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Vaccinatiecentrum
in Kortrijk Xpo

De vaccinatiecampagne 
tegen COVID-19 is al 
enkele weken bezig. 
Tegen ten laatste eind 
oktober zou iedereen 
die dit wil ingeënt zijn. 
Kortrijkzanen zullen zich 
kunnen laten vaccineren 
in Kortrijk Xpo.

WAAR VACCINEREN?
Onze stad koos er samen met Harel-
beke en Kuurne voor om Kortrijk Xpo 
als vaccinatiecentrum in te richten. 
Kortrijk Xpo is centraal gelegen en 
goed bereikbaar met de auto, met 
het openbaar vervoer en zelfs met 
de fiets. Bijna iedereen die in de re-
gio woont, bracht ooit wel eens een 
bezoek aan een beurs of evenement 
in Kortrijk Xpo of ging langs in het az 
groeninge.

Inwoners die zich omwille van 
medische redenen niet kunnen ver-
plaatsen, zullen een beroep kunnen 
doen op vaccinatie in de vertrouwde 
thuisomgeving, gecoördineerd door 
het vaccinatiecentrum. Inwoners die 
minder mobiel zijn, zullen kunnen 
rekenen op vrijwilligers, taxidien-
sten en de transportmogelijkheden 
van de Minder Mobielen Centrale.

WANNEER VACCINEREN?
Het vaccinatiecentrum zal opengaan 
eind februari, begin maart. Over hoe 
het vaccinatiecentrum precies zal 
werken en hoe en wanneer de inwo-
ners uitgenodigd zullen worden, zal 
in de komende weken nog uitgebreid 
gecommuniceerd worden.

Intussen zijn in de meeste woon-
zorgcentra de bewoners en me-
dewerkers gevaccineerd. Vanaf 
februari volgt het personeel in 
ziekenhuizen en andere instellingen. 
Ook de mensen van de eerstelijns-
zorg komen aan bod. Vanaf maart 
kunnen de 65-plussers en de risi-
copatiënten geprikt worden, vanaf 

april de essentiële beroepen. In juni 
wordt de vaccinatiecampagne van 
de brede bevolking opgestart. Die 
timing kan veranderen naargelang 
de beschikbaarheid van de vaccins.

 › Volg het laatste coronanieuws op  
www.kortrijk.be/corona.

Vrijwilligers of bedrijven die willen helpen 
bij de opbouw en de uitwerking van het 
vaccinatiecentrum, mogen mailen naar 
info@elzregiokortrijk.be. Ook gepensi-
oneerde vrijwilligers met een medische 
achtergrond zijn zeker welkom.

Handje helpen?
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Kortrijk Kinderrijk 
Kortrijk wil de meest kindvrien-
delijke stad van Vlaanderen zijn. 
Om dat waar te maken heeft 
de stad een plan klaar met vijf 
aandachtspunten.
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theater en muziek.
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te rekenen met vooroordelen. Zo 
ook die van skatepark Luxaplast 
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onterecht te zijn.

22 >
Recyclagepark Heule 
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Duizend vragen, één adres: 1777

Onthaal 1777 is ten gevolge van de coronamaatregelen enkel 
telefonisch bereikbaar via het nummer 1777 of per mail via  
1777@kortrijk.be. Wil je langsgaan bij het onthaal of de balie-
diensten van het stadhuis, maak dan altijd eerst een afspraak.
25.000 attesten en uittreksels kan je nu gewoon thuis 
opvragen. Vraag je digitale documenten aan via het Thuisloket.

Allemaal Beestjes
Samen met Natuurpunt Kortrijk gaan we elke 
maand op zoek naar bijzondere dieren die op 
Kortrijks grondgebied leven. Gerommel op zol-
der? Dat zou wel eens een eikelmuis kunnen zijn.

De eikelmuis herken je aan de zwarte tekening op 
zijn snoet: het Zorro-masker. Ook de pluimstaart 
en grote, ronde oren vallen op. In de herfst zoeken 
deze prachtige dieren een knusse plek voor hun 
winterslaap. Dat kan een boomholte of nestkast 
zijn, maar evengoed een tuinhuis of zolder. Ze 
slapen zowat zes (!) maanden lang. Eenmaal wakker 
zal je het geweten hebben, want ze maken flink 
lawaai: tikken, kwetteren, blazen, fluiten, piepen, 
brommen … Ze kunnen het allemaal. Andere bewij-
zen zijn aangegeten appels of uitwerpselen die op 
hagelslag lijken. Behalve fruit lusten deze slaapmui-
zen ook noten zoals, jawel, eikels! ‘s Zomers eten 
ze insecten maar ook jonge vogels en zoogdieren. 
Eikelmuizen zijn vrij zeldzaam. Om de soort te 
helpen, startten Stadlandschap Leie en Schelde, 
Provincie West-Vlaanderen, Stad Kortrijk en leden 
van Natuurpunt samen het Eikelmuisproject op.

KORTRIJK HEEFT 
NIEUWE HUISSTIJL
Je had het misschien al meteen gemerkt: 
het stadsmagazine zit in een nieuw 
jasje. Deze verandering kadert binnen de 
nieuwe huisstijl die de stad op zaterdag 
9 januari uitrolde. De komende maanden 
zie je stapsgewijs overal ons nieuwe 
logo opduiken: drukwerk, website, kledij 
stadsmedewerkers, stadsvoertuigen … 

Meer weten? 
Check onze website 
www.kortrijk.be

2 3



Kortrijk
Kinderrijk

Trotse burgers
20 procent van de Kortrijkse bevol-
king is jonger dan 20 jaar. Bovendien 
is de diversiteit het grootst in deze 
leeftijdsgroep. Als we willen dat alle 
kinderen en jongeren zich trotse 
Kortrijkzanen voelen, dan moeten ze 
zo vroeg mogelijk het gevoel hebben 
dat ze meetellen. Daarom is het 
belangrijk dat ze hun stem kunnen 
laten horen. Jong Kortrijk Spreekt 
is de verzamelnaam voor heel wat 
projecten en initiatieven die voor én 
met kinderen en jongeren worden 
opgestart.

Online en offline
Met www.kortrijkspreekt.be biedt 
de stad een platform waarmee alle 

Kortrijkzanen kunnen meewerken 
aan het Kortrijk van de toekomst. 
Binnenkort komt daar een webapp 
bij waarop onze jeugd ideeën kan 
posten, delen en liken. Die webapp 
wordt beheerd door jongeren zelf. 
Daarnaast zijn er ook projecten en 
experimenten in samenwerking 
met het onderwijs, de wijkteams en 
Medialab Quindo. Een onafhankelijke 
jongerenredactie spoort verhalen 
op en brengt er verslag van uit. De 
reportage op pagina 14 en 15 is van 
hun hand.

Oe ist?
Recent hield de stad een bevraging 
met 8 korte, maar concrete vragen. 
‘Oe ist? Jong Kortrijk over corona’ 

peilde bij kinderen en jongeren hoe 
het met hen gaat en welke voorstel-
len ze hebben om de komende peri-
ode voor hen aangenamer te maken. 
Niet minder dan 1.754 kinderen en 
jongeren namen deel. Meer dan 
60% van de deelnemers voelt zich 
momenteel minder goed dan vóór 
de coronacrisis. Ze missen sociale 
contacten, vooral met vrienden en 
familie. Er zijn nochtans mogelijk-
heden. Zo maken veel jongeren geen 
gebruik van de beschikbare publieke 
buitenruimte, hoewel dat perfect 
kan in combinatie met de geldende 
veiligheidsmaatregelen.

