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In deze Stadskrant:
De uitdagingen die de stad de komende
jaren wil aangaan, vind je terug in het
strategisch meerjarenplan. De Stadskrant neemt je graag mee door de plannen voor het komende jaar. p.4-5

Van 17 tot en met 19 januari vindt met
Velofollies de jaarlijkse hoogmis voor
wielerfanaten plaats. Voor het eerst
neemt het evenement het volledige hallencomplex van Kortrijk Xpo in. p. 8

Had je tijdens de voorbije feestdagen
het gevoel dat overdaad wel degelijk
schaadt? Gaan de cijfers op de weegschaal de verkeerde richting uit? Geen
nood, de stedelijke sportdienst pakt uit
met een gezondheidsoffensief. p.9
Heb je een briljant idee voor mobiele applicaties? Hou dan zeker 30 en 31 januari
vrij. Dan kan je in BudaLibre terecht voor
de allereerste Apps4Kortrijk! p. 11

In februari gaat in Kortrijk de Techniekclub van start voor kinderen uit het vijfde
en zesde leerjaar. Techniekclubs overal
te lande willen de natuurlijke interesse
in techniek en technologie, stimuleren.
p. 12
11.227. Dat is het aantal mensen in Kortrijk dat in armoede, of op de armoedegrens, leeft. De stadscoalitie heeft er van
meet af aan voor gekozen om hier een
antwoord op te bieden. Hoe de stadscoalitie dat wil doen, lees je in het armoedebestrijdingsplan. p. 13-16

Wikipedia:
Johnny Turbo
• nl.wikipedia.org/wiki/Johny_Turbo
Wikipedia is de bekendste internetencyclopedie. Meerdere
auteurs schrijven de inhoud op vrijwillige basis. De internetencyclopedie is onderdeel van de Wikimedia Foundation,
een Amerikaanse non-profitorganisatie die zich inzet voor
de verspreiding van vrije kennis. De organisatie doet dit
door middel van verschillende projecten, waarvan de internetencyclopedie Wikipedia, opgestart in 2001, het bekendste is. In de Stadskrant brengen we voortaan elke maand
een Kortrijks thema dat op Wikipedia te vinden is.
Januari is voor velen, met de traditionele nieuwjaarsvieringen, een heuse feestmaand. Daar hoort vaak vrolijke muziek bij. Misschien zit daar een deuntje tussen van wijlen
Ivan Carlier, ook bekend als Johnny Turbo. De Kortrijkse
volkszanger zong vanaf midden jaren 80 tot eind jaren
90 zelfgeschreven liedjes in het Kortrijks. Voorbeelden
zijn Slekke, Beroepsslaapkamerdeur, Margrietje en Vis in de
Leie. De liedjes van Johny Turbo zijn voornamelijk in WestVlaanderen bekend en geliefd. Buiten de provincie zijn het
West-Vlaamse studenten die z’n liedjes in ere houden. Nu
nog steeds klinkt Vis in de Leie bij thuismatchen van KV Kortrijk en wordt het enthousiast meegezongen door de spionkop. Tussen 2008 en 2013 bracht de tributeband Turbo
Alive Band de liedjes van Johny Turbo opnieuw in de belangstelling bij live concerten.

Tweets van de maand
@EmilieKortrijk
Veel volk op de Grote Markt #Kortrijk – nog nooit zoveel volk gezien!
Wat een wedstrijd toch kan doen #supershopping
@JurgenLemaire
Dankzij #kortparkeren een stressloze mini-shopping in #kortrijk achter
de rug #thumbsup
@Koenti2
Het was een zalige avond! Sport en cultuur in #antigone #kvkortrijk
#comeonkortrik

