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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. 

Geen stadsmagazine ontvangen? Meld dit zeker via 1777@kortrijk.be. 
Het stadsmagazine van december ontvang je tussen 24 en 27 november. 
Dat van januari komt al tussen 22 en 24 december. 

In deze editie:

MEER INFO: Leiestraat 21, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be • @8500kortrijk • www.facebook.com/stadkortrijk
Verantwoordelijke uitgever: Ruth Vandenberghe, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk / illustratie cover en Winter : Illustra'lies

Dit stadsmagazine ging in druk op 13 november 
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 regelmatig www.kortrijk.be/corona en 
de kanalen van de betrokken organisaties.

6 > Help je buur(t)

De verstrenging van de coronamaat-
regelen valt opnieuw zwaar voor heel 
wat stadsgenoten. Help jij een handje 
in je buurt?

8 > Takeaway XXL

De stad ondersteunt zijn onderne-
mers met premies en ook wij kunnen 
dat doen door massaal takeaway te 
bestellen.

12-13 > Wielertalent

Kortrijk is de thuishaven van heel wat 
sportief talent. Harm Vanhoucke en 
Shari Bossuyt vielen recent op door 
hun prestaties in het wielrennen.

14-15 > Straffe Verhalen

Op de kermis frietjes eten? Dan kwam je 
zeker Heidi al eens tegen. Haar kramen 
rijden sinds de corona-uitbraak helaas 
niet vaak meer uit.

21 > Fietsstad

Begin oktober ontving Kortrijk de titel 
Fietsstad 2020. Wij trokken de straat op 
en vroegen de fietsers wat zij daarvan 
vinden.

Eervolle vermelding
Voor de laatste keer dit jaar gingen we op zoek naar 
een Kortrijkzaan die een opmerkelijke prestatie lever-
de. Geen medaille in een onbekende sport en nét geen 
prestigieuze prijs, maar niettemin petje af voor deze 
jonge filmmaker.
 
De naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, 
maar je zag het werk van Leonardo Van Dijl (29) ongetwij-
feld al: videoclips voor bands als Oscar and the Wolf, do-
cufilmpjes over de Belgische nationale voetbalteams in op-
dracht van Jupiler … Maar zijn grote passie is fictie. Met zijn 
recentste kortfilm ‘Stephanie’, sleepte hij zelfs een nomina-
tie in de wacht voor een Gouden Palm. ‘Stephanie’ gaat over 
een elfjarige turnster die net haar eerste internationale prijs 
won en moet leren omgaan met de aandacht die ze plots 
krijgt. Na een eerdere afgelasting in het voorjaar vond het 
filmfestival van Cannes uiteindelijk eind oktober virtueel 
plaats. Helaas greep Leonardo naast de hoofdprijs. De Gou-
den Palm was voor de Egyptenaar Salem Alaa.

SAMEN TEGEN CORONA

©
 N

icolas Karakatsanis

Geen kerstmarkten, ijspistes, drukke 
winkelstraten en winterterrasjes dit jaar.  
En toch doen de stad en talrijke verenigingen, 
organisaties en ondernemers er alles aan om 
er een gezellig, warm en sfeervol eindejaar 
van te maken.

KORTRIJKVERLICHT
De stad maakt er al decennia lang een 
punt van om mooie sfeerverlichting op te 
hangen in de eindejaarsperiode, maar dit 
jaar gaat de stad nog een stapje verder. 
Onder de noemer ‘KortrijkverLICHT’ zullen 
Kortrijk en deelgemeenten baden in het 
licht. Er komen maar liefst 19 nieuwe loca-
ties bij, onder andere aan de Houtmarkt, ’t 

Plein, het Astridpark en in Bissegem, Sen-
te, Marke, Rollegem en Aalbeke.

De meeste foto’s zullen ongetwijfeld ge-
nomen worden aan de Broeltorens waar 
lichtgevende mannetjes de Leie over-
steken, dwars over de drijvende tuintjes. 
101 versierde bomen, 347 objecten en 99 
overspanningen zijn samen goed voor 1,3 
miljoen ledlichtjes. De ecologische impact 
daarvan valt met 85KW bovendien heel 
goed mee. Je kan het vergelijken met 42 
frietketels voor de hele stad.

Op 27 november worden om 18 uur alle 
lichtjes in de hele stad aangestoken. Je zal 
dat moment live kunnen beleven op www.
winterinkortrijk.be. En de beleving wordt 
ongetwijfeld nog intenser als je er ook zelf 
aan deelneemt. De stad roept daarom ie-
dere inwoner op om ook zelf sfeervolle ver-
lichting aan te brengen aan ramen en ge-
vels of in voortuintjes. Deelnemers maken 
kans om prijzen te winnen. Meer daarover 
op de website van Winter in Kortrijk.

SHOPPING
Sommigen houden ervan, anderen niet: 
de zoektocht naar kerstcadeautjes. Van 
overvolle winkelstraten en lange wacht-
rijen aan de kassa’s is dit jaar geen sprake, 
maar dat wil niet zeggen dat onze winke-
liers bij de pakken blijven zitten. Heel wat 

Winter 
in Kortrijk

WINTER IN KORTRIJK

zet in op sfeer



4 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 5

mens? Dan raden we ten stelligste de Insta-
gram Wandelroute aan. In het vorige stads-
magazine vond je op de Instagrampagina 
al enkele hilarische kiekjes van enthousi-
aste wandelaars/fotografen.

 R www.toerismekortrijk.be

Tot slot geven we nog even mee dat de 
collega’s van de dienst stadsmarketing 
momenteel keihard hun best doen om een 
‘pretparkkaart’ van onze stad samen te stel-
len met daarop alle leukste plekjes en ac-
tiviteiten die je dit eindejaar coronaveilig 
kan bezoeken. Helaas niet op tijd klaar voor 
het stadsmagazine, maar binnenkort wel 
beschikbaar via de andere communicatie-
kanalen van de stad.

EN ZOVEEL MEER …
De coronaperiode zorgt ervoor dat we 
meer dan ooit creatief moeten zijn. Elke 
inwoner zoekt naar creatieve oplossingen 

om zijn/haar eigen vrije tijd of die van kin-
deren, ouderen … zinvol in te vullen. Ook 
de stadsmedewerkers en vele andere orga-
nisatoren van evenementen en activiteiten 
in onze stad doen dat. Dit stadsmagazine 
werd midden november afgewerkt terwijl 
heel wat leuke initiatieven nog in de stei-
gers stonden. Vergeet dus niet om ons te 
volgen op sociale media zoals Facebook en 
Instagram. En check regelmatig de website 
van Winter in Kortrijk. Zo mis je zeker niets!

handelaars hebben nu namelijk een web-
shop opgezet. Grijp dus niet automatisch 
naar die grote buitenlandse webwinkels, 
maar neem een kijkje op de websites van 
lokale handelaars. Zo hou je de lokale eco-
nomie draaiende.

CULINAIR
Hetzelfde geldt voor de Kortrijkse horeca. 
Hun winterterrassen blijven misschien wel 
dicht, maar hun keukens zijn dat allesbehal-
ve. Achter de schermen werken zij keihard 
door. Heb je dus geen zin om zelf een kerst-

maal te koken? Doe dan een beroep op de 
Kortrijkse chefs en bestel je gerechten in de 
restaurants waar je tijdens deze eindejaars-
periode normaal graag had gereserveerd. 
Zij zorgen voor heerlijke takeawaymenu’s 
en maken zo van Kortrijk de beste take-
awaystad van Vlaanderen. Meer weten over 
TakeAway XXL? Blader door naar pagina 8 
van dit stadsmagazine.