Buiten bewegen en ontmoeten
56% van de bevraagde jongeren 
maakt geen of weinig gebruik van de 
publieke ruimte. Jongeren moeten 
nochtans geen schrik hebben om 
elkaar te ontmoeten en te spelen of 
sporten in de straten, op de pleintjes, 
op de sportvelden, in de skateparken 
of op speeldomeinen zoals De Wa-
rande. In Kortrijk werden die plekken 
net daarom niet afgesloten. Virologen 
stellen ook dat het beter is om elkaar 
buiten eens live te ontmoeten in 
plaats van binnen in slecht geventi-
leerde ruimtes.

Sociale mediacampagne
Met een nieuwe campagne op 
sociale media wil de stad duidelijk 
maken dat iedereen de openba-
re ruimte mag gebruiken. Je mag 
afspreken met vrienden. Je mag 
spelen, ravotten en skaten. Je mag 
gebruik maken van de vele sport-
veldjes en pleintjes van de stad. 
Niemand hoeft zich hiervoor scheef 
bekeken te voelen op voorwaarde 
dat de coronamaatregelen altijd 
strikt gevolgd worden.

Auto aan de kant
Kinderen en jongeren moeten zich veilig, vlot 
en zelfstandig kunnen verplaatsen in Kortrijk. 
De afgelopen jaren zijn de afstanden die jonge 
mensen te voet of met de fiets afleggen drastisch 
verminderd. Laat ons dat keren. Het fietsbeleid 
van onze stad wil daar alvast aan bijdragen. Zo 
wordt er voortdurend verder gebouwd aan een 
netwerk van trage wegen die enkel voor voetgan-
gers en fietsers toegankelijk zijn. Maar ook ouders 
moeten opnieuw de klik maken. Van de achter-
bank terug naar het voetpad, het fietspad of het 
openbaar vervoer.

Informeel leren
Dat kinderen en jongeren zich zelfstandig leren 
verplaatsen in het verkeer is belangrijk voor hun 
ontwikkeling. Door zich individueel te kunnen 
en mogen verplaatsen, schaven ze hun socia-
le vaardigheden en zelfredzaamheid bij. Naast 
schoolverkeer denkt de stad daarbij ook aan een 
gevarieerd vrijetijdsaanbod op centrale plekken 
die zelfstandig en veilig bereikbaar zijn.

WAT ZIJN DIE REGELS 
OOK ALWEER?
Je ontmoet maximaal vier per-
sonen en houdt daarbij altijd 
anderhalve meter afstand. Dat 
geldt niet voor kinderen jonger 
dan 12 jaar. Kan je de afstand 
niet bewaren? Draag dan een 
mondmasker.

In 2016 kreeg Kortrijk het label van kindvriendelijke stad, maar de stad wil de 
lat hoger leggen. Om van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen te maken voor 
kinderen, is er een plan klaar met aandacht voor inspraak, publieke ruimte, 
mobiliteit, vrije tijd en welbevinden. Wij belichten enkele initiatieven.

Jong Kortrijk
Spreekt

Publieke
ruimte
gebruiken

Veilige 
en autonome 
mobiliteit
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De stad wil een sterke, gezonde en 
stabiele basis voor alle Kortrijkse 
kinderen en jongeren. Bevragin-
gen zoals ‘Oe ist?’ peilen naar hun 
noden. Maar er wordt onder andere 
ook ingezet op mediawijsheid, want 
de impact van hun online leefwereld 
is niet te onderschatten.

Kzitermee
Met deze campagne wil initia-
tiefnemer Logo Leieland mensen 
helpen om de weg te vinden in het 
grote hulpverleningsaanbod en 
het taboe omtrent mentale proble-
men doorbreken. De focus ligt op 
jongeren. Een belangrijk onderdeel 

van de campagne is de website 
www.kzitermee.be. Via een simpel 
doorkliksysteem vinden bezoekers 
de organisatie(s) die hen de gepaste 
hulp kunnen bieden. 

Check ook zeker eens de Insta-
grampagina met onder andere een 
promofilmpje met Leen Dendievel. 
Negen studenten verpleegkunde 
van Hogeschool Vives Kortrijk leve-
ren regelmatig inhoud aan. Char-
lotte, Katrijn, Febe, Margot, Marie, 
Thune, Saartje, Lisa en Stijn helpen 
bovendien met de organisatie van 
een preventiebeurs. Op 4 en 5 maart 
trekken ze naar het Guldenspo-

rencollege Kortrijk en Spes Nostra 
Heule. Ze kaarten er belangrijke 
thema’s aan en leren jongeren bij 
welke instanties ze terecht kunnen 
met uiteenlopende hulpvragen.

Werkervaring opdoen
Jongeren die willen werken maar 
nog bepaalde vaardigheden moeten 
ontwikkelen kunnen terecht bij 
Groep INTRO vzw. Ze leren er op 
tijd komen, volhouden, nauwkeurig 
werken, omgaan met collega’s … De 
trajectbegeleiders van Groep INTRO 
zoeken samen met de jongeren een 
werkplaats waar ze extra onder-
steuning krijgen. De werkplaats 
kan extern zijn in de diensten- of 
zorgsector of intern met de ate-
lierwerking. In de garage leren ze 
bijvoorbeeld aan bromfietsen en 
tuingereedschap sleutelen. En in het 
polyvalent atelier wordt onder meer 
de bedeling van brieven, tijdschrif-
ten, folders ... voor organisaties uit 
de non-profit verzorgd. Zo leveren 
ze bijvoorbeeld stadsmagazines bij 
openbare gebouwen, handelaars, 
organisaties en hogescholen.

In Kortrijk heb je naast Groep INTRO 
ook het Jongerenatelier dat jonge-
ren technische skills bijbrengt door 
speelinfrastructuur te onderhouden. 
Halte R helpt dan weer jongvolwas-
senen in een werkstrafsituatie op 
weg.

Ook tijdens hun vrije tijd moeten kin-
deren en jongeren alle kansen krij-
gen om hun interesses en talenten 
te ontdekken. Onze stad wil daarom 
zoveel mogelijk keuze aanbieden en 
plaats laten voor experiment. Dat is 
vooral tijdens deze coronaperiode 
geen evidentie.

Huisbezoeken
De keuze aan vrijetijdsbestedingen 
is door corona sterk beperkt. De me-
dewerkers van jeugdwelzijnsorgani-
satie AjKo waren evenwel creatief en 
slaagden er zo toch in om veel kinde-

ren en jongeren te bereiken. Met de 
Pretbakfiets gingen ze langs bij kin-
deren om een spelletje te spelen. Ze 
gingen wandelen, lopen en skeele-
ren met jongeren en kochten zelfs 
kajaks en mountainbikes aan om zo 
in kleine groepjes leuke activiteiten 
te kunnen organiseren. Ze maakten 
daarbij telkens van de gelegenheid 
gebruik om een babbeltje te slaan 
met de jonge gasten die de reguliere 
werking van AjKo moesten missen. 
Ook speelpleinwerking Wasper en tal 
van andere jeugdorganisaties onder-
namen soortgelijke initiatieven.

Club Cultuur
Voor jongeren die niet zo makkelijk 
de weg vinden naar het bruisen-
de cultuurleven van Kortrijk is er 
Club Cultuur, de vereniging van de 
Kortrijkse cultuurhuizen. Omdat 
de reguliere werking door corona 
stilviel, kwam Club Cultuur met een 
creatief alternatief: ‘Op Zoektocht 
met Club Cultuur’, een initiatief van 
Schouwburg Kortrijk, Antigone, kun-
stencentrum BUDA, Wilde Westen, 
Unie der Zorgelozen, Groep INTRO 
en AjKo.

Jongeren kunnen gratis een bun-
del met alle info oppikken in Groep 
INTRO, Ajko of de bib en het avon-
tuur aanvatten. In deze stedelijke 
expeditie gaan ze zelfstandig op 
stap. Onderweg leren ze de culture-
le huizen kennen, zowel qua locatie 
als qua uitzicht. Op die manier zal de 
drempel lager zijn als de reguliere 
club weer kan samenkomen om cul-
tuur te beleven. De jongeren zullen 
namelijk de huizen al herkennen en 
weten waar ze heen moeten.

