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UITPAS

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:

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: Jonas Verbeke

Dit stadsmagazine ging in druk op 16 oktober. Die 
dag werden nieuwe maatregelen aangekondigd naar 
aanleiding van het coronavirus. Als gevolg daarvan 
werd de UiT-rubriek geschrapt. Voor de overgebleven 
activiteiten en evenementen controleer je best eerst 
even de kanalen van de betrokken organisaties.  
Voor het meest recente coronanieuws kan je terecht 
op www.kortrijk.be/corona.

4-5 > 100 jaar Schouwburg

De Kortrijkse Schouwburg viert zijn 
100e verjaardag met een stukje ge-
schiedenis, een blik op de toekomst  
en … Schouwburgland. 

6-7 > Begraafplaatsen

Onze stad doet er alles aan om van de 
begraafplaatsen méér te maken dan 
alleen maar een plaats waar mensen 
begraven liggen.

8-9 > Dag van de Wetenschap

De coronacrisis maakt het onmogelijk 
om het grootste wetenschapsevent 
van Vlaanderen ter plaatse te laten 
doorgaan. En dus gaan we digitaal!

10-11 > Armoedeplan

Sociale voordelen, het Kortrijks 
Menswaardig Inkomen en de UiTPAS 
vormen drie belangrijke pijlers in het 
nieuwe armoedeplan van de stad.

14-15 > Straffe Verhalen

Abdelouarete maakt al enkele jaren 
deel uit van het Europees Jongerenpar-
lement. Hij haalde de volgende regio-
nale conferentie naar Kortrijk.

22 > Urban Cross

De eerste editie van de CAPS Urban 
Cross was vorig jaar een schot in de 
roos. Op 28 november nemen de veld-
rijders het opnieuw tegen elkaar op.

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.  
 
De naam van Joris Denoo (67) dook de afgelopen maanden 
regelmatig op. De woordkunstenaar uit Heule werkte onder 
andere samen met Mie Bogaerts voor de Ziemie-toer. Elk 
beeldje langs deze wandeling werd door Joris voorzien van 
een anekdote die je kan beluisteren door middel van een 
QR-code. Daarnaast werd Joris voor de tweede keer aange-
steld als curator van de poëziewedstrijd A tot Z (Avelgem 
tot Zwevegem). Als thema voor de wedstrijd koos hij 'Halte'. 
Ondertussen was Joris ook nog eens derde laureaat van de 
Nederlandse Rinke Tolman Poëzieprijs. Er waren maar liefst 
227 inzendingen. Stukje lezen? Bezoek één van de talrijke 
blogs die Joris regelmatig voedt met nieuwe teksten.

SAMEN TEGEN CORONA
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Zien en 
gezien worden

een taak voor elk van ons

Of we nu voetganger, fietser, motor- of autobestuurder 
zijn: zien en gezien worden is een taak die we allemaal 

ernstig moeten nemen. Vooral nu we ons op straat 
opnieuw meer in het donker begeven, moeten we zorgen 

voor onszelf en voor elkaar.

PIMP JE FIETS
Een fiets met een werkend voor- en achter-
licht? Dat is wel een minimum. Maar met een 
kleine inspanning kan je je zichtbaarheid 
nog fors verhogen. Spaakreflectoren kos-
ten een fluitje van een cent en zorgen dat je 
niet alleen frontaal zichtbaar bent, maar ook 
dwars op de weg. Ook reflecterende strips 
op je spatbord zijn een prima hulp.

PIMP JEZELF
Jezelf pimpen doe je het gemakkelijkst met 
een fluohesje. Geen zin in een felgeel exem-
plaar? Kies voor de grijze of zwarte variant 
die overdag minder opvalt maar wel per-
fect reflecteert. Ook als voetganger vergeet 
je soms hoe ‘onzichtbaar’ je bent. Gehuld in 
donkere winterkledij zien andere wegge-
bruikers je amper wandelen, laat staan een 

straat oversteken. Zorg daarom voor een 
opvallend accessoire zoals een rugzak met 
lichtgevende strips, een minilichtje of een 
reflector die je op je kledij kan spelden. Alle 
kleine beetjes helpen.

CAR WITH A VIEW
Ga je met de wagen op stap? Controleer vóór 
je vertrekt of je voldoende zicht hebt via je 
spiegels en je voor-, achter- en zijruiten. Pas 
je snelheid aan bij regen, mist of ijzel en ge-
bruik een zonnebril of zonneklep bij lage zon.

ZORG VOOR OOGCONTACT
Oogcontact maken in het verkeer is goud 
waard! Of je nu wandelt, fietst of met de 
wagen rijdt, maak duidelijk wat je van plan 
bent en hou andere weggebruikers nauw-
lettend in het oog.

KORTRIJK FIETSSTAD

Kortrijk kreeg midden oktober 
de titel van Fietsstad 2020 in de 
categorie van grote steden. Een 
titel waar we dankzij een gedurfd 
fietsbeleid best fier mogen op 
zijn. Is dit een titel die enkel fiet-
sers aanbelangt? Bijlange niet! Het 
gevoerde beleid én het verkeers-
gedrag van ons allen zorgen voor 
een leefbare stad met een grotere 
veiligheid op de weg.

 ‘K ZIE U

De vrijwilligersorganisatie XIU ij-
vert sinds 2008 voor zichtbaarheid 
op straat. Op 12 november roept 
XIU scholen, bedrijven, gemeen-
ten, verenigingen, politiezones en 
elke weggebruiker op om deze 
boodschap uit te dragen.
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Met én zonder zitjes
Eén van de paradepaardjes van de nieuwe 
Schouwburg was de mobiele parterrevloer. 
In de kelderverdieping werd een ingenieus 
liftsysteem gebouwd waarmee de volledi-
ge benedenverdieping gelijkgetrokken kon 
worden met de bühne. Na het wegnemen 
van de zitjes kreeg je één grote dans- en 
buffetzaal. Tijdens de grote verbouwings-
werken in 1968 werd dit systeem onklaar 
gemaakt en in 1998 helaas zelfs definitief 
ontmanteld. Naar aanleiding van de co-
ronacrisis is de balzaal nu opnieuw opge-
bouwd. Zo komt er plaats vrij voor tafeltjes 
en kunnen de cultuurbezoekers veilig én 
gezellig genieten van een voorstelling.

Klaar voor de toekomst 
Binnenkort ondergaat de Schouwburg op-

nieuw een metamorfose. Het volledige ge-
bouw wordt aangepakt. In een eerste fase 
komt er een moderne logistieke toegangs-
poort, een nieuwe kleine theaterzaal, een 
lichtrijke ruimte voor workshops en een 
buitentheater op het dak. In het hart van de 
nieuwe Schouwburg komt een gezellig cul-
tuurcafé. Momenteel werken vijf ontwerpers 
een voorontwerp uit. In januari 2021 volgt 
het definitieve ontwerp. De werken begin-
nen in de zomer van 2022. Verwacht je alvast 
aan een spetterend openingsfeest eind 2023.