en verder:
• Nieuwjaarsboodschap > 2

• Kortrijk Kort > 18-19

• Graag traag > 6

• De Mensen > 20

• Games in de bib > 7

• OAR, nieuwe stijl > 21

• Veilig met de fiets > 10

• Solidair met Filipijnen > 22

• Nieuwe afvalzakken > 10

• Uit in Kortrijk > 23-26

• Vroeger en nu > 17

• Stadskiekjes > 27

@SofieNolf
Gisterenavond kunnen genieten van de sfeervolle verlichting en de
prachtige pakjes! Echt supermooi gedaan! #wikortrijk
@herrodius
Interessante uiteenzetting over het RUP voor de Torkonjestraat. De
plannen zijn duidelijk geargumenteerd. Goed bezig @8500kortrijk
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KORTRIJK,
WELKOM AAN DE
GEZELLIGHEID
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Beste inwoner uit Kortrijk, Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke, Rollegem en Sente,
Shary Vancauwenberghe, een 24-jarige Kortrijkzane, vertelde onlangs in het Kortrijks Handelsblad: “Kortrijk is nu, tijdens de
eindejaarsperiode, een stad zoals het moet zijn. Welkom aan de gezelligheid.”
Winter in Kortrijk - ons nieuw eindejaarsprogramma - was een schot in de roos. Met een kerstmarkt op het Vandaleplein,
een feeëriek kerstbos op de Grote Markt en een kinderkermis op het Schouwburgplein had Kortrijk eindelijk een eindejaar om
trots op te zijn.
Dat is het nieuwe elan. Een goed jaar geleden begon een nieuwe ploeg te werken aan een nieuw Kortrijk. Dat hadden wij niet kunnen doen zonder uw engagement. Dankzij het project Kortrijk Spreekt hebben we goed geluisterd. Meer dan 4.000 Kortrijkse
gezinnen vertelden ons wat belangrijk is.
Kortrijk moet een fietsstad worden. We maken de omslag. Het stadsbestuur heeft zijn parkeerterrein onder het stadhuis omgebouwd tot een fietsparking. Kortrijk won de City Cycle Challenge tegen Aalst. In 2014 investeren we in fietstrommels, deelfietsen, buurtfietsstallingen en Park & Bike. En zorgen we voor vlotte en veilige fietsverbindingen.
Onze inwoners willen een veiliger Kortrijk. Daarom plaatsten we het voorbije jaar 26 veiligheidscamera’s. Met succes want het
aantal woninginbraken daalde met 20%. Daarom worden snelheidsduivels in woonwijken en schoolomgevingen aangepakt. Het
aantal slachtoffers in het verkeer daalde eveneens. Dit jaar zullen we het winkelwandelgebied uitrusten met veiligheidscamera’s.
De mensen van Kortrijk willen een socialer Kortrijk waar armoede aangepakt wordt. Vorige maand stelden we ons armoedebestrijdingsplan voor waarvan vriend en vijand erkennen dat het concreet en ambitieus is.
Dit is maar een greep uit het Plan Nieuw Kortrijk, ons plan voor een nieuw Kortrijk. In 2014 leggen we de fundamenten voor
heel wat nieuwe stadsprojecten. Kortrijk krijgt een nieuwe jeugdherberg, een nieuw museum, een nieuw muziekcentrum, een
nieuwe Budabrug (eindelijk!), een nieuwe stationsomgeving, vijf nieuwe (ondergrondse) parkeerterreinen. Kers op de taart
wordt een nieuwe duurzame stadswijk op Kortrijk Weide met een nieuw zwembad, een nieuwe fuifzaal, een nieuw concertplein
en een nieuw stadspark.
U merkt het. Veel ambitie. Veel goesting.
Om dit te kunnen realiseren, hebben we opnieuw uw engagement nodig. Ook u kunt meewerken aan een gezelliger Kortrijk.
Door een wijkbarbecue of een straatfeest te organiseren. En door in het voorjaar en tijdens de zomer opnieuw present te zijn op
de vele activiteiten in Kortrijk en de deelgemeenten.
Namens onze ploeg en alle stadsmedewerkers wens ik u een gezellig 2014.

Uw burgemeester,
Vincent Van Quickenborne
burgemeester@kortrijk.be
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Het Strategisch
Meerjarenplan 2014-2019:
meer doen met minder!
De uitdagingen die de stad de komende jaren wil aangaan, vind je terug in het strategisch meerjarenplan. De
Stadskrant neemt je graag mee door de plannen voor komend jaar.
zakelijke maatregelen. Tussen 2013 en 2018
gaan ongeveer 155 stadsmedewerkers op
pensioen. Telkens opnieuw zal het stadsbestuur bekijken hoe men deze taken kan opnemen binnen het team. Uiteindelijk zullen
slechts 1 op 3 medewerkers vervangen worden, waardoor het aantal stadsambtenaren
tegen 2019 met 104 vermindert. En dit uiteraard met de garantie dat de kwaliteit van
dienstverlening onveranderd blijft.