Vrije tijd 
en beleving

Voel je goed 
in je vel
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Jong Kortrijk Spreekt,
wij luisteren 
Amber, Ayran, Gaël, Jean-Philippe, 
Jeppe en Wouter namen recent, los 
van elkaar, contact op met de stad. Ze 
hebben wel een gemeenschappelijke 
wens: de dromen, verwachtingen 
en bezorgdheden van Kortrijkse 
jongeren kennen en die zichtbaar en 
bespreekbaar maken. 

De aandachtige lezer denkt wellicht: “De stad wil graag 
een nieuwe jeugdraad in het leven roepen.” Maar dat 
klopt niet helemaal. Deze jongeren kiezen voor een 
andere aanpak. Ze willen low profile te werk gaan zonder 
vooraf al te veel vast te leggen. Eerst goed luisteren, dan 
doen.

WIL JE OOK JE STEM LATEN HOREN? 
Via www.kortrijk.be/wijluisteren kan elke jonge inwo-
ner zijn/haar dromen, verwachtingen en bezorgdhe-
den kwijt.

“Wij willen eerst 
die ideeën en 
verwachtingen 
kennen en pas 
dan zien hoe we 
ons hierrond best 
organiseren.”
(Jean-Philippe 
Vrijghem)

“Alles hangt af van wat 
jongeren zelf aanrei-
ken. Dat kan een on-
derwerp zijn waar veel 
mensen van wakker 
liggen, maar evengoed 
gaat het om een leuk 
idee van een kleine 
groep jongeren.”
(Gaël Houpline) 

“Net zoals bij volwassen kunnen jon-
geren stevig van mening verschillen. 
Dat maakt het boeiend. De democratie 
is een georganiseerd meningsverschil.” 
(Wouter Deleersnyder) 

“Ook leeftijd speelt 
voor ons geen rol. 
Van kinderen tot 
jongvolwassenen, 
we willen weten wat 
zij belangrijk vinden 
voor Kortrijk.”
(Jeppe Remy) 

“In elk geval zijn we overtuigd dat we 
ook online moeten gaan. Momenteel 
bekijken we of we hiervoor een goeie 
webapp kunnen inschakelen.” 
(Ayran Vandeginste)

“Ik vond het altijd fijn opgroeien in Kortrijk, 
maar noden en wensen van kinderen en 
jongeren evolueren. We moeten luisteren 
wat zij nu belangrijk vinden en daar wil ik 
samen met hen werk van maken.”
(Amber Declercq)

Kinderkunstenfestival 
Spinrag lokt normaal 
13.000 bezoekers naar 
de Kortrijkse binnenstad. 
Dat is dit jaar helaas 
uit den boze. Maar 
met Spinragateliers en 
creatieve en gezonde 
Spinragmomenten in 
eigen bubbel zullen 
kinderen toch geprikkeld 
worden door kunst en 
cultuur.

Tijdens de krokusvakantie van 13 
tot 21 februari pakt Spinrag uit met 
meerdaagse Spinragateliers. Dat zijn 
creatieve workshops op maat van 
een specifieke leeftijdscategorie. 
Artiesten die normaal geprogram-
meerd stonden tijdens het Spinrag-
festival 2021 coachen de ateliers.

6 tot 9 jaar
Leerlingen van het 1e tot en met 
het 3e leerjaar hebben de keuze uit 
twee workshops. Muziek, geluids-
kunst en theater komen aan bod in 
de ‘Zoektocht naar de eenzaamste 
walvis ter wereld’ door de ROEST-
groep. Figuren en poppen tot leven 
wekken en daarmee theater maken, 
dat leren de kinderen van Ultima 
Thule en Eric Basiers, specialisten in 
figurentheater.

9 tot 12 jaar
Leerlingen van het 4e tot en met 
het 6e leerjaar ontdekken in een 

vijfdaags atelier de wondere wereld 
van het theater. Ze gaan op zoek 
naar mooie bewegingen, straffe 
beelden en heldere zinnen. Wim 
De Winne en Katrijn De Cooman 
zorgen voor de begeleiding. Voor 
kinderen die zich willen bekwamen 
in de vertelkunst én hun verhalen 
willen illustreren, is er de workshop 
‘Verhalen in gekleurd papier’. Hilde 
Rogge en Veerle Derave verzekeren 
een verrassende driedaagse.

Wandeling
Tot slot is er de fantasieprikkelende 
Spinragwandeling van auteur en 
actrice Anna Vercammen. Deze luis-
terwandeling is zo opgebouwd dat 
je ze overal ter wereld kan beleven. 
Onderweg hou je halt op plaatsen 
waar je samen met je gezinsbubbel 
luistert naar een kort verhaal dat je 
anders doet kijken naar je omgeving.

 › www.spinrag.be

Geen Spinrag maar 
wel Spinragateliers
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De Zuidwester
De Zuidwester 
is een nieuwe 
netwerkorganisatie 
van vier Kortrijkse 
zorgpartners die 
samenwerken rond 
minderjarigenzorg: De 
Hoge Kouter, Bemok, 
Zonnebloem en De 
Kindervriend.

Samen creëren ze een totaalaanbod 
van zorg en ondersteuning voor 
kinderen, jongeren en jongvolwas-
senen met (een vermoeden van) een 
beperking. Meer dan 300 mede-
werkers staan dagelijks in voor de 
zorg voor meer dan 700 gebruikers. 
Hoewel de vier organisaties nauw 

samenwerken, behoudt elke partner 
zijn eigenheid.

Zonnebloem
Zonnebloem ondersteunt kinderen 
met een ontwikkelingsvertraging 
of een beperking. Dat gebeurt met 
onder meer een mobiele dienst, een 
therapeutisch kinderdagverblijf en 
een dagcentrum.

De Hoge Kouter
De Hoge Kouter streeft ernaar om 
jongeren en jongvolwassenen voor 
te bereiden op een toekomst waarbij 
ze zoveel mogelijk deelnemen aan 
de maatschappij. Er wordt daarvoor 
vlot geschakeld tussen verschillen-
de ondersteuningsvormen: verblijf, 
dagopvang, dagbesteding, ambu-
lante en mobiele begeleiding.

Bemok
Begeleidingscentrum Bemok biedt 
begeleiding en behandeling aan kin-

deren met gedrags- en emotionele 
stoornissen en/of autismespec-
trumstoornis. Deze ondersteuning is 
er zowel binnen als buiten de eigen 
school voor buitengewoon basis-
onderwijs (type 3 en type 9). De 
aanpak bestaat uit leefgroepwer-
king, ouder- en contextbegeleiding, 
therapie en onderwijs.

De Kindervriend
De Kindervriend verleent zorg 
en ondersteuning aan kinderen 
met een lichte, matige of ernstige 
verstandelijke beperking, die al dan 
niet gepaard gaat met een bijko-
mende problematiek. De Kinder-
vriend zorgt voor dagopvang en 
verblijf, en indien gewenst ook voor 
thuisbegeleiding. In de vakantie 
verwelkomt speelpleinwerking 
Fladder de kinderen.

 › www.dezuidwester.be

bij vragen
over geweld

Of je nu slachtoffer, 
getuige of zelfs dader 
bent van geweld of 
misbruik. Kind, jongere, 
volwassene of oudere. 
Man, vrouw, hetero, 
holebi of transgender. 
Iedereen kan terecht bij 
hulplijn 1712. Ervaren 
hulpverleners geven je 
informatie en advies of 
verwijzen je door voor 
verdere hulp.