Schouwburgland
Maar zoals we al aanstipten is het nu ook tijd 
voor een feest. Het is tijd om de eeuweling, 
de artiesten en vooral het publiek te vieren. 
En dat doen we met Schouwburgland, een 
warme cultuurtrip doorheen het gebouw. 
Kleine groepen worden coronaveilig op 

sleeptouw genomen door een ervaren 
gids. Verwacht je echter niet aan een klas-
sieke gidsbeurt. Op het menu staan dans, 
theater, muziek en visuele hoogstandjes. 
Schouwburgland loopt van 26 november 
tot 13 december. De trip duurt 45 à 60 mi-
nuten en is toegankelijk voor mensen met 
een rolwagen.

Schouwburgland is een idee van de ploeg 
van Schouwburg Kortrijk. De artistieke in-
vulling en de verdere uitdieping van het 
project worden gerealiseerd door een 
team van Kortrijkse artiesten: Giovanni 
Vanhoenacker, Benjamin Desmet, Dimitri 
(Andreas) Desmet en Michaël Vandewalle. 
De muzikanten, dansers en acteurs hebben 
allemaal een band met de schouwburg.

 R www.schouwburgkortrijk.be

Dirigent Martin Lunssens en de muzikanten 
van de stedelijke muziekschool stonden in 
de coulissen te trappelen van ongeduld. De 
Stadsschouwburg zat afgeladen vol. Meer 
dan 1.200 bezoekers hielden hun adem in 
toen het licht doofde. De spanning steeg 
en dan zette de dirigent met een krachtige 
zwaai van zijn baton de machinerie in gang. 
De culturele big bang in Kortrijk was een 
feit. En 100 jaar later vieren we dat!

Back to the future 
Toenmalig burgemeester Reynaert had een 
multifunctioneel gebouw voor ogen. De 
nieuwe Schouwburg moest niet alleen een 
theater- maar ook een feestzaal worden. 
Dat feestkarakter werd in publieke com-
municatie en aanbestedingen zelfs opmer-
kelijk benadrukt. In 1907 viel de beslissing. 
Er zou een nieuwe feestzaal gebouwd wor-

den recht tegenover de Halle en het oude 
stadstheater. Op 9 oktober 1909 stelde 
Jean-Robert Vanhoenacker zijn plannen 
voor. Deze Kortrijkzaan heeft als architect 
heel wat bekende gebouwen op zijn naam 
staan, waaronder de Boerentoeren en de 
Beurs voor Diamanthandel in Antwerpen. 
De Eerste Wereldoorlog vertraagde het 
bouwproces van de nieuwe Schouwburg 
helaas drastisch.

Wil je meer weten over de geschiedenis van Schouwburg 
Kortrijk? Haal dan de gratis brochure bij Ticketservice Kortrijk, de 
Openbare Bibliotheek of Toerisme Kortrijk. Je kan je bovendien 
gratis abonneren op de Schouwburgpost. Zo ontvang je naast alle 
cultuurnieuws ook historische weetjes en krijg je een blik achter 
de schermen. Inschrijven doe je op de website.

Schouwburg viert 
honderdste verjaardag

Op een herfstige novemberavond in 1920 stond een keurig 
uitgedost publiek in rijen aan te schuiven in de Schouwburgstraat. 
Aan de ene kant de Grote Halle die in WO II gebombardeerd zou 

worden en aan de andere kant de gloednieuwe Schouwburg.
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In de periode rond 1 november bezoeken we traditiegetrouw de laatste rustplaats 
van onze dierbaren. Kortrijk telt elf begraafplaatsen, elk met een eigen karakter. 

De ene is uniek door haar rijk historisch erfgoed, de andere door haar ontwerp en 
inbedding in het landschap. Je kan ze trouwens het hele jaar door bezoeken.  
Niet alleen de herfst maar ook de andere seizoenen hebben zo hun charmes.

Wie in Kortrijk zegt: “Ik ga op 1 november 
naar het kerkhof”, kan dat alleen in Kooi-
gem. Want in 1784 werden binnen de 
stadsmuren om hygiënische redenen be-
gravingen verboden in kerken en de hoven 
errond. Zo verdwenen de Kortrijkse kerkho-
ven, op dat in Kooigem na dus, en kwamen 
de begraafplaatsen in de plaats. Het stads-
magazine bracht enkele een bezoekje.

SINT-JAN

De oudste begraafplaats in Kortrijk is Sint-Jan 
(1887). Onder de graven bevindt zich heel wat 
waardevol erfgoed. Vooral in de centrale laan 
naar de calvarie zijn echte pareltjes aange-
legd met kapellen, beelden of glasraampjes. 
Maar ook tussen de meer bescheiden grafmo-
numenten zitten mooie ontwerpen in neogo-
tiek, art deco of naoorlogs modernisme.

Op Sint-Jan zijn heel wat historische namen 
begraven. Van Kortrijkse industriëlen zoals 
De Kien, Steverlynck en De Coene, over po-
litici zoals Reynaert, Liebaert en De Taeye, 
tot religieuzen zoals De Haerne, De Gryse 
en Jonckheere. Het graf van de zaligver-
klaarde Broeder Isidoor staat er ook nog, 
maar zijn lichaam is overgebracht naar de 
Sint-Antoniuskerk. Verder liggen er op Sint-
Jan soldaten uit Canada, Australië, Nieuw-

Zeeland … die sneuvelden tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog en Chinese arbeiders die 
bij de opruimingswerken werden ingezet. 
Ook kunstenaars als Jos Speybrouck en Em-
manuel Viérin hebben hier hun laatste rust-
plaats. Tot slot vind je er de sterrenweide 
voor levenloos geboren kindjes.

HOOG KORTRIJK

Deze begraafplaats is ontworpen door de 
befaamde Italiaanse stedenbouwkundige 
Bernardo Secchi. Hij creëerde een sterk 
parkgevoel door de naadloze overgang van 
de begraafplaats in het groene landschap. 
Vanuit crematorium Uitzicht, dat is ingegra-
ven in de helling, volgen twaalf niveaus of 
grafvelden de glooiing van het terrein. Op 
de brede strook gravel ernaast staan bo-
men en monolieten in arduin voor urnen. 
In de vallei ligt een strooiweide met daarop 
beeldhouwwerken van onder andere Paul 
Van Rafelghem.

BISSEGEM

De begraafplaats van Bissegem heeft een 
grote historische waarde door de link met 
de Tweede Wereldoorlog. Heel wat burger-
slachtoffers van de bombardementen in 1944 
vonden hier hun laatste rustplaats. Ook Jozef 
Verhaeghe ligt hier begraven. Jozef was een 
soldaat die sneuvelde tijdens de Duitse inval 
in mei 1940. Hij had zich tijdens de Leieslag 
ingegraven en belette lange tijd in z’n eentje 
dat de Duitsers de Leie konden oversteken. 
De Duitsers waren zodanig onder de indruk 
dat hij een begrafenis kreeg met militaire eer.

MARKE

Veel begraafplaatsen in Kortrijk en deelge-
meenten combineren een oud gedeelte 
vol mooie monumenten met een nieuw 
gedeelte met veel groen. Dat is ook het ge-
val in Marke. Hier worden de graven van de 
oudstrijders trouwens netjes onderhouden 
door de Markse organisatie War Association 
to Remember (W.A.R.).