TIPS VOOR GEZINNEN
Het ontbreken van de kinderkerstfoor en 
de ijspiste wil niet zeggen dat kinderen en 
jongeren op hun honger blijven zitten. Onze 
stad kent talrijke plekjes waar jong en oud 
samen kunnen ravotten. Ontdek de wilde-
brasplekken en de ravotspots op de website 
van JC Tranzit. Klik op het menuutje ‘Buiten 
spelen’ en trek eropuit. Ook wanneer het 
weer het niet toelaat heeft Tranzit leuke ac-
tiviteiten in petto. Klik op ‘Ons aanbod’ en 
vervolgens ‘Thuis aan de slag’.

 R www.jctranzit.be

KERSTTUIN
Op het Jozef Vandaleplein komt er van 
10 december tot 10 januari nog een extra 
speelterrein bij: de Kersttuin. Maar de Kerst-
tuin is meer dan alleen maar speelplezier. 
Het is een plekje vol licht en verwondering. 
Je waant je er even in een winterwonder-
land.

WANDELINGEN
De afgelopen maanden trokken we met 
z’n allen massaal de natuur in voor deugd-
doende herfstwandelingen. Wordt het je 
wat te druk in de gekende parken en bos-
sen? Ontdek dan de verborgen parels die 
de dienst toerisme opgelijst heeft met de 
wandeling ‘Op stap door de Landes van 
Kortrijk'. Of stippel zelf je wandeling uit met 
de wandelknooppunten in het Land van 
Mortagne.

 R www.wandelknooppunt.be
Ben je meer een stadsmus dan een natuur-

RADIO STOOMBOOT
De Grote Sinterklaasshow hoor je 
dit jaar live via Radio Stoomboot 
op www.quindo.be. Op vrijdag 4 

december is de Sint te horen van 17 
tot 19 uur en op zaterdag 5 decem-
ber van 12 tot 14 uur. Wil je dat de 
Sint jou opbelt om een praatje te 

maken? Of wil je een liedje aanvra-
gen? Surf dan nog snel naar www.
kortrijk.be/sint en schrijf je in. De 

plaatsen zijn beperkt!
 

SUPER PIET DAAGT UIT
Op zondag 29 november kan je van 

14 tot 17 uur meespelen met het 
coronaveilige gezinsspel ‘Super Piet 
daagt je uit’. Via Messenger krijg je 
zoek-, doe- en denkopdrachtjes. Je 
neemt het hierbij op tegen andere 

gezinnen. De Sint kijkt vanaf de 
zijlijn toe. Hebben jullie het in je om 

een échte Piet te worden?

SINTBUSSEN
Alle info over Sinterklaas vind je op 
www.kortrijk.be/sint. Je kunt er ook 
een mooie kleurplaat downloaden. 

Deponeer ze in één van de tien Sint-
bussen in Kortrijk en deelgemeen-
ten en maak kans op iets lekkers!

Sinterklaas pakt 
het dit jaar iets 

anders aan

Voor alle laatste nieuws: 
www.winterinkortrijk.be

WINTER IN KORTRIJK WINTER IN KORTRIJK
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Jouw buur(t) 
heeft je nodig!

Ouderenadviesraad 
dankt zorg(enden)

Hulp bieden in je directe omgeving is vaak van onschatbare waarde.  
Zeker nu we onze sociale contacten opnieuw beperkt moeten houden. 

Wil jij graag een handje helpen in je buurt, maar weet je niet goed hoe je 
daaraan moet beginnen? De wijkteams helpen je graag op weg.

Ongeveer een kwart van onze stadsgenoten is 65-plusser. Tegen 2030 
wordt dat zelfs bijna een derde. Voor deze grote groep Kortrijkzanen wil 

de Ouderenadviesraad, of kortweg OAR, een spreekbuis zijn.  
Voorzitter Paul De Meester legt ons graag even de werking uit en heeft 

ook een belangrijke boodschap.

Boodschappen doen of kleine huishoudelij-
ke taken uitvoeren zoals de afvalzak buiten 
zetten, post uithalen of planten verzorgen. 
Voor sommige bewoners uit jouw buurt is 
dat geen evidentie. Omwille van uiteenlo-
pende redenen zijn ze afhankelijk van hulp-
verlening. Maar tijdens de coronaperiode 
loopt die vaak niet zoals gewoonlijk en kun-
nen ze een helpende hand goed gebruiken. 
Andere buurtbewoners hebben dan weer 
weinig sociale contacten. Voor hen kan een 
simpele babbel wonderen doen. Of dat nu 
telefonisch, op de drempel of tijdens een 
buurtwandelingetje is.

IK WIL HELPEN
Wil jij graag een buurtbewoner helpen, 
neem dan contact op met een wijkcen-
trum bij jou in de buurt. Je vindt alle wijk-
centra op www.kortrijk.be/wijkteams en 
onderaan dit artikel. Het wijkteam in jouw 

buurt zal je de contactgegevens van de 
buurman/vrouw bezorgen die jouw hulp 
kan gebruiken. De wijkteams staan uiter-
aard paraat om je te begeleiden. Ze beant-
woorden al jouw vragen en geven prak-
tische tips. Ook alle coronamaatregelen 
waar je rekening mee moet houden, wor-
den nog eens aandachtig doorgenomen. 

 R www.kortrijk.be/wijkteams/jij-wil-helpen

IK HEB HULP NODIG
Heb je zelf hulp nodig of ken je iemand die 
een helpende hand kan gebruiken? Aarzel 
niet en neem contact op met het wijkcen-
trum in je buurt. Je kan er met alle hulpvra-
gen terecht: medicijnen ophalen in de apo-
theek, de hond uitlaten, videochatten, een 
bereide maaltijd, een gezellige babbel … 

 R www.kortrijk.be/wijkteams/hulp-nodig

ADVISEREN
“De belangrijkste taak van de OAR is de 
stad advies geven over allerlei zaken die 
ouderen aanbelangen. Daarnaast helpt de 
OAR bij de coördinatie van alle initiatieven 
die door ouderen genomen worden. Alle 
seniorenverenigingen van Kortrijk en deel-
gemeenten kunnen lid worden van de OAR. 
Op vandaag tellen we er een kleine dertig.”

PARTICIPEREN
“De Ouderenadviesraad heeft vertegen-
woordigers in verschillende raden en com-
missies. Zo kunnen we onze stem laten 
horen in de Stedelijke Adviesraad voor 
Personen met een Handicap (SAPH), de 
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening (GECORO) en het Regionaal Plat-
form Ouderenbeleidsparticipatie Kortrijk. 

Mede door onze aanwezigheid in die raden 
kwam bijvoorbeeld het project Buren voor 
Buren tot stand in Kortrijk.”

ONTSPANNING
“Maar het hoeft niet altijd zo serieus te zijn 
bij de OAR. ‘Op de koffie met’ is een reeks 
voorstellingen (muziek, theater …) in de 
OC’s waarbij de aanwezigen koffie en een 
stukje taart krijgen. Leden van de erkende 
Kortrijkse verenigingen genieten van een 
korting dankzij de OAR.”