Seksueel geweld
Geweld en misbruik kunnen ver-
schillende vormen aannemen. Sek-
sueel geweld gebeurt onder dwang: 
gedwongen worden om je uit te 
kleden, om naaktfoto’s te nemen, 
om aan te raken of aangeraakt te 
worden … Vaak wordt pas geleidelijk 
duidelijk dat het hier om een vorm 
van geweld gaat.

Lichamelijk geweld
Geweld kan iedereen overkomen. 
Dat kan lichamelijk zijn: kinderen 
die verwaarloosd worden door 
hun ouders (ongezond eten, geen 
warme kledij, geen medicatie), 
maar ook partners die elkaar 
mishandelen, of jongeren die hun 
ouders mishandelen, of ouderen die 
mis(be)handeld worden thuis of in 
een zorgcentrum.

Emotioneel geweld
Maar verwaarlozing, kindermishande-
ling, familiaal geweld en ouderenmis-
(be)handeling kunnen ook psychisch 
gebeuren: ouders die hun kinderen 
verwaarlozen, vechtscheidingen, 
partners of ex-partners die elkaar 
uitschelden, bedreigen, chanteren of 
stalken en kinderen die daarvan getui-
ge zijn, ouderen die hun kleinkinderen 
niet meer mogen zien, pestgedrag …

Bel, mail of chat
Is het jou overkomen of ben je 
getuige geweest van geweld of mis-
bruik? Neem gratis contact op met 
1712, vertrouwelijk en als je dat wil 
anoniem. De hulpverlener met wie je 
belt, mailt of chat, biedt je een luis-
terend oor, geeft je tips of verwijst je 
door naar de juiste hulp.

 › www.1712.be

1712

Ben je in nood of gevaar?
Bel 101. Voor een niet-dringende 
interventie bel je 1701. Heb je 
medische hulp nodig? Bel 112. 
Geef in beide gevallen de volgende 
gegevens klaar en duidelijk door aan 
de telefoon: je naam, de straat en 
stad of gemeente waar je je bevindt 
én wat er juist aan de hand is. Ook 
op www.sos112.be lees je hoe je 
correct belt naar noodnummers.
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EMMA INSPIREERT 
EUROPA 
Experts van het Cultural Herita-
ge in Action-programma kozen 
stadsreuzin Emma als innovatief 
erfgoedproject. De jury loofde het 
partnerschap met de Kortrijkse 
organisatie Bolwerk, dat re-
sulteerde in een participatieve 
aanpak en de kwaliteitsvolle 
creatie van de reuzin. Uit 121 
inzendingen selecteerde de com-
missie 32 erfgoedprojecten die 
in een brochure opgenomen zijn. 
Cultural Heritage in Action is een 
initiatief van onder andere Euro-
cities. De uitwisseling van kennis 
over Europees erfgoed tussen 
lokale en regionale beleidsma-
kers staat centraal. Speciale 
aandacht gaat naar participatie, 
hergebruik en kwaliteit. Kortrijk 
werd geselecteerd als gaststad 
voor een 5-daagse uitwisseling 
rond erfgoed met deelnemers uit 
diverse EU-steden en regio’s.

 › www.culturalheritageinaction.eu 

STUDENT HOWEST 
WINT ECODESIGN 
AWARD 
Eind vorig jaar werden de Ecode-
sign Awards 2020 voor studenten 
uitgereikt. Met deze onderschei-
ding beloont OVAM de beste pro-
jecten van student-ontwerpers 
die oog hebben voor duurzaam-
heid en circulaire economie. In de 
categorie Problem Solving ging 
de eerste prijs naar de Coffee 
Pulper van Thijs Baeyens, die de 
opleiding Industrieel Productont-
werpen aan Howest volgde. De 
koffiepulper is ontworpen voor 
lokale boeren in de noordelijke 
bergregio Kalinga in de Filipijnen. 
Met de koffiepulper kunnen ze 
de koffie in grotere hoeveelhe-
den verwerken. Daardoor is het 
hele proces korter en minder 
arbeidsintensief. Door meer en 
betere koffie te leveren aan de 
handelaars vergroten de boeren 
hun opbrengst en mogen ze een 
hoger inkomen verwachten van 
de jaarlijkse oogst.

ONLINE LEREN  
MET DE BIB 
 
Wil je vanuit je luie zetel jouw ken-
nis opkrikken? Dan kan je terecht 
op het online leerplatform van de 
bib. Je kan kiezen uit 30 interac-
tieve cursussen en webinars. De 
onderwerpen zijn heel divers. Van 
vrije tijd over talen tot digitale 
vaardigheden. De lessenreek-
sen bestaan telkens uit modules 
theorie, praktijkopdrachten en een 
korte bevraging. Met dit online 
aanbod ben je niet gebonden aan 
plaats en tijd, volg je zoveel cur-
sussen als je wil en neem je alle 
tijd die je nodig hebt. Ben je lid van 
de Kortrijkse bibliotheek mét een 
‘Mijn bibliotheek-account’? Dan is 
het aanbod gratis voor jou.

 › www.kortrijk.be/bibliotheek/onlineleren 

KOSTEN BIB  
ONLINE BETALEN 
Openstaande bedragen bij de 
(buurt)bibliotheek kan je sinds kort 
ook online betalen. Te-laat-geld of 
abonnementskosten betaal je via 
Mijn Bibliotheek en Bancontact. Je 
fysiek verplaatsen hoeft dus niet 
meer. Heb je nog geen Mijn Biblio-
theekprofiel?  
Ga dan even naar www.kortrijk.
be/bibliotheek/mijnbibliotheek 
om je te registreren of vraag hulp 
in de bibliotheek.

ONLINE WINKELEN 
IN TEXTURE 
 
Wie een origineel 
valentijnscadeau zoekt, kan 
inspiratie opdoen in de webshop 
van Texture. Daar vind je unieke 
handgemaakte linnen producten. 
Voor de liefde van jouw leven kies 
je voor vlas. Als je linnen goed 
verzorgt, gaat dit levenslang 
mee. Linnen duifjes zijn dus 
een symbolisch en duurzaam 
geschenk. Of wat dacht je van 
een hip vlinderdasje of een 
allround schoudertas? In de 
webshop vind je een uitgekiende 
selectie uit het assortiment van 
Texture. Het grote voordeel van 
online shoppen is dat je het 24/7 
kan doen en dus in alle rust het 
perfecte cadeau op de kop kan 
tikken.

 › www.texturekortrijk.be/content/shop

KORTRIJKSE EIK 
IN 72 STADSTUINEN 
Je kan de zeldzame Kortrijkse eik 
op acht locaties op het openbaar 
domein bewonderen. Dit stads-
erfgoed verschijnt nu ook in de 
tuinen van 72 Kortrijkzanen. 
Het stadsmagazine lanceerde 
in mei 2019 een oproep waar-
bij de eerste 50 stadsgeno-
ten een Kortrijkse eik konden 
winnen. Door de grote respons 
besliste het stadsbestuur om 
100 gratis exemplaren van de 
unieke boomsoort te voorzien. 
Helaas hebben slechts 72 enten 
de eerste zomer overleefd. 
Boosdoeners zijn de droogte en 
extreme weersomstandigheden. 
Deze enten worden geplant in de 
tuinen van 72 Kortrijkzanen. De 
overige winnaars krijgen in het 
najaar hun Kortrijkse eik.

VIER VALENTIJN 
MET TAKEAWAY 
 
Door het vermaledijde co-
ronavirus is het helaas niet 
mogelijk om Valentijnsdag met 
een romantisch etentje in een 
sfeervol restaurant te vieren. 
Niet getreurd, dankzij takeaway 
kan je je geliefde thuis verwen-
nen met een culinaire verrassing 
bij kaarslicht. Op de website 
van TakeAway XXL vind je alle 
Kortrijkse topzaken die met 
plezier een valentijnsmenuutje 
samenstellen. Enkel de kaarsen 
moet je zelf nog voorzien.