 R Voor een volledig overzicht van de begraafplaatsen 
in Kortrijk en deelgemeenten kan je terecht op 
www.kortrijk.be/begraafplaatsen.

 R Van 24 oktober tot en met 8 november is het 
verplicht om een mondmasker te dragen op de 
begraafplaatsen.

Kortrijkse 
begraafplaatsen

meer dan alleen een laatste rustplaats

Kortrijk 
vergeet 
je niet
Van 15 oktober tot en met 1 november 
verwarmen Stad Kortrijk en Reveil ons 
met het eerste troostfestival op Vlaam-
se bodem.

Reveil organiseerde de voorbije jaren al 
honderden ingetogen troostconcerten 
op begraafplaatsen in Vlaanderen. De 
organisatie won hiervoor de Vlaamse Cul-
tuurprijs voor immaterieel erfgoed. Dit 
jaar ligt het epicentrum van Reveil in Kor-
trijk. Het motto: Kortrijk vergeet je niet.

Vanaf 15 oktober trekken muzikanten, 
schrijvers en dichters naar verschillende 
zorginstellingen om de inwoners een hart 
onder de riem te steken. Verder is er een 
kinderfilm over afscheid, een soul repair 
café, een expo in BK6 ... Boodschappen van 
Kortrijkzanen aan hun overleden dierbaren 
worden geprojecteerd in het stadsbeeld.

Op 1 november kent het troostfestival 
een hoogtepunt. Op alle Kortrijkse be-
graafplaatsen klinkt tussen 10 en 11 uur 
ingetogen muziek door studenten van het 
Conservatorium, in samenwerking met 
studenten Event Management van VIVES. 
Diezelfde avond is er een sereen slotmo-
ment op de begraafplaats Hoog Kortrijk 
met Lieve Blancquaert, Tourist LeMC en 
Klaas Delrue van Yevgueni.

 R Check www.reveil.org of volg Reveil op Facebook.

KORTRIJK
REVEIL20

KORTRIJK
REVEIL20
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De tiende editie van Dag van de Wetenschap op 22 november wordt iets 
aparts, want voor het eerst gaat Vlaanderens grootste wetenschapsevenement 
volledig digitaal. Ook de Kortrijkse onderwijsinstellingen doen opnieuw mee. 

Je ontdekt hier een greep uit hun aanbod.

ideegeneratie, ideeselectie en ideecommu-
nicatie. Het doel? Kinderen delen hun idee 
of oplossing met de wereld door een foto 
van hun schets, storyboard en/of prototype 
naar info@innowiz.be te mailen. Die ideeën 
worden dan gepost op de website en socia-
le mediakanalen. Zo inspireren en sensibili-
seren kinderen hun leeftijdsgenoten, maar 
ook jongeren en volwassenen.

 R www.dagvandewetenschap.be

GEZINSBESLISSINGEN

Wie draagt de broek/rok in jouw gezin? 
Stap binnen in een virtueel leslokaal en 
ga live in gesprek over deze en andere 
boeiende vragen. Waarom trouw je met 
die ene persoon en welke rol speelt inko-
men daarin? Hoe speelt inkomensverschil 
in een gezin een rol in de beslissingen die 
je neemt? Drie professoren geven je graag 
meer inzicht. Op basis van jouw input 
bouwen ze hun verhaal op. Een echte eye-
opener in de unieke virtual classroom van  
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Inschrij-
ven is verplicht via de website van Dag van 
de Wetenschap. De plaatsen zijn beperkt. 
Naast deze interactieve sessies biedt Kulak 
ook enkele interessante lezingen aan zoals 
High five met apen, Pingpongen met ato-
men, Van groen water tot groene grondstof 
en De psychologie achter getalverwerking.

 R www.dagvandewetenschap.be

STEM-UITDAGINGEN

Met de website www.STEMacademiethuis.be 
brengt VIVES wetenschap en technologie bij 
je thuis. Je vindt er heel wat leuke projecten 
die je met simpele materialen kan uitvoeren: 
LEGO, karton en zelfs Microbit. Je kan trou-
wens tot 20 november een gratis Microbit 
afhalen in het VIVES-gebouw 'Driven by Tech-
nology' aan de Doorniksesteenweg 145 in 
Kortrijk. Een Microbit is een toestel waarmee 
je kan leren programmeren.
De projecten situeren zich in verschillende 
domeinen: autotechnologie, biotechnologie, 
bouw, ecotechnologie, elektromechanica, 
energietechnologie, luchtvaart, ontwerp- en 
productietechnologie, zorgtechnologie … 
Er zijn ook wedstrijden en uitdagingen in 
verband met Science, Technology en Mathe-
matics (of kortweg STEM) waarmee je leuke 
prijzen kan winnen. Check op 22 november 
of je bij de winnaars bent. VIVES wenst je in 
elk geval veel succes en STEM-genot.

 R www.STEMacademiethuis.be

ONLINE QUIZZEN

Op aarde leven planten, dieren en mensen. 
Het zijn allemaal deeltjes van een grotere 
cirkel, een kringloop waarin alles wordt 
afgebroken en opnieuw gebruikt. De na-
tuur op zich kent geen afval, maar de mens 

brengt daar verandering in: meer mensen, 
meer producten, meer water- en energie-
verbruik, meer verkeer, meer afval. Het 
evenwicht is verstoord, de kringloop is ge-
broken. We dachten dat het water uit onze 
kraan nooit zou stoppen, dat bossen nooit 
zouden verdwijnen, dat onze auto louter 
een middel was om ons te verplaatsen.

De wetenschappers van de Universiteit 
Gent Campus Kortrijk hebben jouw hulp 
nodig om de kringloop te herstellen. Sa-
men met vrienden of familie doe je mee 
aan de online quiz ReTHINK en help je zo 
de aarde een beetje beter te maken. Tege-
lijk maak je kans om een duurzame prijs te 
winnen.

 R www.ugent.be/dagvandewetenschapkortrijk

WATERVOETAFDRUK
VAN KLEDIJ

De opleiding Industrieel Productontwerp 
van Howest biedt kinderen een onder-
zoek- en ontwerpopdracht rond de water-
voetafdruk van kledij. De veelzeggende 
titel: Jouw kledij heeft een drankprobleem. 
De opdracht confronteert kinderen met 
het enorme waterverbruik in de mode-in-
dustrie en daagt hen uit om een creatieve 
oplossing te bedenken. De opdracht volgt 
de creativiteitsmethodiek INNOWIZ die 
bestaat uit vier fasen: probleemdefinitie, 

Dag van de Wetenschap 
gaat digitaal
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Aandacht voor iedereen 
die het nodig heeft

Kortrijk heeft zijn nieuw armoedeplan klaar. Daarin zijn drie 
basisprincipes heel belangrijk. De stad wil armoede actief opsporen, 

de sociale diensten moeten zo dicht mogelijk bij de mensen staan 
én alle mensen in nood moeten hulp krijgen.