BEZORGDHEDEN
“Tijdens de algemene vergaderingen werkt 
de adviesraad telkens rond een bepaald the-
ma. In 2018 was dat bijvoorbeeld eenzaam-
heid, een thema dat in tijden van lockdowns 
plots weer heel actueel is. Na onze laatste 

vergadering werden de aanwezige senioren 
bevraagd over hun grootste bezorgdheden. 
Twee zaken vielen daarbij op: zo lang moge-
lijk thuis blijven wonen en de betaalbaarheid 
van de (thuis)zorg. Vandaag komt daar nog 
een grote bezorgdheid bij: de coronacrisis.”

BEDANKT ZORG(ENDEN)!
“En daarmee is het grote woord gevallen: co-
rona. De beelden die we zien in de media zijn 
aangrijpend, maar tonen slechts een glimp 
van de harde realiteit. Het intense en moei-
zame werk van artsen, verpleegkundigen en 
andere zorgverleners in deze moeilijke peri-
ode verdient ons grootste respect. Daarom 
wil de OAR van deze gelegenheid gebruik 
maken om uit naam van alle Kortrijkse ou-
deren te zeggen: bedankt gezondheidswer-
kers, mantelzorgers en al wie zorgt!”

• Wijkteam Bissegem
 wijkteam.bissegem@kortrijk.be
 056 24 45 45 
• Wijkteam Centrum
 wijkteam.centrum@kortrijk.be
 056 24 42 00 
• Wijkteam Heule
 wijkteam.heule@kortrijk.be
 056 24 46 00 
• Wijkteam Marke
 wijkteam.marke@kortrijk.be
 056 24 08 25 

• Wijkteam Noord
 wijkteam.noord@kortrijk.be
 056 27 73 80 
• Wijkteam Zuid
 wijkteam.zuid@kortrijk.be
 056 24 48 70 
• Wijkteam Zuidelijke Rand 
 wijkteam.zuidelijkerand@kortrijk.be
 056 27 77 65
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Midden oktober kreeg de Kortrijkse horeca opnieuw 
een stevige klap te verwerken: de verplichte sluiting als 

maatregel in de strijd tegen het coronavirus. De stad 
wil zijn horecazaken steunen en heeft daarvoor een 
nieuw plan klaar. Met TakeAway XXL wil Kortrijk dé 

takeawaystad van Vlaanderen worden.

Tijdens de coronalockdown van maart en april gaf Stad Kortrijk al extra premies aan 310 
horecazaken, 424 winkels en 33 ondernemingen in de eventsector. Daar komen nu nog 
eens een injectiepremie en een takeawaypremie bij.

HANDELAARS VOOR HANDELAARS
De injectiepremie draagt de naam ‘handelaars voor handelaars’. Ondernemingen uit de 
horeca- en eventsector krijgen het bedrag van € 500 dat ze kunnen besteden bij andere 
Kortrijkse handelaars. Op die manier steunen Kortrijkse ondernemers elkaar.

DÉ TAKEAWAYSTAD VAN VLAANDEREN
Horecazaken kunnen naast de injectiepremie ook een takeawaypremie krijgen van € 250. 
Maar daar stopt het niet. Kortrijk lanceerde al de website www.kortrijk.be/takeawayxxl 
waarop alle horecazaken met takeaway onderverdeeld worden per categorie en locatie. 
Ze kunnen ook een beroep doen op experts die hen trainingssessies aanbieden waar-
mee ze het maximum uit hun e-commerce en sociale media leren halen.

Psychologische bijstand 
toegankelijker dankzij 
eerstelijnspsychologen

Heel wat mensen worden vroeg of laat geconfronteerd met geestelijke 
gezondheidsproblemen. Tijdens deze coronacrisis is die groep alleen maar 

groter geworden. Mensen zitten niet goed in hun vel, zijn verdrietig, 
prikkelbaar of bezorgd.

Het is belangrijk dat deze emoties niet on-
derdrukt worden. De stap zetten naar pro-
fessionele hulpverlening is voor velen niet 
evident. Er heerst nog altijd een taboe rond 
geestelijke gezondheid. Het zou ook duur 
zijn, en de wachtlijsten lang. De eerstelijns-
psychologen brengen daar verandering 
in. Ze zorgen ervoor dat je je begrepen en 
gesteund voelt en ze doen dat snel én be-
taalbaar.

DIRECT TOEGANKELIJK
Sinds enige tijd is er in Zuid-West-Vlaan-
deren een netwerk van eerstelijnspsy-
chologen uitgerold. ‘Eerstelijn’ betekent 
direct toegankelijk. Toegankelijkheid en 
laagdrempeligheid zijn dan ook dé sleutel-
woorden van deze dienstverlening. Eerste-
lijnspsychologen bieden hulp bij de meest 
voorkomende emotionele en psychische 
klachten: depressie, angst en problemen in 
het gebruik van alcohol of slaapmedicatie. 
Alle leeftijden zijn welkom. Volwassenen, 
kinderen, jongeren, ouderen …

DICHTBIJ
De Zuid-West-Vlaamse eerstelijnspsycholo-
gen werken lokaal, met als doel voor iedere 
stad of gemeente minstens één psycho-
loog beschikbaar te hebben, zodat ze vlot 

bereikbaar zijn. In Kortrijk zijn er vijf psy-
chologen actief. De wachttijd is kort: van 
één tot twee weken. Zo kunnen de hulp-
verleners kort op de bal spelen.

TERUGBETALING
Heb je last van negatieve gevoelens? Be-
spreek ze met jouw arts en vraag een af-
spraak bij een eerstelijnspsycholoog aan. 
Je huisarts bezorgt je een specifieke ver-
wijsbrief die je samen met je ID-kaart mee-
neemt naar de afspraak bij de psycholoog.  
 

Vier sessies per jaar worden terugbetaald. 
Je kan dit verlengen tot acht sessies per kalen-
derjaar. Jouw persoonlijk aandeel bedraagt  
€ 11,20 per sessie of € 4 als je een verhoogde 
tegemoetkoming hebt. Tijdens deze corona-
periode zijn ook videocalls mogelijk.

 R Vragen? Stuur een mailtje naar Filip Vanneste 
via elpco@psy107zwvl.be of surf naar  
www.psyzuid.be.

TakeAway 
XXL
Extra steun aan horeca- en eventsector

STEUN DE 
KORTRIJKSE HORECA
Ga jij graag uit eten? Mis jij je 
favoriete restaurant, brasserie, 
bistro, tearoom of café? Help 
er dan mee voor zorgen dat 
de Kortrijkse horeca ook na 
de sluitingsperiode de deuren 
kunnen openhouden. Steun 
hen door minstens 1 keer per 
week een gerechtje of menu-
tje te bestellen en af te halen!

 R www.kortrijk.be/takeawayxxl
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Op 17 september werden in Depart de 
12 winnaars van de Commerce Design 
Kortrijk Award bekendgemaakt. Deze 12 
handelszaken werkten voor het interieur 
en/of de architectuur van hun zaak samen 
met een ontwerper en zijn het bewijs dat 
dit niet alleen een positieve invloed heeft 
op de zaak zelf, maar ook op de hele buurt 
en zelfs stad en streek.
Het grote publiek mocht uit de 12 gese-
lecteerde zaken de winnaar van de Pu-
blic Choice Award kiezen. En dat is Ton 
sur Ton geworden, de kapperszaak van 
Nico Desmet aan de Vlaskaai. Ontwerpers  
Simon De Backere en Niels Verdoncq cre-
eerden er een prachtig interieur geïnspi-
reerd door de art deco Op een eervolle 
tweede plaats vinden we Zorggroep H. 
Hart met Buda Kitchen | ALTA takeaway in 
samenwerking met Stay Studio en op de 
derde plaats Xandres in samenwerking 
met Maister.