 › www.kortrijk.be/takeawayxxl
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Iedereen Kortrijkzaan

Door de coronacrisis 
zijn indoor sportparken 
gesloten. Skateparken 
zoals dat van Luxaplast 
in Marke zijn wel nog 
open. Urban sporters 
Wolf Casier en Angelino 
Desmet zijn er regelmatig 
te vinden. Helaas 
genieten de bezoekers er 
geen te beste reputatie. 
“Dat is onterecht, want 
de meesten komen hier 
enkel om hun sport te 
beoefenen”, aldus Wolf.

Mensen die klagen over hangjon-
geren, het is van alle tijden. Vroeger 
luchtten ze hun hart op café of bij de 
kapper, nu doen ze dat online. “Nieuw 
containerpark skatepark Luxaplast 
Marke”, schrijft een gebruiker in een 
lokale Facebookgroep. Het bericht 
wordt vergezeld van foto’s van rond-
slingerend afval. De klachten van 
buurtbewoners zijn gericht aan de 
skaters van Luxaplast. Maar niet alle 
jongeren zijn er schuldig aan sluik-
storten. Medialab Quindo stuurde 
een reporter ter plaatse.

“Ik kom minstens één keer per week 
naar Luxaplast om er te BMX’en. 
Luxaplast is één van de weinige 

parken die toegankelijk zijn tijdens 
de coronacrisis. Ik ga vooral voor de 
sport. Het sociaal contact is gewoon 
een pluspunt”, legt Wolf uit. “Het 
klopt wel dat er wat jongeren zijn 
die enkel naar het park komen om er 
rond te hangen. En zij vinden soms 
moeilijk de weg naar de vuilbak, 
maar dat is echt een minderheid.”

Vooroordelen
“De jongeren die komen voor de 
sport hebben veel meer respect voor 
het park. Wij zien het dan ook min-
der als een plek om rond te hangen. 
We zijn er echt om onze sport uit te 
oefenen. Daarna praten we even bij. 
Het is motiverend om samen met 
je vrienden te sporten. Dat doen 
lopers en fietsers toch ook? Ik merk 
wel dat die rondhangende jongeren 
ons imago schaden. Het zijn meestal 
jonge gasten die gewoon stoer wil-
len overkomen bij hun vrienden.”

Angelino is ook een fervent be-
zoeker van het park. “Ik ga naar 
Luxaplast om te skaten, maar het 
is natuurlijk ook leuk om er mensen 
te ontmoeten en nieuwe vrienden 
te maken. Ik vind dat de klachten 
rond zwerfvuil de skaters onterecht 
viseren. Sluikstorten is een alge-
meen probleem, niet alleen dat van 
skaters. Er zijn inderdaad jongeren 
die hier maar wat komen rondhan-
gen en zich niet altijd aan de regels 
houden, maar dat zijn meestal niet 
de skaters.”

Bert Dusselier is jeugdwerker bij 
JC Tranzit en heeft zelf een verle-

den als skater. “Alle speelpleintjes, 
ravotspots, urban sportplekjes en 
dus ook skatepark Luxaplast bieden 
kinderen, jongeren en hun ouders 
ruimte om stoom af te laten na 
school, werk of andere verplich-
tingen. Slechts een minderheid 
van hen bezondigt zich aan sluik-
storten of houdt zich niet aan de 
veiligheidsmaatregelen. Zij stellen 
de andere gebruikers in een slecht 
daglicht. Dat is heel spijtig, want uit 
de bevraging ‘Oe ist?’ die de stad 
eind vorig jaar afnam, blijkt dat heel 
veel Kortrijkse kinderen en jongeren 
nu meer dan ooit nood hebben aan 
deze plekjes voor ontspanning.”

De medewerkers van Nette Stad 
ruimen meerdere keren per week 
het zwerfvuil op Luxaplast op. Er 
kwamen recent ook vuilbakken bij.

Oproep!
Heb jij een hobby die de wenkbrauwen 
soms doet fronsen? Bots jij op een 
struikelblok, maar blijf je niet bij de pak-
ken zitten? Zet jij je op de één of andere 
manier in voor andere Kortrijkzanen? 
Of woon je in een leuke buurt en wil je 
ons daar alles over vertellen? Wij zijn op 
zoek naar de verhalen van álle Kortrijk-
zanen. Stuur ons een mailtje via  
stadsmagazine@kortrijk.be en wie  
weet sta jij hier volgende maand te 
schitteren!©
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“Kortrijkse jongeren hebben
meer dan ooit nood aan plekjes
om buiten te spelen.”

“Ik ga vooral voor de sport. 
Het sociaal contact 

is een pluspunt.”
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ODE AAN DE 
BELGISCHE MUZIEK 
Tijdens de Week van de Belgische 
Muziek staan muziek van eigen 
bodem en haar zwaar getroffen 
sector volledig in de spotlights. 
De hele week is één grote lief-
desverklaring aan de Belgische 
muziek. Als afsluiter moedigt 
muziekplatform VI.BE (bekend 
van Lokale Helden) iedereen met 
een liefde voor muziek aan om 
een massale ode te brengen. Elke 
lokale held kan meedoen: van 
rockers en rappers tot zangers, 
dj’s en trompettisten. Installeer je 
op zondag 14 februari om 17 uur 
stipt op je stoep of open je raam 
en breng een eigen liveversie van 
een Belgisch nummer dat je na 
aan het hart ligt. Liefde klonk nog 
nooit zo schoon, da’s nu al zeker.

 › Info en inschrijven op  
vi.be/events/ode-aan-de-belgische-muziek

HOU HET HART VEILIG
Wil je weten hoe je met een auto-
matische defibrillator aan de slag 
kan en hoe je moet reanimeren? 
Schrijf je dan in voor de opleidin-
gen Hartveilig 2021 die de stad 
Kortrijk in samenwerking met het 
Rode Kruis organiseert. De lessen 
vinden plaats in de lokalen van 
het Rode Kruis, aan de Antoon 
Van Dycklaan 14a. Twee keer 
werken de lesgevers op verplaat-
sing. Dit zijn de data: 18 februari, 
20 maart, 29 april, 19 mei (OC De 
Vonke in Heule), 19 juni, 25 au-
gustus, 23 september, 18 oktober, 
20 november (OC Marke) en 13 
december. Je kan je inschrijven 
via het gratis nummer 1777 of via 
www.kortrijk.be/formulieren/
vorming-hartveilig.

GRATIS AFVALZAKKEN 
INCONTINENTIE OOK IN 
WIJKCENTRA EN OC’S 
 
Stad Kortrijk biedt mensen die le-
ven met chronische incontinentie 
of een chronisch stoma per jaar 
40 gratis restafvalzakken aan. Er 
zijn enkele voorwaarden: je moet 
in Kortrijk gedomicilieerd zijn (niet 
in een woonzorgcentrum) en een 
aanvraagformulier laten invul-
len door je dokter. Vroeger kon 
je die afvalzakken enkel afhalen 
bij Onthaal 1777 in het stadhuis, 
maar sinds januari kan dat ook 
in de meeste wijkcentra en OC’s. 
Je vindt alle informatie op www.
kortrijk.be/afvalzakken-medisch. 
Wist je trouwens dat je in de 
wijkcentra ook afvalzakken kan 
kopen per stuk? Je leest er alles 
over op www.kortrijk.be/afval-
zakken-stuk.

STAD ZOEKT 
VRIJWILLIGERS 
VOOR EVENEMENTEN
 
De organisatie van evenementen 
staat voor het ogenblik op een 
heel laag pitje. Maar ooit komt er 
een einde aan de corona-ellende. 
Wanneer de vaccinatiecampagne 
afgerond is, kunnen we opnieuw 
volop ons sociaal, sportief en 
cultureel leven hernemen. Dan 
is het handig dat de stad over 
een groep vrijwilligers beschikt 
die kan helpen om sportmani-
festaties, tentoonstellingen en 
allerhande andere evenementen 
in goeie banen te leiden. Heb je 
zin om als vrijwilliger af en toe 
een handje toe te steken? Laat 
het dan zo snel mogelijk weten 
aan de coördinator vrijwilligers-
werk Joke Coulembier via joke.
coulembier@kortrijk.be.