Op 16 oktober 2019 stelde Stad Kortrijk zijn voorontwerp voor van het plan te-
gen armoede. Kortrijkzanen, armenverenigingen, organisaties ... konden daarna 
feedback geven. Ruim 1.000 mensen, onder wie veel personen die het moeilijk 
hebben, deden dit. De stad ging met al deze informatie aan de slag.

DRIE BASISPRINCIPES
Nu is het Plan voor Sociale Vooruitgang klaar. Er zijn drie basisprincipes: de stad 
wil armoede actief opsporen, om zo vroeg mogelijk de mensen te kunnen helpen 
die in armoede leven of het moeilijk hebben. De sociale diensten gaan zelf naar de 
mensen toe. En de stad heeft aandacht voor mensen die leven in (grote) armoede, 
maar ook voor mensen die kwetsbaar zijn, zoals de lagere middenklasse, alleen-
staanden en eenoudergezinnen.

SOCIALE VOORDELEN
Om dit te doen zijn er in het Plan voor Sociale Vooruitgang 13 werven of werk-
punten opgenomen. Een belangrijke werf bestaat uit de sociale voordelen. Heel 
belangrijk is dat sociale voordelen op basis van inkomen worden toegekend en 
niet op basis van statuut. Je krijgt dan korting voor alle diensten in de Kortrijkse 
wijkcentra (maaltijden, vervoer, kapper …), voor een maaltijd in volksrestaurant 
VORK en bij de klusjesdienst Effect vzw.

KORTRIJKS MENSWAARDIG INKOMEN
Daarnaast voorziet Kortrijk aanvullende financiële hulp voor mensen die moei-
lijk rondkomen op het einde van de maand. Ook al gaan ze werken. Het gaat 
om een groep die door corona alleen maar groter is geworden. Hoe hoog die 
extra financiële steun is, hangt af van de gezinssamenstelling, het inkomen, en-
zovoort. Daarom maak je best een afspraak bij het Sociaal Huis waar een mede-
werker de berekening kan maken en het nodige kan doen.

UITPAS
Een andere belangrijke werf is de UiTPAS. Deze vrijetijdspas is al goed ingebur-
gerd in Kortrijk en veel vrijetijdsaanbieders in de stad nemen eraan deel. En-
kele voorbeelden zijn zwembad LAGO, KV Kortrijk en de Schouwburg. De stad 
heeft de ambitie om elke aanbieder mee op de kar te krijgen. Mensen die het 
financieel moeilijk hebben, kunnen zo’n vrijetijdspas tegen een verminderd ta-
rief kopen (€ 1 in plaats van € 3) én 80 procent korting krijgen op culturele en 
sportactiviteiten. Kortrijk streeft ernaar om een tussenkorting van 50 procent 
te introduceren voor mensen met een beperkt budget, omdat zij te vaak uit de 
boot vallen.

 R  www.kortrijk.be/stoparmoede

 R  www.sociaalhuiskortrijk.be

Noch huurders noch verhuurders hebben bij 
woonproblemen baat bij een lange en peper-
dure procedure. Daarom is er nu een meldpunt 
preventie uithuiszetting, een initiatief van lokale 
besturen, CAW Zuid-West-Vlaanderen en W13.

VERHUURDER
Als verhuurder van een woning of appartement 
stuit je soms op problemen. De huur wordt niet 
(tijdig) betaald. Of de huurder veroorzaakt over-
last of onderhoudt de woning niet. Als de huur-
der geen oor heeft naar jouw klachten, is het 
verleidelijk om een gerechtelijke procedure tot 
uithuiszetting op te starten. Dit is echter een dure 
aangelegenheid. Neem dan liever contact op met 
het meldpunt preventie uithuiszetting. Dat geeft 
gratis advies en zoekt een oplossing.

HUURDER
Ook als huurder kan je op obstakels botsen in je 
woonsituatie. Bijvoorbeeld als het betalen van 
de maandelijkse huur een probleem is. Wil je de 
huurwoning behouden, maar weet je niet hoe? 
Ga langs bij het meldpunt voor gratis advies. Je 
maakt hiervoor een afspraak bij het Sociaal Huis.

ZOEKTOCHT NAAR HUURWONING
Problemen met het vinden van een betaalbare en 
kwalitatieve huurwoning? De Woonclub helpt je 
bij je zoektocht. Je kan er terecht voor het zoe-
ken naar een geschikte huurwoning op de pri-
vate huurmarkt, het leggen van contacten met 
eigenaars of immokantoren, het opstellen van je 
kandidatuur voor een huurwoning, het inschrij-
ven op een wachtlijst voor een sociale woning, 
de aanvraag van een huurwaarborglening bij het 
Vlaams Woningfonds …

 R www.welzijn13.be

 R www.sociaalhuiskortrijk.be

Vermijd 
huurproblemen

UITPAS

UITPAS

UITPAS

UITPAS
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Op 30 september kregen we een nieuwe 
federale regering. Daarin wordt onze 
burgervader Vincent Van Quickenborne 
vicepremier en minister van Justitie en 
Noordzee. Schepen Ruth Vandenberghe 
van Team Burgemeester neemt daarom 
de burgemeesterssjerp van Vincent Van 
Quickenborne over en is nu de eerste 
vrouwelijke burgemeester van Kortrijk. 
Stephanie Demeyer, ook van Team Bur- 
gemeester, vervangt op haar beurt Ruth 
Vandenberghe als schepen van Bevolking, 
Burgerzaken, Administratieve Vereenvou-
diging, Deelgemeenten, Ontmoetings-
centra en Vrijwilligers.

Daarnaast zijn er ook in de gemeenteraad 
enkele wissels gebeurd. Helga Kints volgt 
Tiene Castelein op als gemeenteraads-
voorzitter. Haar plaats in het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst wordt inge-
nomen door Dieter D’Alwein.

E-boeken ontlenen  
op eigen toestel 
 
 
 
Vanaf nu kan je met je eigen toestel e-
boeken ontlenen via de bib. De Kortrijkse 
Openbare Bibliotheek tekende voor zes 
jaar in op het Vlaamse e-boekenplatform 
van vzw Cultuurconnect. Dat betekent 
dat je als lid van de bib twee e-boeken 
per beurt kan ontlenen. Verder kan je nog 
eens twee e-boeken reserveren. Je kan elk 
digitaal boek maximaal zes weken hou-
den. De titels verdwijnen na die periode 
automatisch van jouw toestel. Je hoeft je 
dus geen zorgen meer te maken over 
een boete. Het ontlenen van de e-boeken 
gebeurt op tablet, smartphone, compu-
ter en de meeste e-readers. De 2.500 be-
schikbare titels vind je rechtstreeks in de 
online catalogus. Ben je digitaal minder 
vaardig? Er is een online stappenplan be-
schikbaar en ook de bibliotheekmedewer-
kers staan paraat om je te helpen. Interes-
sant om weten: de bibliotheek heeft 40 
e-readers in voorraad die je kan ontlenen. 