 R www.commercedesignkortrijk.be

Kolle, de lijm tussen  
6 Zuid-West-Vlaamse 
jeugdinitiatieven 
 
 
 
Samen staan we sterker. Dat is het motto 
van het gloednieuwe jeugdinitiatief Kolle. 
Onder die naam bundelen JH Jakkedoe 
(Waregem), JH Krak (Avelgem), JC Ten 
Goudberge (Wevelgem), Quindo, De Stro-
ate en Jongbloed/Bolwerk (Kortrijk) de 
krachten. Hun gemeenschappelijke doel, 
ondernemende jongeren uit de regio on-
dersteunen, is de lijm die hen verbindt. 
Sommige organisaties zijn oude rotten in 
het jeugdwerk, andere nemen meer expe-
rimentele vormen aan.  Ze stimuleren allen 
ondernemerszin en artistieke expressie bij 
jongeren. Een samenwerking lag dus voor 
de hand. Zo willen de organisaties onder 
andere infrastructuur en materiaal uitwis-
selen, elkaars werking en aanbod inhoude-
lijk ondersteunen, maar ook op een geor-
ganiseerde manier de stem van jongeren 
vertegenwoordigen.

 R www.kolle.be
 

Inwisselen afvalzakken 
uitgesteld tot maart
 
 
 
Sinds september zijn de nieuwe, grijze 
restafvalzakken in gebruik. De stedelijke 
diensten haalden nog tot eind november 
de oude, witte afvalzakken op. Vanaf nu 
kan je die niet meer buiten zetten. Heb je 
nog oude, witte afvalzakken liggen? Hou 
ze nog even bij. Tussen 1 en 31 maart kan 
je ze per stuk of pak inruilen in de wijk-
centra tegen betaling van de meerprijs. 
Niet vanaf 1 december dus zoals eerder 
gecommuniceerd. Het inruilen is even uit-
gesteld door de coronamaatregelen.

 R www.kortrijk.be/wijkteams 

Nieuwe afhaalrondes 
voor restafval 
 
 
 
Door een reorganisatie zijn de ophaalron-
des van het huishoudelijk afval veranderd. 
Vanaf 4 januari zijn er 5 ophaaldagen in 
een week. De rondes zijn zo georganiseerd 
dat zij het drukke (school)verkeer vermij-
den. Dat betekent dat bepaalde delen van 
Kortrijk een andere ophaaldag krijgen. 
Ophaalrondes die op een feestdag plaats-
vinden, worden verschoven naar een zater-
dag. Ook dat is nieuw.

 R Een overzicht van alle veranderingen vind je 
op www.kortrijk.be/afval en www.imog.be.

Online aanmelden voor 
winters speelpleinplezier

Klaar voor speelpleinplezier bij Wasper 
tijdens de kerstvakantie? Hou er rekening 
mee dat het aantal kinderen per leeftijds-
groep beperkt is. Je meldt jouw kroost 
online aan. Inschrijven kan enkel voor 
kinderen die minimum drie volle dagen 
komen spelen. Ze kunnen niet voor een 
halve dag speelplein kiezen. In de kerst-
vakantie is er enkel van 21 tot en met 24 
december speelpleinwerking. 
Je kan vanaf 30 november een plaatsje 
reserveren via www.kortrijk.be/wasper. 
Je moet in het bezit zijn van een UiTPAS 
en dagticket(s). Beide koop je vooraf aan 
bij het onthaal van De Warande. Je kan 
er enkel betalen met Bancontact. Moeite 
met het online inschrijven? Ga langs bij 
het onthaal van De Warande. De mede-
werkers helpen graag met de inschrijving.

 R www.kortrijk.be/wasper 

15 miljoen 
Vlaamse steun voor 
cultuurinfrastructuur

Stad Kortrijk zal deze legislatuur nog meer 
in cultuur kunnen investeren dan gepland. 
Vlaanderen kende 15 miljoen euro uit het 
Vlaamse Veerkrachtfonds aan Kortrijk toe. 
Daardoor kan Kortrijk het voorziene inves-
teringsbudget voor cultuurinfrastructuur 
optrekken van 23,6 tot 38,6 miljoen euro. 
Dankzij deze steun kan het hele master-
plan voor de vernieuwing van de Kor-
trijkse Schouwburg deze legislatuur afge-
werkt worden en zal de transformatie van 
de Groeningeabdij in een hoogwaardige 
tentoonstellingssite tegen 2024 voltrok-
ken zijn. Met deze extra middelen om te 
investeren in cultuurinfrastructuur heeft 
Kortrijk bovendien nog meer troeven 
om mee te dingen naar de titel Culturele 
Hoofdstad van Europa in 2030.

Steek een kaars aan  
voor overleden kinderen
 
 
 
Op zondag 13 december vindt Wereld-
lichtjesdag plaats. Om klokslag 19 uur 
steken mensen wereldwijd kaarsen aan 
om overleden kinderen te herdenken. Dit 
kleine gebaar moet de wereld even lichter 
maken voor mensen die hun kind verlo-
ren. Het fysieke herdenkingsmoment van 
HuisvandeMens Kortrijk werd om geken-
de redenen geannuleerd, maar er wordt 
gewerkt aan een online alternatief.

 R www.facebook.com/huisvandemenskortrijk 

Hou de  
begraafplaats netjes 
 
 
 
Op 1 en 2 november heb je wellicht 
het graf van een geliefde versierd met 
chrysanten of kleurrijke bloemstukken. 
Die bloemen- en plantenpracht 
verwelkt echter na verloop van tijd. 
Daarom nemen de stadsmedewerkers 
van 7 tot 11 december de verwelkte 
bloemen weg. Vóór die periode kan je 
de grafversiering nog recupereren. Na 11 
december kan je het graf van je geliefde 
opnieuw opsmukken. 

Kortrijk Kort 

Ton sur Ton wint 
publieksprijs  
Commerce Design
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Jonge twintigers 
zetten Kortrijk op 

de wielerkaart
Hoewel het wielerseizoen helemaal overhoop werd gehaald door het 
coronavirus, kreeg de koersliefhebber tal van mooie wedstrijden te 

zien. Aalbekenaar Harm Vanhoucke en de Bellegemse Shari Bossuyt 
zorgden de voorbije maanden voor het Kortrijkse accent.

Haar seizoen mag dan wel met een sisser 
zijn geëindigd, Shari blikt toch met een 
goed gevoel terug. “Deze zomer heb ik me 
op het EK voor -23-jarigen kunnen tonen 
met een vijfde plaats in de tijdrit en een ze-
vende plaats in de wegrit. Er was ook het 
Belgisch kampioenschap op de weg waarin 
ik derde werd na Lotte Kopecky en Jolien 
D’Hoore.”

“Natuurlijk was het ook een raar seizoen. 
Zowel fysiek als mentaal. Met mijn ploeg 
(het Nederlandse NXTG Racing) bereidde ik 
me op het seizoen voor, maar al snel wer-
den er een pak koersen afgelast. Daarna 
moest ik me opladen voor andere koersen, 
waarvan sommige opnieuw niet doorgin-
gen. Dat voortdurend mentaal opladen en 
ervoor zorgen dat je fysiek scherp staat, het 
was niet altijd even gemakkelijk.”