Heb je een groot hart 
voor kinderen? Wil je 
als onthaalouder aan 
de slag, maar doe je dat 
liever niet alleen en niet 
in jouw eigen huis? Je 
kent of zoekt iemand om 
mee samen te werken? 
De dienst gezinsopvang 
van Zorg Kortrijk heeft 
de oplossing voor jou. 

De dienst zorgt voor een geschikte 
locatie op een steenworp van het 
stadscentrum. De ruimte is volledig 
aangepast om maximaal 18 baby’s 

en peuters gelijktijdig op te vangen. 
Het is de ideale werkomgeving voor 
onthaalouders die in teamverband 
willen werken. 
 
Als samenwerkende onthaalouder, 
aangesloten bij de dienst gezinsop-
vang, kan je rekenen op professio-
nele begeleiding en ondersteuning. 
De dienst regelt het administratieve 
luik, neemt de facturatie op zich 
en betaalt je een maandelijkse 
vergoeding uit op basis van jouw 
geleverde prestaties. Je kan gratis 
gebruik maken van basismateriaal 
zoals bedjes. Je blijft je eigen baas 
en je werkt in het sociaal statuut 
onthaalouder. 

 › Interesse? Neem voor 15 februari  
contact op met de dienst gezinsopvang  
via gezinsopvang@kortrijk.be of  
bel naar 0498 90 90 94.

Dienst gezinsopvang 
zoekt samenwerkende 

kinderbegeleiders
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BISSEGEM

Herinrichting
Driekerkenstraat
De Driekerkenstraat evolueerde de voorbije jaren tot een kleine 
steenweg. De dagelijkse passage van 5.000 wagens zorgt niet 
alleen voor lange files en veel frustraties, maar ook voor een on-
veilige verkeerssituatie voor de 500 kinderen van de Sint-Vincen-
tiusschool, fietsers en ouderen in de wijk. De 1.000 fietsers die 
dagelijks gebruik maken van de straat beschikken over te weinig 
ruimte. Om de leefkwaliteit te verhogen stelde de stad Kortrijk 
een adviesgroep samen. Na een intensief participatief traject, 
opgestart in januari 2019, werd samen met de adviesgroep een 
ambitieus scenario goedgekeurd door het stadsbestuur.

 › Je leest er alles over op www.kortrijk.be/bissegem/herinrichting-driekerkenstraat.

BISSEGEM – HEULE – KORTRIJK – MARKE – ROLLEGEM

Kortrijkse sportcentra beveiligd
Tijdens de late uren richten vandalen graag hun pijlen op de stedelijke sport-
complexen. Camerabewaking moet deze onverlaten afschrikken. SC Ter Biezen 
(Bissegem) en SC Wembley (Heule) kregen al veiligheidscamera’s. Ook de sport-
centra Lange Munte (Kortrijk), Mimosa (Kortrijk), Lagaeplein (Heule) , Olympiade-
plein (Marke) en Weimeersen (Rollegem) komen aan de beurt. In totaal worden 
29 camera’s geïnstalleerd, goed voor een investering van € 83.772. Naast het 
installeren van camera’s werken de sportcentrabeheerders en de dienst preventie 
aan plannen om de veiligheid verder te verhogen. Vooral de aanpak van het groen, 
de verlichting en de toegangspoorten krijgen daarin aandacht. 

HEULE

Zwemplezier verzekerd 
in bad Lago Lagae
Door een nieuwe overeenkomst tussen Stad Kortrijk en Lago 
blijft het zwembad Lago Lagae in Heule zeker tot 31 augustus 
2026 open. De openingstijden werden uitgebreid. Voortaan 
kunnen ouders opnieuw met hun peuters komen ploeteren 
in het kinderbadje op zondagvoormiddag. Tijdens de school-
vakanties zijn er leuke activiteiten voor kinderen. De stad 
investeert de komende jaren in de verfraaiing van de inkomhal, 
nieuwe nooduitgangen, schilderwerken, een hogere water-
temperatuur… Lago Lagae zal zich de komende jaren vooral 
profileren als opleidings- en trainingsbad voor watersportclubs 
en de zwemlessen van de sportdienst. Het zwembad zet ook in 
op bijzondere doelgroepen zoals BOAS en Watertrappers.

MARKE

Openbaar onderzoek
fietspad Torkonjestraat
In de Torkonjestraat zijn al een tijdje wegenwerken aan 
de gang. Er zullen onder andere nieuwe fietspaden aan-
gelegd worden. Om die te kunnen realiseren heeft het 
Agentschap Wegen en Verkeer voldoende ruimte nodig. 
Voor het stuk van de hoek met de Ter Duinenstraat 
tot en met de Torkonjestraat huisnummer 17 heeft de 
Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken 
een voorlopig onteigeningsplan opgemaakt. Dat plan 
wordt eerst aan een openbaar onderzoek onderwor-
pen. De documenten kan je van 8 februari tot en  
met 9 maart na afspraak inkijken in het stadhuis of via 
www.kortrijk.be/openbare-onderzoeken.

 › www.wegenenverkeer.be

BELLEGEM

Trajectcontrole Doornikserijksweg 
Cijfers toonden aan dat de N50 de Kortrijkse invalsweg was met de meeste 
ongevallen. De 3,2 km lange lokale trajectcontrole ter hoogte van de Doornikse-
rijksweg 134 moet de N50 van deze kwalijke reputatie afhelpen. De infrastruc-
tuur bestaat uit 8 ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning. Deze slimme 
camera’s fotograferen aan beide kanten van het traject de auto’s en de num-
merplaten. Rijd je sneller dan 70 km/u, dan krijg je een boete. Het bedrag van 
de boete gaat naar het nationaal Verkeersveiligheidsfonds dat projecten rond 
verkeersveiligheid ondersteunt. De stad voorziet tijdelijk verkeersborden met 
een extra waarschuwing voor de passanten dat een trajectcontrole actief is.

F cus op...

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 januari werd geno-

men langs het wandelpad tussen de Rood-
huisweg en de Manpadstraat in Bellegem.
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De deelnemers van het 
tv-programma ‘Down 
the Road’ veroverden 
de voorbije weken ons 
hart. Zes jonge mensen 
met het syndroom van 
Down trokken samen 
met een cameraploeg op 
avontuur naar Lapland. 
Dat mensen met een 
beperking tot heel wat 
in staat zijn, wordt 
ook in Kortrijk elke dag 
bewezen.

Groep Ubuntu x 8K is een sociale 
onderneming die mensen met een 
beperking ruimte en mogelijkheden 
biedt om aan het werk te gaan. Dat 
gebeurt op hun eigen maat en eigen 
tempo. Eén van die werkplekken is 
K en zo, het atelier in Kortrijk waar 
onder meer kaarsen, kaartjes en 
allerlei cadeaus worden gemaakt. 
Die vinden vervolgens hun weg naar 
één van de vijf eigen winkelpunten, 
waaronder Het Andere Geschenk, 
aan het Plein in Kortrijk.

Webshop
Die fysieke winkelpunten kregen 
nu een online verlengstuk met een 

eigen webshop: www.hetande-
regeschenk.be. Het idee voor een 
webshop was er al langer, maar de 
coronamaatregelen zorgden voor 
een stroomversnelling. Het zijn de 
medewerkers van K en zo die zelf 
alle producten verzamelen, verpak-
ken en de bestelling verzenden.