 R www.kortrijk.be/bibliotheek
 
 

Minimale levering 
aardgas en elektriciteit 
 
 
 
Heb je thuis een budgetmeter aardgas? 
Heb je een budgetmeter elektriciteit ex-
clusief nacht? Dan kom je in beide gevallen 
van 1 november 2020  tot 31 maart 2021 
in aanmerking voor een minimale levering 
aardgas en elektriciteit om gedeeltelijk 
de winterperiode te overbruggen. Om de 
veertien dagen kan je dan gratis een be-
drag op jouw budgetmeter opladen. Daar-
voor maak je een afspraak én dien je een 
aanvraag in bij Team Energie of bij jouw 
maatschappelijk werker. Heb je door de 
coronacrisis een lager inkomen gehad of 
moeilijkheden ervaren met het betalen 
van jouw facturen van gas, elektriciteit en/
of water? Neem dan ook zeker contact op 
met Team Energie.

 R energie@kortrijk.be of 056 24 49 02

Leef je uit in de 
Wetenschapsacademie

Ben je een leerling van het 5e of 6e leer-
jaar en klopt jouw hart sneller voor we-
tenschap en techniek? Is experimenteren 
jouw ding? Dan is de Wetenschapsaca-
demie iets voor jou. Stad Kortrijk en de 
opleiding kleuter- en lager onderwijs van 
Howest organiseren op woensdagna-
middag vijf boeiende workshops. Tijdens 
deze waanzinnige woensdagen beleef 
je verschillende wetenschappelijke ac-
tiviteiten. Het ontdekken en ontwerpen 
van de stad van de toekomst en jouw 
dromen bijvoorbeeld. Ook creatieve, 
oplossingsgerichte (toekomst)projecten 
en video- en montagetechnieken ko-
men aan bod. De Wetenschapsacademie 
vindt van 18 november tot en met 16 de-
cember plaats in Wijkcentrum Overleie. 

 R www.howest.be/nl/
wetenschapsacademiekortrijk 

Deelfabriek verhuist  
en verdubbelt aanbod
 
 
 
De Deelfabriek aan de Damastwevers-
straat is sinds 2017 een plaats waar je 
spullen kan delen, ruilen of herstellen. 
De ruimte voor de 11 duurzame en so-
ciale initiatieven wordt te krap. Daarom 
verhuist de Deelfabriek in 2022 naar de 
oude brandweerkazerne aan de Rijks-
wachtstraat. De kazerne ondergaat een 
volledige renovatie. De nieuwe Deelfa-
briek wordt met een oppervlakte van 
3.000 vierkante meter vier keer zo groot. 
Het aanbod breidt mee uit met 10 nieuwe 
initiatieven zoals een sociale kruidenier, 
een lokaalmarkt, een consumentenloket 
en een spelotheek. De markthal, waar je 
de sociale kruidenier kan vinden, wordt 
het centrale punt waar bezoekers elkaar 
kunnen ontmoeten. De werken star-
ten in augustus 2021. In oktober 2022 
opent de nieuwe Deelfabriek de deuren. 

 R www.kortrijk.be/deelfabriek 

Broeltorens te koop

De Broeltorens van Kortrijk staan te koop! 
Niet in het echte leven natuurlijk, maar 
wel in de nieuwe en exclusieve uitgave 
Monopoly Kortrijk. Deze versie, onder 
erkende licentie van Hasbro, blijft trouw 
aan het originele gezelschapsspel. Alle 
locaties van de klassieke Monopoly ste-
ken wel in een Kortrijks jasje. Zo kan je de 
Broeltorens kopen of een hotel bouwen 
aan de verlaagde Leieboorden. De kans- 
en algemeen fondskaartjes zijn ingevuld 
met Kortrijkse verwijzingen. Je kan winke-
len in K in Kortrijk of je vrienden trakteren 
tijdens de Sinksenfeesten. Monopoly Kor-
trijk neemt je mee naar al het moois dat 
de Guldensporenstad te bieden heeft: een 
historische stadskern, moderne architec-
tuur, kunst, het studentenleven … Kortom, 
het spel laat je de stad (her)ontdekken. 

 R www.monopolykortrijk.be

Kortrijk Kort 

Wissel van de wacht  
bij stadsbestuur

Links: Stephanie Demeyer
Rechts: Ruth Vandenberghe
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“Toen ik in de lagere school zat, was een oudere nicht actief 
in het Europees Jongerenparlement. Ik vond dat fantas-
tisch. In die mate dat ik toen besloot om later in de politiek 
te stappen. In het zesde leerjaar gaf ik daar zelfs een spreek-
beurt over. Ik keek echt op naar politici die op tv kwamen 
en sterke persoonlijkheden bleken. Intussen is het niet 
meer mijn doel om politicus te worden, moet ik toegeven. 
Politiek is niet wat ik ervan verwacht had.”

“Ik zit nu in mijn tweede bachelor geschiedenis - politieke 
wetenschappen aan de Kulak. Ik koos bewust voor die 
richting omdat je daar heel wat kanten mee uit kan. En 
ik ben geïnteresseerd in zowel geschiedenis als politieke 
wetenschappen. Volgend academiejaar ga ik dan naar 
Leuven en daar kijk ik nu al naar uit.”

“Met het Europees Jongerenparlement maakte ik al enkele 
jaren geleden kennis. Ik heb mijn middelbare studies in het 
Guldensporencollege, afdeling Kaai afgewerkt. Toen ik in 
het vijfde middelbaar zat, zochten ze op school leerlingen 
die wilden deelnemen aan het EYP-project. In Brugge deden 
we mee aan een soort van wedstrijd waarbij we in discus-
sie gingen met andere scholen. Wij wonnen uiteindelijk en 
mochten het jaar daarna naar een conferentie in Armenië.”

“Die trip was een onvergetelijke ervaring. We gingen met 
zijn zessen naar daar, maar ter plaatse werden we in apar-
te werkgroepjes gedropt. Eén week lang vergaderden we 
over thema’s als milieu, armoede, mobiliteit … Toen heb 
ik enorm veel bijgeleerd. Want je moest tijdens vergade-
ringen je standpunt verdedigen en voor een groep spre-
ken en zo. Allemaal zaken die ik later kan gebruiken.”

“Op het einde van de sessies moesten we alle standpunten 
verwerken in resoluties. Daarbij somden we van een thema 
de problemen op en reikten alle mogelijke oplossingen aan. 
Die resoluties schreven we ‘s avonds en vaak zelfs ‘s nachts. 
Op de laatste dag bundelden we alle resoluties en werd al-
les gedrukt en doorgestuurd naar het Europees Parlement. 
Jammer genoeg weten we niet wat ze daar deden met onze 
resoluties. We hebben toen geen feedback gekregen.”

“Toch geloof ik echt in de meerwaarde van het EYP. Vol-
gens mij kan het Europees Parlement bepaalde voorstel-
len van ons op zijn minst overwegen. Bovendien tonen 
wij zo dat er heel wat geëngageerde jongeren in Europa 
zijn die niet alleen willen meedenken over de toekomst, 
maar er ook actief aan willen participeren.”

