekend, af en toe botsend en 
soms als een vis in het water. Op de planken staan topacteurs Joke 
Emmers (Callboys, Beau Séjour) en Jos Verbist (Van Vlees en Bloed, 
Quiz Me Quick). Stefanie Claes schreef de tekst. Een half uur vóór de 
voorstelling kan je de gratis inleiding bijwonen. De voorstelling komt 
na dit weekend nog een keertje terug naar Antigone op zaterdag 12 
december.

 R www.antigone.be
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in Kortrijk
TIPS VOOR OKTOBER 2020

m e e r  o p  w w w . u i t i n k o r t r i j k . b e
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BRENG JIJ 
OOK DE STAD 
IN BEELD? 
TAG JE 
FOTO’S MET 
#IGKORTRIJK

leajasmintje 
#sky’s the limit

freddydelagaye #habesha #coffee
#ethiopianfoodie

tomadins - Good morning 
Bellegem #roomwithaview

maickeldedeken
#secondsbeforethestorm #leie

miekids #tinekesfeesten
#hiergeentinekes

snapshot_one #cinema
#staycation #highinthesky

arnedeboosere
#architecture #streetphotography

monicelsi #streetart
#acrylicpainting

mrdewdrops #rollegem
#tunnel #whatweallwant

speekjoorn #warande
#onsklimaapje

maes_bram
#ziemieroute #dejumper

Halloween:  
Fright Night
ZA 31 OKT
Op zaterdag 31 oktober is het bibberen 
en beven tijdens BUDA’s Fright Night. Op 
Halloweenavond programmeert BUDA 
drie bloedstollende films. Om 20.15 uur 
kan je kijken naar The Invisible Man en 
Color out of Space. Om 22.30 uur is het de 
beurt aan de film die het publiek via een 
Facebookpoll gekozen heeft. Volgende 
films zijn in de running: Poltergeist, Scream 
of 28 Days Later.

Elke derde woensdag van de maand 
kiest BUDA in samenwerking met Kortrijk 
Studentenstad de tofste en beste film 
uit zijn aanbod die Kortrijkse studenten 
voor amper € 4 kunnen bekijken. De 
reeks begint op 21 oktober met Tenet van 
Christopher Nolan. Drankje inbegrepen.

 R www.budakortrijk.be

Buren bij Kunstenaars 
ZA 17 > ZO 18 OKT 
Beeldende kunst is springlevend en duikt op waar je ze niet verwacht. 
Buren bij Kunstenaars is daar het bewijs van. Op 17 en 18 oktober laten 
niet minder dan 300 Zuid-West-Vlaamse artiesten je hun werk zien. En 
als je geluk hebt mag je ook eens binnen gluren in hun atelier. Dit van 10 
tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Alleen al in Kortrijk kan je bij meer dan 
100 kunstenaars op bezoek! Soms ontvangen ze je in hun eigen atelier. 
Je kan ook groepstentoonstellingen bezoeken. Sommige kunstenaars 
exposeren bij een lokale handelaar of ondernemer. 

Op www.uitinzuidwest.be/burenbijkunstenaars vind je een handig 
overzicht met alle deelnemende kunstenaars.

Trage Wegen Wandeling en Loop
ZO 18 OKT 
11.11.11 Kortrijk, Natuurpunt, het Davidsfonds en de 
Gezinsbond organiseren in oktober naar jaarlijkse 
gewoonte hun wandeling langs trage wegen. Deze 
tocht is ideaal om de trage wegen in en om Kortrijk 
te ontdekken. Je kan kiezen voor routes van 4, 8 of 12 
km. Je kan deze trajecten ook combineren. De routes 
zijn geschikt voor rolstoelen en kinderwagens. Naast 
wandelen kan je dit jaar ook lopen langs de trage wegen. 
Startpunt is de Hoge Kouter aan de Bad Godesberglaan 
19 in Kortrijk. Je kan de wandeling aanvatten tussen 8 en 
15 uur. Een gezinskaart kost € 11. +18-jarigen betalen € 
5, -18-jarigen € 2. Kinderen jonger dan 7 wandelen gratis 
mee. Vooraf inschrijven verplicht!

 R www.111111kortrijk.com ©
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Kunst op Zuiders Gras (© Robin Bonnier)