De webshop werd in december ge-
lanceerd en was meteen een succes, 
volgens Catherine Bodequin van 
Groep Ubuntu x 8K. “Mensen vinden 
het belangrijk om lokaal te kopen. Bo-
vendien zijn onze producten ambach-
telijk gemaakt. Onze coronaveilige 
manier van winkelen slaat duidelijk 
aan. Na twee dagen hadden we al 
voor meer dan € 1.000 verkocht.”

Uitdaging
Ook de ateliermedewerkers rea-
geren enthousiast, zoals Charlotte 
Verschuere van K en zo: “In de win-
kel werken zou niets voor mij zijn, 
daar ben ik te verlegen voor. Maar ik 
doe niets liever dan pakjes maken 
en dan is dit de perfecte werkplek 
voor mij. Ik kan me daar creatief 
in uitleven. Als mensen vandaag 
bestellen, willen ze hun pakket liefst 
zo snel mogelijk ontvangen, dus we 
moeten meteen in actie schieten. 
Het is een leuke nieuwe uitdaging!”

 › Ben je zelf op zoek naar een duurzaam  
en bijzonder geschenk? Neem dan een kijkje op  
www.hetanderegeschenk.be

53 SAVE-netwerken 
actief in Kortrijk

Dieven en oplichters 
houden zich beter 
gedeisd in Kortrijk. 
De stad telt 53 SAVE-
netwerken. SAVE staat 
voor Samen Alert zijn 
Voor Elkaar. Dit zijn 
informatienetwerken 
waarbij buurtbewoners, 
de dienst preventie en 
de politiezone Vlas de 
handen in elkaar slaan 
om een buurt veilig te 
houden.

De stad koesterde in het bestuurs-
akkoord de ambitie om 50 SAVE- 
netwerken op te richten. Met de 53 
actieve netwerken, die 2.262 gezin-
nen tellen, is dat doel bereikt.

Preventietips
Leden van een SAVE-netwerk slaan 
alarm als ze in hun buurt verdachte 
auto’s of personen zien. Daardoor 
kon de politie al misdadigers op 
heterdaad betrappen of dankzij een 
gouden tip strafbare feiten oplossen. 
Leden van het SAVE-netwerk krijgen 
via mail handige preventietips en 
meldingen van criminele en verdach-
te gebeurtenissen in hun buurt. Een 
sms’je brengt de aangesloten bewo-
ners op de hoogte dat er een nieuw 
bericht in hun mailbox wacht. 

WhatsApp
De bewoners staan via WhatsApp 
in verbinding met elkaar. Daarin 

posten ze verdachte zaken. Belang-
rijke meldingen gaan naar de politie 
via het nummer 1701. Het nut van de 
WhatsApp-groep reikt verder dan 
het signaleren van criminele feiten. 
De bewoners hebben ook oog voor 
elkaars noden, bijvoorbeeld bij ziek-
te of een strenge winter.

SAVE-bord
De stad lanceerde onlangs het  
SAVE-bord in de SAVE-buurten.  
Dit bord is een aanvulling op de  
SAVE-stickers die de bewoners op 
hun brievenbus of woning kleven om 
duidelijk te maken dat er in de wijk 
een verhoogde waakzaamheid is. 
Het is een extra afschrikmiddel voor 
mensen met slechte bedoelingen.

 › Wil je in jouw buurt een SAVE-netwerk  
opstarten of aansluiten bij een bestaand 
netwerk, neem dan contact op met  
preventieteam@kortrijk.be.

Het Andere 
Geschenk
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Eerste West-Vlaamse 
ecotunnel ligt in Kortrijk

In de Preshoekstraat 
in Marke heeft de stad 
samen met de Vlaamse 
Agentschappen Wegen 
en Verkeer en Natuur en 
Bos de eerste ecotunnel 
in onze provincie 
aangelegd. Die moet 
ervoor zorgen dat zowel 
kleine als grote dieren 
veilig onder de E403 
door kunnen.

De laatste jaren kreeg Natuur en 
Bos regelmatig meldingen van 
overstekende reeën op de E403 en 
omliggende wegen in de buurt van 
het Preshoekbos. Dat zorgde voor 

onveilige situaties. De reeds be-
staande tunnel in de Preshoekstraat 
werd daarom omgevormd tot een 
ecotunnel. Een stuk van de verharde 
asfaltstrook werd verwijderd en 
vervangen door een migratiestrook. 
Dat is een aarden doorgang met 
beplanting, takkenmateriaal en be-
schutting waarlangs dieren kunnen 
passeren. De rijweg blijft toegan-
kelijk voor tweerichtingsverkeer 
tussen Aalbeke en Marke.

Verhoging verkeersveiligheid 
en verbinding natuur
De E403 is voor veel dieren een 
onoverbrugbare barrière. Daardoor 
slagen verschillende diersoorten er 
niet in om zich verder te verspreiden 
in de verschillende delen van het 
Preshoekbos. Bovendien brengt de 
oversteek gevaar voor aanrijdingen 
met zich mee. Om dat te verhel-
pen werd langs de E403 een raster 
geplaatst dat de dieren naar de eco-

tunnel leidt. De tunnel zorgt zo voor 
een hogere verkeersveiligheid in de 
omgeving van de E403. Tegelijk gaat 
deze nieuwe ecologische verbinding 
de versnippering van de natuur tegen.

Migratiestrook 
enkel voor dieren
Het is fantastisch om te zien dat de 
Kortrijkzanen volop het Preshoekbos 
ontdekken. Het aantal bezoekers is 
er tijdens de coronacrisis fel geste-
gen. Het is evenwel belangrijk dat 
wandelaars en fietsers de migra-
tiestrook niet betreden. De recente 
aanwezigheid van mensen kan de 
dieren namelijk afschrikken en het 
functioneren van de ecotunnel in het 
gedrang brengen. Langs het onver-
harde gedeelte van de ecotunnel is 
een voetpad aangelegd waarlangs 
wandelaars veilig kunnen passeren.

Recyclagepark Heule
sluit voor verbouwingen
Op maandag 8 februari gaat het 
recyclagepark in Heule tijdelijk dicht. Het 
wordt omgebouwd tot een volwaardig 
park waar je met alle afvalfracties 
terecht kan. De recyclageparken 
Maandagweg en Rollegem breiden 
tijdelijk hun openingsuren uit. Ook in het 
IMOG-park in Harelbeke kan je terecht 
van maandag tot en met zaterdag.

In het recyclagepark van Heule kan je vandaag alleen 
je gratis afval kwijt. Dat verandert binnenkort. Het park 
wordt omgebouwd tot een volwaardig Diftar-park zoals in 

Rollegem en IMOG Harelbeke. Daar kan je terecht met alle 
afvalfracties, ook de betalende. Het park in Heule wordt 
groter en er komen weegbruggen. Tijdens de werken zal 
het park volledig gesloten zijn en dat vanaf 8 februari. Het 
einde van de werken is voorzien voor begin mei.
 
TIJDELIJKE REGELING
 
Zodra het vernieuwde recyclagepark in Heule terug 
opent, sluit het park in de Maandagweg definitief de deu-
ren. Tot dan kan je daar nog terecht met gratis afvalfrac-
ties. Met de betalende fracties ga je naar Rollegem en 
IMOG Harelbeke. Tijdens de sluiting van het park in Heule 
worden de openingsuren van de Maandagweg en Rolle-
gem uitgebreid. Voor die parken moet je online reserve-
ren. Voor IMOG Harelbeke is dat niet nodig.