“Zelf ben ik enorm trots dat ik een regionale conferentie 
van het Europees Jongerenparlement naar Kortrijk kon 
halen. Eenvoudig was dat niet: ik moest een ellenlang for-
mulier invullen en tijdens een videogesprek bijkomende 
uitleg geven. Ik ben blij dat ik de jury kon overtuigen. Ze-
ker omdat het EYP nog nooit in Kortrijk te gast was. De 
regionale conferentie vindt plaats van 4 tot 6 november. 
Hopelijk gooit corona geen roet in het eten.”

“De bedoeling is dat we hier met een 80-tal personen uit 
Europa discussiëren over een aantal thema’s en daar dan 
resoluties over schrijven. Het is dus een beetje een mini-
versie van het grote congres. Dat grote congres willen we 
trouwens in 2022 naar Kortrijk halen. Een werkgroep van 
3 personen is daarmee bezig.”

“Er gaat veel tijd naar het EYP. Daarnaast ben ik leider bij 
de KSA van Pius X. En ik moet ook nog studeren natuur-
lijk. Maar het lukt wel. Ik kan zelfs regelmatig nadenken 
over mijn toekomst. Het liefst zou ik ambassadeur wor-
den. Ik spreek Nederlands, Frans en een paar woorden 
Arabisch. Misschien leer ik nog wel Mandarijns om zo 
mijn kansen te vergroten. Lukt het niet om ambassadeur 
te worden, dan wil ik het liefst werken voor de Europese 
Unie of de Vlaamse overheid.”

Iedereen heeft al gehoord van het Europees Parlement. Maar wist je 
ook dat er een Europees Jongerenparlement bestaat? Kortrijkzaan 

Abdelouarete Benammar (19) slaagde erin een regionale conferentie 
van het EYP naar Kortrijk te halen. Die vindt, als corona het 
toelaat, van 4 tot 6 november plaats. “In 2022 willen we de 
internationale sessie van het EYP hier laten plaatsvinden.” 

“Later wil 
ik graag 

ambassadeur 
worden”

“Er zijn veel geëngageerde 
jongeren in Europa”

Straffe verhalen
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Kortrijk roept op 

Water sparen  
en bufferen met  
de provincie

De Provincie West-Vlaanderen wil zich be-
ter wapenen tegen extreem weer en rekent 
daarvoor op geëngageerde ondernemers. 
Zij kunnen op hun gronden kleinschalige, 
multifunctionele, landschappelijk geïnte-
greerde en gecontroleerde overstromings-
gebieden aanleggen. Bij een voldoende 
hoge waterstand stroomt het water eerst 
hun eigen voorraadput in. Stijgt het water-
niveau nog verder, dan wordt ook het buf-
fervolume aangesproken. Je breidt dus je 
eigen watervoorraad uit én beschermt de 
gemeenschap tegen wateroverlast. Voor 
de aanleg van zo’n bufferbekken kan je re-
kenen op ondersteuning van de provincie. 
Nog vragen? Mail naar jasper.dugardeyn@
west-vlaanderen.be of bel 050 40 70 32. 
Landbouwers kunnen voor de uitwer-
king van hun project een beroep doen op 
ondersteuning via Inagro. Meer info via  
dries.mergaert@inagro.be of 051 14 03 62.

 R www.west-vlaanderen.be/provinciaal-
reglement-waterputten

Deelfabriek zoekt  
extra vrijwilligers

De Deelfabriek kan extra vrijwilligers ge-
bruiken. Heb je zin om een handje te hel-
pen in de ruilwinkel Swop en Go? Wil je 
sportspullen aan de man of vrouw bren-
gen in Sportrijk? Of steek je liever de han-
den uit de mouwen in de Instrumentheek? 
Ook wie flexibel inzetbaar is en graag wil 
bijspringen waar het op dat moment het 
meest nodig is, is meer dan welkom. 
Neem voor meer info contact op met de 
coördinator voor vrijwilligerswerk via joke.
coulembier@kortrijk.be of op 056 24 46 65. 
Zoek je ander vrijwilligerswerk? Ook daar 
kan de vrijwilligerscoördinator je bij helpen.

Zet je in voor  
De Warmste Week
 
 
 
Tijdens de coronacrisis toonde Vlaande-
ren méér dan ooit zijn warme hart: met 
handgeklap voor de zorgverstrekkers in 
de vuurlinie, met knuffelberen en met 
zelfgenaaide mondmaskers. De Warmste 
Week wil verder bouwen op deze golf 
van solidariteit. De Warmste Week, die 
van 18 tot en met 24 december plaats-
vindt, zoekt straffe initiatieven die con-
creet het verschil maken voor iemand die 
het moeilijk heeft. Je hoeft dus geen geld 
meer in te zamelen. Het zijn jouw directe 
inzet en vrijwilligerswerk die tellen. Heb je 
een project in gedachten, dan kan je dat 
laten weten op www.dewarmsteweek.
be. Als je niet goed weet hoe je je pro-
ject moet aanpakken, dan kan de coördi-
nator vrijwilligerswerk je daarbij helpen. 

 R joke.coulembier@kortrijk.be of 056 24 46 65

Week van het 
Alcoholisme 
 
 
 
Van 16 tot en met 22 november vindt 
de Week van het Alcoholisme plaats, de 
ideale gelegenheid om de werking van 
Anonieme Alcoholisten Vlaanderen in de 
kijker te zetten. Heb je zelf een alcoholpro-
bleem? Dan kan je bij de zelfhulpgroep 
AA Vlaanderen terecht. Tijdens de verga-
deringen luister je naar de verhalen en er-
varingen van anderen, praat je over jouw 
verslaving en volg je een programma. Zo 
kan je daadwerkelijk iets doen aan jouw 
alcoholverslaving. Nuchter worden en blij-
ven is de boodschap. Tijdens zo’n bijeen-
komst behoud je je anonimiteit en ben je 
enkel bekend onder je voornaam. Het AA-
lidmaatschap is gratis. In AA Vlaanderen 
zijn er ongeveer 400 wekelijkse vergade-
ringen, ook in jouw omgeving. Laat je dus 
niet tegenhouden om een beroep te doen 
op AA met de gedachte dat je de enige 
zou zijn die met een alcoholprobleem te 
kampen heeft. 

 R www.aavlaanderen.org 

Sint-Maartenskerk zoekt 
gastheer/gastvrouw  

De Sint-Maartenskerk is een toeristische 
trekpleister. De bezoekers ontdekken er 
het rijke cultuurhistorische patrimonium, 
genieten van de rust of een tijdelijke ten-
toonstelling. Het kerkbestuur en de ge-
meenschap van Sint-Maarten willen dat 
de bezoekers zich welkom voelen en zoe-
ken daarom een vrijwilliger die de rol van 
gastheer/vrouw op zich wil nemen. Deze 
persoon is het aanspreekpunt voor de 
bezoekers, geeft info, zorgt ervoor dat de 
schatkamer geopend is … Als vrijwilliger 
sta je niet alleen. Je komt terecht in een 
aangename kring van collega’s. Interesse 
naar het takenpakket en de tijdsbeste-
ding? Neem dan contact op met Christine 
De Waele. 