Shari hoopt dan ook dat het komende 
wielerseizoen er (zo goed als) normaal zal 
uitzien. “Maar eerst gaan we ons nog een 
beetje amuseren op de mountainbike”, zegt 
ze lachend. “Binnenkort zal ik dan opnieuw 
trainen. Als ik een sprinttraining moet 
doen, rij ik graag langs de Leie. Voor langere 
ritten trek ik naar de Vlaamse Ardennen. Of 
ik ook wel eens 15 keer Bellegemberg oprij? 
(lachje) Ik hou niet echt van dat klimmetje, 
dat ik altijd moet doen als ik na de training 
bijna thuis ben. Dan durven mijn benen wel 
eens pijn te doen …”

HARM VANHOUCKE: 
“DOE MIJ MAAR LANGE 
BEKLIMMINGEN”

Kortrijk en deelgemeenten zijn vrijwel plat, 
maar toch hebben we een rasklimmer. 
Harm Vanhoucke (23) uit Aalbeke bewees 
dat nog maar eens in de Giro. “Derde ein-
digen op de Etna, het gaf een kick”, zegt hij.

Na de Vuelta (Ronde van Spanje) vorig jaar 
trok Harm Vanhoucke dit najaar met Lotto-
Soudal naar de Giro of de Ronde van Italië. 

Daar liet de jonge Aalbekenaar zich opmer-
ken. “Ik wist dat ik in vorm was, maar ik had 
niet verwacht dat ik in de eerste bergrit der-
de zou worden. Misschien had ik die etappe 
zelfs nog kunnen winnen, want het peloton 
schoot te laat in gang om de vluchters te 
grijpen.”

“Leuk is bovendien dat ik de snelste beklim-
ming van de Etna op mijn naam heb staan. 
Dat is iets om trots op te zijn. Sommigen 
zeiden dat de Giro niet zo’n sterk deelne-
mersveld had, maar onder meer Vincenzo 
Nibali en Jakob Fuglsang deden wel mee. 
Dat zijn niet bepaald slechte renners, hé. 
Tot slot mag ik ook die witte trui niet verge-
ten. Ik was 10 dagen de beste jongere in de 
Giro, ook al een mooie prestatie.”

Met de Giro sloot Harm zijn seizoen af. Een 
seizoen dat in maart eensklaps werd afge-
broken. “Ik had een goede winter achter de 
rug en in zowel de Ronde van Mallorca als 
de Ruta del Sol ging het goed. Maar toen 
kwam corona. Ik was op hoogtestage toen 
in België de lockdown begon. Meteen had 

die stage geen zin meer, want alle koersen 
waren afgelast. Toen de aangepaste kalen-
der bekend raakte, ben ik opnieuw begin-
nen te trainen.”

Die trainingen werkt de Aalbekenaar graag 
af in de Vlaamse Ardennen of het Heuvel-
land. “Ik ga ook af en toe naar de Ardennen 
en we lassen enkele hoogtestages per jaar 
in. In de regio rond Kortrijk train ik niet zo 
veel, eigenlijk enkel als ik moet losrijden. 
Als klimmer vind ik hier mijn gading niet.”

“Van bij de jeugd bleek al dat ik een klim-
mer ben. De Vlaamse klassiekers waren 
niet aan mij besteed, terwijl ik met de bes-
ten meekon als het bergop ging. Ook nu 
voel ik mij in mijn sas in de bergen. In de 
Giro heb ik mij dan ook geamuseerd. De 
bergen in Italië liggen mij beter dan die 
in Spanje omdat ze langer en minder steil 
zijn. Hoe langer bergop, hoe beter voor 
mij”, besluit Harm.

SHARI BOSSUYT: 
“MENTAAL EEN MOEILIJK SEIZOEN”

Shari Bossuyt is een gevestigde naam in het 
Belgisch vrouwenwielrennen. Je zou bijna 
vergeten dat de Bellegemse nog maar 20 
jaar is. “Ik hoop om de komende jaren pro-
gressie te blijven boeken”, zegt ze.

Midden oktober eindigde het seizoen voor 
Shari Bossuyt. Abrupt. Op het Europees 
jeugdkampioenschap baanwielrennen in 
Italië viel ze hard tijdens de afvallingskoers 
voor -23-jarigen. Gevolg: een sleutelbeen-
breuk. “Ik herinner me de val niet”, zegt ze. 
“Daarom heb ik achteraf de beelden beke-
ken. Achter mij viel een Oekraïense die te-
gen mijn achterwiel terechtkwam. Meteen 
was de koers voor mij over.”

“Dat was een domper, want ik voelde me 
goed. Ik had twee dagen eerder zilver ge-
pakt in de puntenkoers. Het hoogst haal-
bare, want aan de Italiaanse winnares was 
niets te doen. In elk geval ben ik snel terug-
gekeerd naar België en werd ik geopereerd. 
De voorbije weken heb ik gerevalideerd en 
ook al wat gefietst.”©
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“Vanaf mijn 12 jaar moest ik helpen met mijn vader. Elk 
weekend en vaak ook op maandagavond. Als de kermis in 
de buurt plaatsvond, reed ik met mijn fiets rechtstreeks van 
school naar daar. Toen ging het er nog helemaal anders aan 
toe in het frietkraam: we werkten met potten die op het 
gasvuur stonden. Werd de olie te warm, dan legden we het 
vuur af. En de lookworsten hingen aan een haak. Nu is dat 
niet meer toegelaten.”

“Ik heb meteen mijn hart verloren aan de kermis. Mijn 
moeder had lang een frituur in Bissegem en daar moest ik 
buiten het kermisseizoen wel eens helpen. Eerlijk, ik deed 
dat niet graag. Het werk was zo goed als hetzelfde, maar je 
zag altijd dezelfde mensen. Op een kermis ontmoet je elke 
dag anderen en dat maakt het net interessant en leuk. Niet 
dat ik een babbelgat ben. Mijn pa was zo iemand. Hij kende 
iedereen.”

“Op mijn 18e maakte ik mijn middelbaar af. Ik heb toen 
mijn diploma snit en naad behaald. Maar ik heb er nooit 
aan gedacht om in de textielsector te gaan werken. Ik had 
stage gedaan bij Deltex in Deerlijk en toen had ik gemerkt 
dat zo’n job niets voor mij was. Na mijn middelbaar ben ik 
daarom meteen bij mijn vader gaan werken.”

“Neen, ik heb niet het gevoel dat ik die afgelopen 37 jaar 
iets heb gemist. Ook niet als jongere toen leeftijdsgenoten 
uitgingen en ik op de kermis werkte. Ik heb in die periode 
enorm veel vakkennis opgedaan. Mijn pa zei bovendien dat 
je hard moet werken als je ergens wil raken en ook dat je 
elke kans moet benutten. Daarom heeft hij bijvoorbeeld 
heel lang met een kraam op KV Kortrijk gestaan. Maar op 
de duur was dat niet meer haalbaar en zijn we daarmee ge-
stopt.”

“Vier jaar geleden overleed mijn pa. We werkten toen al 
heel lang samen, maar hij regelde wel vrijwel alles. Van de 
ene dag op de andere dag moest ik de zaak runnen: bestel-
lingen doen, zorgen dat de kramen in orde waren, de boek-
houding ... Niet vanzelfsprekend. Ik heb toen mijn weg 

moeten zoeken. Maar ik mag zeggen dat dit gelukt is. Daar 
ben ik wel trots op, ja.”