 › www.kortrijk.be/nieuwetarievenrecyclageparken

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
Rollegem 14 - 19 uur 9 - 13 uur 14 - 19 uur 9 - 13 uur 14 - 19 uur 8 - 16 uur

Maandagweg - 14 - 19 uur 9 - 13 uur - 9 - 13 uur 8 - 13 uur
IMOG Harelbeke 8 - 18 uur 8 - 18 uur 8 - 18 uur 8 - 18 uur 8 - 18 uur 8 - 16 uur

* IMOG Harelbeke is tijdens het zomeruur (van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober) elke weekdag open tot 19 uur i.p.v. 18 uur.
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De Kortrijkse
start-up Ledsreact 
leert sporters 
sneller en juister
bewegen

De Kortrijkse start-
up Ledsreact bracht 
onlangs een toestel 
op de markt dat de 
reactiesnelheid en 
wendbaarheid van 
sporters meet en 
analyseert. Dankzij die 
info kunnen trainers hun 
atleten sneller en juister 
doen bewegen.

Agility
Reactiesnelheid en wendbaarheid 
maken in de meeste sporten het 
verschil tussen winnen en verliezen. 
In sporttermen spreken we over 
het begrip agility. Tot voor kort was 
hierop trainen bijzonder moeilijk. 
Ledsreact, een start-up die opereert 
vanuit Hangar K, introduceerde 
onlangs een echte ‘gamechanger’ 
die de trainingstechnologie naar een 
nieuw niveau tilt: de Ledsreact Pro. 
Deze digitale assistent laat trai-
ners toe om de wendbaarheid van 
spelers te meten en data-gedreven 
te trainen.

Basic
“Wendbaarheid is eigenlijk een te 
algemene vertaling van het Engel-
se begrip agility”, legt zaakvoerder 
Koen Vercauteren uit. “Het gaat om 
fysiek snel en slim reageren. Dit zijn 
cruciale vaardigheden in de sport. In 
een basketbalwedstrijd bijvoorbeeld 

moeten spelers om de 2 tot 3 se-
conden een actie uitvoeren die een 
beroep doet op agility. Het is echter 
niet eenvoudig om die acties in trai-
ningen te simuleren om zo reacties 
tijdens wedstrijden te verbeteren. 
Daarom lanceerden we in 2017 al de 
Ledsreact Basic, een trainingstoe-
stel dat met led-lichtjes wendbaar-
heidstrainingen automatiseert.”

Pro
De Ledsreact Basic werd meteen 
een succes in onder andere het 
voetbal, basketbal en volleybal. De 
Ledsreact Pro, de opvolger, biedt nu 
als eerste systeem de mogelijkheid 
om agility ook correct te meten, te 
analyseren en te trainen. Zo meet 
de Ledsreact Pro elke beweging 
van een atleet, zonder dat sporters 
een toestel op hun lichaam moeten 
dragen.

 › www.ledsreact.com

STADSDICHTERS
OVER HUN KORTRIJK 

Trillend rol ik de sweater omhoog. 
“Girls just wanna have fun.” Mijn huid 
trekt en na wat wrikkelen gooi ik de 
trui op het bed. Het verband is stevig 
rond mijn borstkas gewikkeld. Om de 
littekens onder druk te zetten, zodat 
ze mooi genezen. Ik pruts aan de grij-
pertjes tot de doeken lossen. Laag na 
laag ontrol ik mezelf en met elke draai 
voel ik een nieuw gewicht dalen. Bij 
de laatste omwikkeling stop ik even, 
haal diep adem.

Het was er eerst niet, maar nu de stof 
wegvalt, krult een briesje zich om mijn 
tepels, glijdt in de warme plooi onder 
mijn borsten. Het raakt me net niet 
aan, net wel, en ik geniet van de stre-
lingen, de sensatie van mijn haartjes 
die recht gaan staan en zoveel moge-
lijk van de heerlijke bries tegen mijn lijf 
willen vasthouden. De lucht buigt zich 

in nieuwe vormen om me heen.
Ik wist wel dat er meer is wat een 
vrouw maakt dan een lichaam. Ik had 
er lang over nagedacht. Ik hield van, 
had kracht, zachtheid en hardheid 
en vond het allemaal in mijzelf. Ik 
voelde alle emoties, mallemolens en 
driftbuien, versterkt door hormo-
nenspuiten en de blikken op straat, 
maar liep met opgeheven hoofd 
verder. Ik was al vrouw, lang voor ik 
de vorm aannam.

Een siddering rolt door mijn lichaam 
wanneer ik met mijn handen mijn 
borsten omsluit en ze de volheid voel 
dragen. Ze zijn warm en hard. Ze zijn 
rond en van mij. Zo sta ik weer even 
enkel te voelen. De nieuwe sensaties 
verdoven mijn andere zintuigen en 
de voetstappen in de gang merk ik te 
laat op. 

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 Laura 
Nollet. Speciaal voor Valentijn selecteerde ze een 
fragment uit ‘Girls just wanna have fun’, het verhaal 
waarmee ze de finale van Het Rode Oor haalde.

Laura Nollet (°1994) is 
een schrijvertje-van-alles 
dat in 2018 afstudeerde 
als scenarioschrijver. 
Overdag geeft ze les 
als leerkracht talen, op 
verloren momenten kruipt 
ze in haar pen om allerlei 
schrijfsels de wereld in te 
sturen. Zo werd ze derde 
in de finale van Het Rode 
Oor 2020 en zit ze nu in de 
finale van De Uitdaging, 
een wedstrijd georga-
niseerd door Creatief 
Schrijven.

Laura 
Nollet
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cherreman_public
#bellegem #sunset #mist

annerooske
#mygirls #qualitytime

momenty_creative
#ballet #trainstations

pieterengels
short break with a view

chicas_en_bicis
#girlsonbikes #triathlon

desmetpatrick
#preshoekbos #marke

_e_l_s_y_
#smilesafari

volare_mmv
#verrijzeniskerk

dannyravau
#roodborstje #natuurineigentuin

denise.vanlaere
#trapgevels #kerstversiering

Itshots63
walk through the park #heule

tom.delmotte
#ktower #collegebrug

#
igkortrijk
Twee nieuwe 
wandelroutes
De voorbije maanden 
gingen we massaal 
wandelen. Om je nog  
extra inspiratie te 
bieden voor jouw 
volgende wandeltocht, 
ontwikkelde Toerisme  
Kortrijk twee gloednieuwe 
wandelroutes: eentje in 
Marke en eentje op de 
grens tussen Kortrijk en 
Zwevegem.

Brosenroute
Deze wandeling van ongeveer 11 km 
loodst je vanaf de Parking Olympia-
deplein langs de groene plekjes van 
Marke. Geniet van de rust langs de 
Leie, verken het jonge Preshoekbos en 
tuur in de verte vanop het uitkijkpunt 
van ‘Pauvre Leute’. De naam Brosen-
route verwijst naar de reus uit Marke.

Panoramaroute
Met het vertrekpunt aan Sportcam-
pus De Lange Munte neemt deze 
wandeling van zo’n 12 km je mee 
naar het groene gebied tussen De 
Lange Munte en Zwevegem. De 
belangrijkste troeven van deze route 
zijn enkele weidse uitzichten en 
onbekende trage wegen.

Omdat beide routes ook flink wat 
onverharde wegen aandoen, zijn 

stevige en waterdichte wandel-
schoenen een meerwaarde. Vergeet 
je smartphone niet om onderweg 
enkele mooie plaatjes te schieten. 
Als je anderen laat meegenieten op 
Instagram, gebruik dan zeker ook de 
hashtag #igkortrijk.

Je kan beide bewegwijzerde wan-
delingen online bekijken op www.
toerismekortrijk.be of een gratis 
plannetje ophalen bij Toerisme 
Kortrijk in het Begijnhofpark. Deze 
twee nieuwe wandelingen zijn 
het vervolg van een reeks gratis 
fiets- en wandelroutes die je doen 
kennismaken met de mooie natuur 
en vergezichten die onze stad rijk is. 
Vraag ernaar bij Toerisme Kortrijk.

 › www.toerismekortrijk.be
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ingekaderd

Buiten bewegen in Kortrijk > Kom meer te weten op www.kortrijk.be/buitenbewegen
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