 R christine.de.waele@skynet.be  
of 056 22 18 78

Kandidaten gezocht voor 
Groeningeprijs 2021  
 
 
 
De Groeningeprijs, een initiatief van het 
Kortrijks Guldensporencomité, is aan de 
zesde uitgave toe. Begon je in de periode 
van 1 juli 2020 tot begin juni 2021 in Kor-
trijk met een nieuwe zaak en had je daarbij 
oog voor een pakkende en originele Ne-
derlandstalige benaming zoals Het Lok-
fluitje, De Speelvogel of de winnaar van 
de vorige editie De Maakkamer? Ding dan 
mee naar de prijs. Mail naar guldenspo-
rencomite@gmail.com of schrijf een brief 
naar voorzitter Jorgen Deman, Zweve-
gemstraat 52, 8553 Otegem. Ook omwo-
nenden en passanten bij wie een leuke of 
spitsvondige benaming in het oog springt, 
kunnen een kandidaat voordragen. Het 
comité verwacht de kandidaturen uiter-
lijk vóór 1 juni 2021. Drie genomineerden 
worden uitgenodigd naar de Guldenspo-
renviering van 10 juli 2021. De uiteinde-
lijke winnaar krijgt daar uit handen van de 
Vlaamse minister-president de begeerde 
Groeningeprijs, een kunstwerk van Arne 
Vanneste.
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BISSEGEM 

NIEUWE CENTRUMPARKING
VLIENDERKOUTER 
Bij de heraanleg van de nieuwe parking is er vooral 
aandacht voor waterinfiltratie en groen. Twee wandel-
paden moeten de doorgang mogelijk maken richting 
Meensesteenweg, de hondenloopweide en het Ont-
moetingscentrum De Troubadour. Het einde van de 
werken is voorzien tegen midden november. Door de 
nieuwe ingang van de Sint-Vincentiusschool aan de 
zijde van het plein en de kerk vormt de Vlienderkouter 
trouwens een ideale plek om kinderen af te zetten. Zo 
kunnen ouders de Driekerkenstraat vermijden en wordt 
de schoolomgeving veiliger. Een gemachtigd opzichter 
staat altijd paraat om de kinderen veilig de steenweg 
over te laten steken.

MARKE

SCHOOLSTRAAT AAN VRIJE
BASISSCHOOL DE RODENBURG
Onze stad blijft verder inzetten op een veilige verkeersomgeving voor de 
schoolgaande jeugd. Aan het Rodenburgplein, ter hoogte van vrije basisschool 
De Rodenburg, wordt een schoolstraat geïnstalleerd. Dit betekent dat op alle 
schooldagen alle inrijdend autoverkeer (met uitzondering van fietsers) ver-
boden is tussen 8.15 en 8.35 uur en tussen 15.50 en 16.15 uur. De schooluren 
vormen op woensdag en vrijdag een uitzondering waarbij respectievelijk van 
11.30 tot 12 uur en van 14.50 tot 15.15 uur een rijverbod geldt. De school zal 
tijdens deze uren dranghekken plaatsen op de straat om het rijverbod te ver-
duidelijken. Verdere structurele maatregelen worden later uitgewerkt.

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

AALBEKE, BELLEGEM, KOOIGEM, ROLLEGEM 

TOEKOMSTPLANNEN 
VOOR DE OPEN RUIMTE 
Hoe gaan we om met de waardevolle open ruimte in het zui-
den van Kortrijk en de gebieden tussen de dorpskernen van 
Aalbeke, Bellegem, Kooigem en Rollegem? Hoe verzoenen en 
bestendigen we de landbouwactiviteiten met meer natuur en 
een klimaatrobuuste omgeving. Dat wordt door intercommunale 
Leiedal bestudeerd in opdracht van Stad Kortrijk. Ook Zwevegem 
is betrokken voor de open ruimte tussen Sint-Denijs, Moen en 
Knokke. De studie zal resulteren in een plan dat, verwijzend naar 
het gebied tussen de twee rivieren Leie en Schelde, ‘Interflu-
vium’ zal heten. Dat plan is de basis voor projecten op specifieke 
locaties. Projecten die bijvoorbeeld bestaande bossen uitbreiden, 
waterbuffering voorzien om erosie tegen te gaan en op die ma-
nier landbouwactiviteiten beschermen, maar ook nieuwe natuur-
waarden creëren. In het voorjaar van 2021 zullen de toekomst-
visie en de lijst met concrete acties klaar zijn. Voor die verder 
uitgewerkt worden, zullen inwoners, verenigingen, landbouwers 
en natuurorganisaties in de buurt hun inbreng kunnen geven. 
Begin 2021 volgt nieuws over de infomomenten.

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 
september werd vanuit de Doomanstraat in Aalbeke genomen. Je ziet er de 
drie schoorstenen van dakpannenfabriek Koramic. Vorige maand moesten we 
deze rubriek noodgedwongen overslaan.

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

HEULE

VERNIEUWD WIJKGROEN
VOOR DISGRACHT
Met de recente heraanleg kreeg de karaktervolle 
wijk Disgracht in Heule verfrissend wijkgroen met 
nieuwe bomen, struiken, plantvakken en grasperk-
jes. Nieuwe comfortabele wandel- en voetpaden zijn 
aangelegd met aandacht voor toegankelijkheid. Een 
duidelijk fietstracé én de nodige parkeeroplossingen 
zijn voorzien. Het sociale karakter van de wijk blijft 
met de heraanleg bovendien behouden, want onder 
andere de volkstuintjes en de petanquebaan zijn in 
ere hersteld.
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Stadsdichters
over hun Kortrijk

HARTENVIER 

Er was Facebook op zondagmorgen. Zelfs toen was er Facebook op zon-
dagmorgen en ik wou dat ik het niet gelezen had. Er was het staren aan 
de ontbijttafel. Er waren telefoontjes die ik niet wou doen en die niemand 
wilde ontvangen.

Er was onmacht en er was liefde. Er was het niet weten hoe je te gedragen, 
wat te zeggen of wat niet te zeggen. Er was samenhorigheid en er waren 
mensen die vonden dat zij meer recht hadden op verdriet. Het stopt niet 
met het einde, het is het begin van zoveel dingen die niemand wil zien 
gebeuren. Er was geen scenario. Laat er nooit een scenario zijn.

Jij was er, gedragen door je chirovrienden. Jij was er en je bleef. In de kerk 
stonden we op en hielden elkaars hand vast, een oneindige ketting van 
verdriet. Er was de geldophaling te midden van die ketting en ik probeerde 
tevergeefs niet boos te worden. Er was jouw naam op de stoelen op speel-
kaart hartenvier, die ik al acht jaar in mijn portefeuille meedraag.

Jij lachte en de wereld lachte terug. Het was onmogelijk niet van jou te 
houden. Ik kan het nog steeds moeilijk vatten dat je dood bent en het leven 
niet meer meemaakt. Dood. Wie heeft dat woord ooit uitgevonden? Het 
begin en einde zijn hetzelfde, maar daartussen is het één langgerekte acht-
baan. Jij was er en je zult er altijd zijn. Niemand is ongezien verloren.