“We hebben 3 frituurkramen en 2 hamburgertenten. Plus 
nog een mobiel kraam voor feesten. Zoon Thibault runt 
één van de hamburgertenten en een frietkraam. De opvol-
ging is dus verzekerd. Toen Thibault 18 jaar werd, wou hij 
in de voetsporen van zijn opa en mezelf treden. Mijn pa 
heeft dan een hamburgertent voor hem gekocht en daar-
mee trekt hij van kermis naar kermis. Aangezien hij ook al 
van zijn 12 jaar meehelpt, wist hij al hoe alles werkt.”

“In 2020 hebben we jammer genoeg nog maar weinig 
werkplezier gehad. We hadden alle kramen helemaal op 
orde gezet om aan het seizoen te kunnen beginnen, maar 
COVID-19 stak daar een stokje voor. Plots werden de ker-
missen afgelast en zaten wij zonder werk. Dat was een 
enorme klap.”

“Alle dagen thuis zijn, we hadden dat nog nooit meege-
maakt. Dat was even wennen. We zijn toen op zoek gegaan 
naar dingen om ons mee bezig te houden. Zo hebben we de 
hangar van mijn pa opgekuist. Hij was een verwoed verza-
melaar van horecamateriaal: potten, pannen, borden … We 
zijn een tijdje zoet geweest met die opkuis.”

“We hebben ook onze traditie tijdens de Paasfoor in ere ge-
houden, namelijk oliebollen uitdelen. Normaal maken we 
er 7.000 à 8.000 voor de bewoners van woonzorgcentra, 
maar dit keer kon dit niet door de coronamaatregelen. We 
hebben daarom oliebollen gebakken voor het zorgperso-
neel. Daarnaast hebben we een paar weekends oliebollen 
aan huis geleverd. Die vielen in de smaak. In de toekomst 
doen we dit misschien nog wel eens.”

Duizenden kilo’s frieten heeft Heidi Coussens (49) al opgeschept. 
Maar de dochter van Bertrand is het Belgische knapperige 

goudstaafje nog lang niet beu. “Mijn kermiskramen zijn mijn 
leven”, zegt ze. “Daarom is de coronacrisis een enorme klap in mijn 

gezicht. We mochten máánden niet werken.”

“Met Thibault 
staat de derde 

generatie 
klaar”

Straffe verhalen

“Door COVID-19 zaten we 
plots zonder werk”
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Kortrijk roept op 

Respect voor onze 
vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde 
voor de stad. Sommigen staan in voor stu-
diebegeleiding of ondersteunen mensen 
bij het aanleren van de Nederlandse taal of 
het werken met een computer. 
Rebecca, José, Delphine, Francine, Veerle, 
Marc, Michael, Ginette, Jo en Katrien vat-
ten post aan het onthaal van het stadhuis. 
Ze begeleiden er burgers naar hun af-
spraak. Voor hen is dit niet alleen een zin-
volle vrijetijdsbesteding. Ze willen zo écht 
iets betekenen voor de medemens.
De moeilijke coronatijden schrikken hen 
niet af. De stad zorgt voor de broodnodige 
bescherming. Voorzichtig zijn is de bood-
schap. Als iedereen de coronamaatregelen 
volgt, is het aangenaam en veilig werken. 
Het helpt ook als burgers goed voorbe-
reid naar het stadhuis komen: een online 
afspraak maken, de nodige documenten 
meebrengen … Met wat geduld en het 
nodige respect gaat het voor iedereen 
makkelijker.

Online sessies  
Digi-Wadde

@llemaal Digitaal organiseert in december 
4 online Digi-Waddes. Tijdens een Digi-
Wadde krijg je praktische uitleg over een 
thema uit de digitale wereld. Achteraf kan 
je ook vragen stellen. Om deel te nemen 
aan een sessie moet je inschrijven door je 
e-mailadres op te geven. Een Digi-Wadde 
volgen is gratis. Een dag vóór de Digi-Wad-
de van start gaat, krijg je een link doorge-
maild van de lesgever. 10 minuten vóór het 
begin van de sessie kan je inloggen in de 
virtuele klas. De lesgever geeft je tekst en 
uitleg. Zo kan je ook van thuis uit nog wat 
digitale kennis opdoen. Je kan de sessie 
volgen via je tablet, laptop of smartphone. 
Volgende thema’s komen aan bod: ‘Win-
dows wordt niet meer ondersteund. Wat 
nu?’, ‘Veilig en gratis opslaan van je gege-
vens’, ‘Itsme’ en ‘Foto’s op je GSM’.

 R www.kortrijk.be/bibliotheek/digiwadde

Kinderopvang  
zoekt chauffeur 
 
 
 
De stad zoekt voortdurend vrijwilligers 
voor uiteenlopende taken. Deze keer hel-
pen wij de vrijwilligerscoördinator bij de 
zoektocht naar een chauffeur voor kinder-
opvang De Puzzel. Rijd je graag rond? Zet 
je je graag in voor anderen? Heb je een 
hart voor kinderen? Dan ben jij wellicht de 
vrijwilliger die De Puzzel nodig heeft. De 
buitenschoolse opvang De Puzzel zoekt 
chauffeurs die kinderen naar de opvang 
kunnen brengen. Geïnteresseerd? Neem 
dan contact op met de coördinator vrij-
willigerswerk. Wil je als vrijwilliger aan de 
slag, maar is deze vacature niet meteen 
aan jou besteed? De vrijwilligerscoördi-
nator vindt ongetwijfeld een manier om 
jouw talenten in te zetten.

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

Kortrijkse kerken 
krijgen nieuwe bestemming

In maart 2019 lichtte Kortrijk zijn kerkenplan toe. Met dat plan 
willen de stad en de Kortrijkse dekenij 21 van de 25 Kortrijkse kerken 
een nieuwe of nevenbestemming geven. Voor enkele kerken zijn die 

plannen nu heel concreet geworden.

In vorige stadsmagazines kon je al lezen 
dat de Onze-Lieve-Vrouwekerk in het stads-
centrum een kerkmuseum wordt of dat de 
Sint-Laurentiuskerk in Kooigem vorige zo-
mer even een fietskerk was. Nu zijn de Sint-
Rochuskerk, de Heilige Damiaankerk en de 
Sint-Corneliuskerk aan de beurt.

SINT-ROCHUSKERK
Sommige Kortrijkse kerken blijven hun 
liturgische functie behouden en krijgen 
daarnaast een extra bestemming. Dat geldt 
niet voor de Sint-Rochuskerk die definitief 
verkocht werd. De nieuwe eigenaar is een 
kunstverzamelaar. Hij zal de kerk gebruiken 
om er zijn kunstcollectie in onder te bren-
gen. Het is niet de bedoeling om er een 
museum van te maken, maar occasioneel 
zal er wel publiek toegelaten worden. Later 
deze maand wordt de Sint-Rochuskerk ont-
wijd. Er zullen dan geen kerkdiensten meer 
plaatsvinden. Alles wat erfgoedwaarde 
heeft, blijft wel staan.

HEILIGE DAMIAANKERK
Ook de Damiaankerk op de Pottelberg 
werd intussen ontwijd. Nieuwe eigenaar 
vzw Poverello, gesticht door Kortrijkzaan 
Jan Vermeire, verhuisde recent van de 
Spoorweglaan naar de voormalige site van 
het karmelietenklooster. Een zeventigtal 
mensen krijgen er onder normale omstan-
digheden dagelijks een warme maaltijd 
voor € 1. De kerk en de stad kozen daarmee 
voor een sociaal project en niet voor het 
grote geld van een projectmakelaar.

SINT-CORNELIUSKERK
De parochiekerk in het centrum van Aal-
beke werd niet verkocht en behoudt dus 
haar kerkelijke functies. De gebedsruimte 
wordt wel een stuk kleiner. Zo ontstaat er 
ruimte voor enkele nevenbestemmingen. 

De buurtbib krijgt er onderdak, Conserva-
torium Kortrijk krijgt er vier klaslokalen en 
er komt een polyvalente centrale foyer die 
kan dienstdoen voor lezingen, concerten… 
De werken starten normaal in februari 2021 
en zullen ongeveer een jaar duren.
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BISSEGEM 

VLIENDERKOUTER 
ALTERNATIEF  VOOR RIETPUT 
Begin november werd de centrumparking Vlienderkouter in Bissegem 
heropend. De parking en de oprit zijn volledig vernieuwd en er werden 
twee nieuwe wandelpaden voorzien. Langparkeerders en bezoekers 
hebben hiermee een kwalitatief én gratis alternatief voor de overbe-
laste parking Rietput. Ook ouders die hun kinderen met de auto naar de 
Sint-Vincentiusschool brengen, kunnen gebruik maken van de nieuwe 
parking. Een gemachtigd opzichter zorgt ervoor dat de kinderen veilig 
de steenweg kunnen oversteken. Op die manier vermindert de autodruk 
in de Driekerkenstraat en verhoogt de verkeersveiligheid voor fietsers en 
voetgangers.

BISSEGEM

HERINRICHTING
DRIEKERKENSTRAAT
Op 15 december stelt studiebureau Arcadis het definitieve ont-
werp voor van de toekomstige herinrichting van de Driekerken-
straat. Vanaf 19 uur kan je de voorstelling volgen via livestream. 
Op www.kortrijk.be/bissegem vind je meer informatie over de 
herinrichting van de Driekerkenstraat en over andere onderdelen 
van het stadsvernieuwingsproject Konnector.

BELLEGEM-ROLLEGEM-KOOIGEM

PLANNEN VOOR WATER
Op 15 september startte het openbaar onderzoek van 
de stroomgebiedbeheerplannen. Onze zuidelijke deel-
gemeenten maken deel uit van het zogeheten Boven-
scheldebekken. Deze plannen zijn opgemaakt door de 
commissie integraal waterbeleid (CIW) en stellen acties 
voor om de toestand van onze waterlopen en van het 
grondwater te verbeteren. In de plannen zijn ook maat-
regelen opgenomen om ons beter te beschermen tegen 
overstromingen en droogte. Je kan de ontwerpplannen 
inkijken en erop reageren op www.volvanwater.be tot 
14 maart 2021.

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

MARKE

WANDELEN LANGS VLUCHTWIJZERS 
Met het eigenzinnige project Vluchtwijzers wil de Kortrijkse kunstenares 
Sien Demuynck de weg van ‘nieuwe’ Kortrijkzanen in beeld brengen. Sien 
maakt de waargebeurde verhalen die ze verkreeg via getuigenissen tast-
baar in de openbare ruimte door wegwijzers op te hangen. Daarop vind 
je telkens de naam van een vluchteling, het aantal kilometer dat hij of zij 
aflegde en het meest frappante dat hij of zij onderweg meemaakte. De 
confrontatie met deze verhalen op straat komt onverwacht, waardoor ze 
extra hard binnenkomen. De Vluchtwijzers worden tot 3 januari in een 
korte luswandeling in het centrum van Marke met elkaar verbonden en 
gekoppeld aan verhalen van vluchtelingen. Meer info en een plan van de 
wandeling kan je krijgen in  OC Marke of downloaden van de website.

 R  www.kortrijk.be/verhalen-beeld

KORTRIJK-CENTRUM 

INVULLING GEZOCHT 
VOOR PARKING GROENINGELAAN
In 2022 wordt de voormalige parking aan de Groeningelaan asfaltvrij ge-
maakt. Intussen wordt er geëxperimenteerd met tijdelijke functies. Met de 
ervaringen van die experimenten gaat studiebureau Cnockaert op zoek naar 
een definitief ontwerp. Vooral de schoolgaande jeugd van de Sint-Jozefbasis-
school is tevreden met de vrijgekomen ruimte. Enkele streetartkunstenaars 
schilderden er recent een kleurrijke vloertekening om de ruimte wat speelser 
te maken. Binnenkort volgt een kwalitatieve afbakening en sfeervolle verlichting.

 R Zelf leuke ideeën of suggesties? Laat het weten op www.kortrijk.be/groeningelaan.

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 november 
werd genomen langs het Neerbeekpad in Bissegem, dicht bij de Leie. 

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

PARK IN PLAATS VAN AUTOWEG
De N50c moest ooit een nieuwe weg worden om de Brugsesteenweg te 
ontlasten. Om die weg te realiseren, werden stukken grond gereserveerd 
tussen de buitenring (R8) en de stadsring (R36). Maar tijden en visies 
veranderen. De plannen voor de weg werden opgeborgen en vervangen 
door plannen voor een parkgebied met een fietsverbinding en ruimte voor 
wonen. Om de oorspronkelijke plannen te wijzigen, maakt de stad een 
ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de toekomst van het gebied. De info op 
de website loodst je door de toekomstplannen. Daar kan je ook de opname 
van een digitaal infomoment bekijken en vind je de gegevens om te reage-
ren op de plannen. Dat kan tot en met 11 januari 2021.

 R www.kortrijk.be/n50c
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Stadsdichters
over hun Kortrijk

WEERKLANK 21.03

Buiten scheen de zon alsof ze niet wist wat er aan de 
hand is, maar COVID-19 greep de wereld bij de keel. 
Overal in de wereld werd het openbare leven platge-
legd. Winkels, musea en bibliotheken sloten. Memento 
Woordfestival werd afgelast. Gevolg: het eerste instal-
latieportret ‘n°001 Pol.’ van het tweekoppig collectief 
werd ten grave gedragen. Met deze installatie wilden 
ze de Kortrijkse muzikant Pol Isaac portretteren. Het 
portret als echo van iemands identiteit.

Terwijl de dagen warmer werden, zwakte het virus af. 
Schoorvoetend leefde het sociale terug op. Mensen ver-
lieten hun huizen en ontmoetten elkaar op wandelpa-
den, op stadspleintjes en in parken. Ook de cultuursec-
tor mocht voorzichtig weer de deuren openen. Tussen 
twee lockdowns door vond Memento Woordfestival zo 
zijn tweede adem.

In een oud, stoffig gebouw dat vroeger dienstdeed als 
rusthuis ontmoetten Bram en Thomas elkaar opnieuw. 
Hun breinen knetterden. Wat als ze hun installatiepor-
tret van Pol Isaac volledig deconstrueerden tot alleen 
de essentie overbleef? Zo ontstond het concept voor 
‘Weerklank 21.03’, een echo van wat ooit geweest had 
kunnen zijn. Ze verbrandden de verschillende onder-
delen van het oorspronkelijke installatieportret tot 
er alleen nog assen overbleven. Daar middenin vier 
kernzinnen die Pol Isaac kenmerken.