Joke (°1992) woont in Lauwe, maar zoekt regelmatig 
Kortrijk op om mensen te observeren vanachter 
een kopje thee en een stuk taart. Ze houdt van de 
herfstzon in het bos, katten die niet van haar zijn en 
wandelschoenen die net niet in de modder zakken. 
Joke post flarden inspiratie op Instagram  
(@darteledichter) en haar teksten zijn terug te vinden 
in de boeken van Memento en Reveil.

 R www.letterzetterkortrijk.be

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 Joke De Kerpel.

Vanuit het project van de Letterzetter werkt de 
Openbare Bibliotheek van Kortrijk samen met Reveil. 
De stadsdichters schrijven mee aan de publicatie die 
elk jaar verschijnt en op www.reveil.org te koop wordt 
aangeboden.

NEXT festival
Van 12 november tot en met 5 december worden 

cultuurhuizen in Kortrijk en 15 andere steden 
overspoeld door theater, dans, performance en tal van 
wereldpremières. Wij brengen een greep uit het heel 

diverse en volledig coronaveilige programma.

MAL
In het Kaapverdië waar choreografe Mar-
lene Monteiro Freitas opgroeide, zijn mu-
ziek en carnaval koning. Ze hield er een 
voorliefde voor maskers en maquillage aan 
over. In MAL, een chaotische mix van thea-
ter, dans en muziek, geven negen dansers 
gestalte aan het kwaad in al zijn vormen. 
Deze voorstelling opent het festival op 12 
november in de Schouwburg.

SPARKS
Francesca Grilli keert de machtsverhouding 
tussen het kind en de volwassene om. Gro-
te mensen luisteren gehoorzaam. In Sparks 
dragen kinderen helmen, hebben ze magi-
sche krachten en lezen ze de handpalm van 
het publiek. Komt de waarheid uit een kin-
dermond? Ontdek het op 27 november in 
Budascoop en op 28 november in de Open-
bare Bibliotheek.

TEENAGE SONGBOOK  
OF LOVE AND SEX
In deze muzikale show van Ásrún Magnús-
dóttir en Alexander Roberts nemen lokale 
jongeren zelf het woord over liefde en sek-
sualiteit. Ze vervoegen het IJslandse koor 
en schrijven en zingen samen songs. Van 
maagden tot bitches, nieuwsgierigheid  tot 
liefdesverdriet: een welluidende ode aan 
de coming-of-age. Op 3 december in de 
Concertstudio in Muziekcentrum Track.

KYOKO SCHOLIERS: ZONE X
Wat als nakomelingen over een eeuw onze 
huidige tijd zouden bezoeken? In Zone X 
neemt gids Miko ons mee op een wande-
ling in Kortrijk en zoekt verklaringen voor 
de eigenaardigheden in de ruïne van de 
21e eeuw. Afspraak op 5 december aan de 
Schouwburg.

 R www.nextfestival.eu

Een legertje gratis festivalbussen 
staat klaar om de festivalbezoekers 
in ware vipstijl naar de voorstel-
lingen in verschillende steden te 
brengen. Je ontmoet nieuwe men-
sen, je hebt geen parkeerstress, 
het is ecologisch en NEXT voorziet 
een inleiding en een drankje.

NEXT
ON TOUR
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Tijdens de festivalperiode wordt 
BK6 (Broelkaai 6) omgetoverd tot 
NEXT meetingpoint en vertrek-
plaats van de NEXT bussen uit Kor-
trijk. Je bent er dagelijks welkom 
voor een lekkere hap, een opbeu-
rende koffie of een glas aan de bar, 
een fijne babbel met medewer-
kers, toeschouwers en artiesten …

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

plakwerkster
#astridpark #herfst #reuzenzwam

heleenverhellen 
Castards! #instagramwandelroute

lienlapiere
#smilesafari #since1998

lvdyck
#fietseluren #autovrijezondag

anne_clemence_scholle
#smilesafarikortrijk

jade.rosseel
#dulletinke #westvlaams #instagirl

happyme.2129
#mycity #photooftheday 

marlousm
#amenra #schouwburgkortrijk

delvapieter
#smilesaferi #thatsnotme

les_nouvelles_de_laurence
Smilen kunnen we wel

andreasvanw
Favorite sunset spot in Marke City

CAPS Urban Cross
ook dit jaar (coronaveilig) in Kortrijk

Op zaterdag 28 november vindt de tweede editie van de unieke veldrit in 
Kortrijk plaats. Het parcours situeert zich opnieuw rond de Leie ter hoogte 
van het Koning Albertpark, Buda Beach en de K-Tower. Wie volgt Mathieu 

van der Poel en Lucinda Brand op?

CORONAVEILIG
Organisator Golazo, PZ Vlas en Stad Kortrijk 
namen alle mogelijke scenario’s door voor 
de organisatie van dit topsportevenement. 
Om de coronaveiligheid te garanderen 
werd er uiteindelijk voor gekozen om geen 
publiek toe te laten op het parcours. De 
CAPS Urban Cross Kortrijk maakt opnieuw 
deel uit van de Trofee Veldrijden en wordt 
dus live uitgezonden door Sporza. Op die 
manier kan iedereen toch meegenieten 
van het sportieve spektakel.

UNIEK CONCEPT
De veldrit in Kortrijk werd vorig jaar heel 
enthousiast onthaald. Wielrenners, wieler-
commentatoren, het publiek … Iedereen 
was vol lof. Maar een veldrit? Neen, zo kan je 
deze wedstrijd eigenlijk niet noemen. Daar-

om spreken we over een urban cross. Een 
uniek concept dat alle elementen bevat van 
een veldrit, maar dan in een stedelijk decor. 
Ook dit jaar is brandstofleverancier CAPS de 
naamsponsor van deze urban cross.

SNEL EN TECHNISCH
Na de gesmaakte formule van vorig jaar 
kiest organisator Golazo opnieuw voor de 
omgeving van het Koning Albertpark en 
de Leie als setting. De aankomststreep ligt 
bovenop de Groeningebrug. Verder doet 
het parcours zowel de linker- als rechter-
oever van de Leie aan, met een oversteek 
over de Leie via de iconische Collegebrug 
en de Groeningebrug. Naast de helling 
van beide bruggen zal het losse zand van 
Buda Beach ongetwijfeld een beslissende 
rol spelen.

TROFEE VELDRIJDEN
In de editie van 2019 stak Mathieu van der 
Poel de handen in de lucht na een snelle en 
technische wedstrijd. De Trofee Veldrijden 
ging uiteindelijk naar man van de streek Eli 
Iserbyt. Bij de dames bleef Lucinda Brand 
nipt haar landgenote Ceylin del Carmen Al-
varado voor. Wie trekt dit jaar aan het lang-
ste eind?

PROGRAMMA
11.00 uur: junioren
12.00 uur: U23
13.45 uur: elite dames
15.00 uur: elite heren

 R www.kortrijk.be/caps-urban-cross

©
 D

av
id

 B
ar

be



Sound of Noise op Depart XXL (© JonasVerbeke)