Ik ben Pol.
Ik ben Kortrijkzaan.
Ik ben muzikant.
Ik ben loodgieter. 

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 Thomas Jacques.

Dit najaar verlaat Thomas Jacques het Collectief van de 
Letterzetter, maar hij heeft zijn toekomstplannen klaar. 
Tijdens de eerste lockdown in maart besloot hij om samen 
met kunstenaar Bram Terryn het kunstcollectief ‘BramTerryn 
| ThomasJacques’ op te richten. Vanuit Atelier 2025 bouwen 
ze aan een oeuvre met identiteit als centraal thema. Ze 
gaan hierbij niet alleen op zoek naar hoe de mens zichzelf 
vormgeeft, maar ook hoe steden een eigenheid opbouwen.
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Dit is een ultieme echo van iemands identiteit die we nooit volledig 
kunnen vatten. De kern van iemand bereiken? Het blijft een 
onmogelijke droom. Er zal altijd ruis zijn. Weerklank 21.03 is van 20 
november tot en met 17 december te zien in de Kortrijkse bibliotheek 
en is onderdeel van het Memento Woordfestival.

 R www.letterzetterkortrijk.be

Kortrijk is
Fietsstad 2020

831 Kortrijkzanen, een onderzoeksbureau en een vakjury beoordeelden het 
afgelopen jaar het fietsbeleid in onze stad. Dat gebeurde ook in andere steden 

en gemeenten. Kortrijk won de titel van beste fietsstad in de categorie van 
steden met meer dan 50.000 inwoners. Maar wat vinden jullie daarvan?

VEILIGERE SCHOOLROUTES
“Ik woon in de Sint-Elisabethwijk en ga al 
heel mijn middelbaar lang elke dag met 
de fiets naar school”, zegt Laura. “Sinds de 
uitbreiding van de fietsstraten is de auto-
drukte in het stadscentrum duidelijk afge-
nomen en voel ik me veel veiliger op de 
fiets. Enkele vriendinnen die vroeger met 
de auto gevoerd werden, nemen nu zelfs 
ook de fiets.”

VLOT WOON-WERKVERKEER
“Vóór de eerste coronalockdown speelde ik 
al met het idee om mijn wagen in te ruilen 
voor een elektrische fiets en sinds de zomer 
is het zover”, legt Wim uit. “Ik woon in Rolle-
gem en werk in het stadscentrum. Met on-
der andere het Tramstatiepad en het Bruy-

ningepad leg ik het grootste deel van mijn 
route af zonder me tussen de auto’s te moe-
ten begeven. Na een drukke werkdag kom 
ik altijd ontspannen terug thuis. Bovendien 
bespaar ik veel: geen autobelasting, brand-
stof, onderhoud, parkeerkosten … meer.”

WERKPUNTJES
Ook Marcel uit Marke ziet verbetering. “De 
aanleg van de fietszone in het centrum 
van Marke was zeker welgekomen. Ook in 
het stadscentrum merk je dat de fiets het 
stilaan overneemt van koning auto. Tus-
sen Marke en het centrum is er wel nog 
werk aan de winkel. Met name de Rekkem-
sestraat vermijd ik liever. De vernieuwde 
Overzetweg en de plannen voor Bissegem 
kan ik dan wel weer appreciëren. Weet je, ik 

fiets veel en kom zo op veel plekken. Je ziet 
bijna overal verbetering, maar Kortrijk staat 
toch een stapje verder. Die titel is wat mij 
betreft dus wel terecht.”

Fietspremie
Woon je in Kortrijk en ruil je je wagen in 
voor een fiets? Dan krijg je een premie! 
Daarmee geeft Kortrijk zijn inwoners 
een duwtje in de rug om meer te fiet-
sen. Want meer fietsen betekent een 
betere gezondheid, vlotter verkeer en 
een betere luchtkwaliteit.

> www.kortrijk.be/fietspremie
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Openingstijden 
eindejaarsperiode 

out of 
office

BALIEDIENSTEN
STADHUIS 

Het stadhuis en Onthaal 1777 zijn gesloten 
op vrijdag 25 en zaterdag 26 december en 
op vrijdag 1 en zaterdag 2 januari. Vanaf 
maandag 4 januari gelden opnieuw de nor-
male openingstijden. Je kan enkel zonder 
afspraak langskomen voor: 
• Algemene vragen en inlichtingen
• Aanvragen van akten en attesten (kan 

ook via www.kortrijk.be/thuisloket)
• Maken van een afspraak (kan ook via  

www.kortrijk.be/afspraak of het gratis 
nummer 1777)

• Melding 1777 (kan ook via www.kortrijk.
be of via de app)

Voor alle andere producten heb je, ook tij-
dens de eindejaarsperiode, een afspraak 

nodig. Een afspraak kan je maken via  
www.kortrijk.be/afspraak of bel 1777.

RECYCLAGEPARKEN  

De recyclageparken zijn altijd gesloten op 
op zondagen en feestdagen. Dus ook op 
vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari. 
Op donderdag 24 en 31 december sluiten 
de recyclageparken de deuren uitzonderlijk 
om 12 uur. Alle recyclageparken blijven en-
kel toegankelijk na reservatie.

PARKO 

Het loket van parkeerbedrijf Parko is open 
op maandag (9 tot 13 uur en 14 tot 19 uur), 
woensdag (9 tot 13 uur en 14 tot 17 uur) en 
donderdag (9 tot 13 uur). Sinds 1 juli kan je 

er enkel op afspraak terecht. Telefonische on-
dersteuning is er elke weekdag van 9 tot 17 
uur (op maandag tot 19 uur). Tijdens de ein-
dejaarsperiode is Parko telefonisch niet be-
reikbaar op donderdag 24 december vanaf 
13 uur, vrijdag 25 december, donderdag 31 
december vanaf 13 uur en vrijdag 1 januari.

SOCIAAL HUIS 

Het Sociaal Huis werkt sinds mei altijd op af-
spraak. Je kan er elke weekdag terecht van 
9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, behalve op 
vrijdagnamiddag. Op vrijdag 25 december 
en op vrijdag 1 januari is het Sociaal Huis de 
hele dag gesloten. Op donderdag 24 en 31 
december kan je er enkel in de voormiddag 
terecht van 9 tot 12 uur.

Kerstdag en nieuwjaarsdag vallen dit jaar op een vrijdag. Dat heeft 
gevolgen voor de openingstijden van de stadsdiensten. Wij geven je 

alvast de meest geraadpleegde mee. De openingsuren van alle andere 
stadsdiensten staan verzameld op www.kortrijk.be/openingsuren.

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

kurt_van_neder
#spruitjes #wandelknooppunten

blek_en_waait 
steegje op #overleie

omizacat
#instagramwandelroute

eddysabbe
#biking #rollegem #cobblestone

simpybe
#preetjesmolen #heule

benji_le_benji
#bissegem #leie #mist

shaniostyn
#smilesafarikortrijk 

alexandermattelaer
#olvvlaanderen #dronephotography

jurgenlemaire
#november #sunset

joketack
#citylife #sunisout #instamom

ghesquiere_jonathan_photo
#bmxlife #skatebowl



Muurschildering op het Nelson Mandelaplein door Toon Van Ishoven in het kader van 11.11.11