ORDE OP ZAKEN
Om toch zo veel mogelijk projecten te kunnen realiseren, nam de stad al enkele nood-

Ook de dagelijkse werkingskosten worden
onder controle gehouden en stijgen bijna
niet. Alle subsidies aan verenigingen, men-

sen en feesten blijven behouden en zullen
dus niet verminderen. De belastingen zullen
niet stijgen voor de inwoners van Kortrijk.
Wel worden enkele retributies bijgesteld. Zo
zal een huisvuilzak voortaan 1,50 euro kosten (lees meer op blz.10). Dat is nog steeds
10 cent minder dan bij de overige steden en
gemeenten die aangesloten zijn bij IMOG.
11.227 KORTRIJKZANEN
ONDER DE ARMOEDEGRENS
De toelage aan het OCMW zal jaarlijks met
3% stijgen. Hiermee bevestigen het stadsbestuur en het OCMW hun voornemen om

© Davy De Pauw

Op 16 december 2013 keurde de gemeenteraad het strategisch meerjarenplan voor
deze legislatuur goed. Dit plan is de basis
voor het stedelijk beleid voor de komende
zes jaar en wordt jaarlijks geconcretiseerd
in het budget. Net zoals alle steden en gemeenten, zijn het ook voor Kortrijk moeilijke financiële tijden. De economische crisis
en hoge pensioenlasten zorgen er onder
meer voor dat het budget krap is.
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de strijd aan te gaan tegen de armoede. Armoede en kinderarmoede zijn in Kortrijk de
laatste jaren sterk toegenomen. Met de uitwerking van het armoedebestrijdingsplan
bundelen we de krachten om hier samen iets
aan te doen. Samen met heel wat verschillende partners willen we het verschil maken
voor mensen in armoede. Je leest meer over
het armoedebestrijdingsplan op blz 13-16.
DE STADSCOALITIE IS
EEN INVESTERINGSCOALITIE
Dankzij de maatregelen kan Kortrijk samen
met het OCMW, de politiezone Vlas en Parko
maar liefst 235 miljoen euro investeren de
komende jaren. De stad zelf investeert 160
miljoen euro. Betere fietspaden en veilige
wegen krijgen hierbij prioriteit. De top 10
van andere investeringen voor de stad vind
je in het kaderstuk. De stad investeert verder
nog in vijf vernieuwde pleinen en markten,
2.000 parkeerplaatsen, 1.200 betaalbare woningen, 10 groenzones, …. De belangrijkste
investeringen voor het OCMW zijn het bouwen van een woonzorgcentrum in Bellegem
(10.750.00 euro) en investeringen in het erfgoed van het OCMW (Begijnhof en kloosterhospitaal, 8.400.000 euro).
BUDGET GAMES
Het stadsbestuur vindt inspraak van de inwoners uitermate belangrijk. Bij het opstellen van het bestuursakkoord ‘Plan Nieuw
Kortrijk’ kreeg iedereen de kans om zijn/haar
mening te geven over toekomstige projecten. Kortrijk is de eerste centrumstad waar
burgers mee beslissen over de investeringen. In Aalbeke en Heule vonden ondertussen al de zogenaamde Budget Games plaats
en ook in andere delen van de stad zal deze
spelformule nog georganiseerd worden.
Budget spelen (Budget Games) is een techniek die burgers laat meedenken en onderhandelen over het verdelen van publieke
middelen. Het resultaat is een duidelijke aanbeveling aan het beleid waar hun inwoners
de prioriteiten plaatsen. Tijdens een budget
spel gaan burgers in dialoog rond het aankopen of aanmaken van projecten (extra politie, aanleg wegen, aanleg van een park,…),
alsook het aanvaarden van extra maatregelen die geld kunnen opbrengen, zodat men
meer projecten kan realiseren. De budgetspelen worden georganiseerd om inwoners
met elkaar te laten samenwerken. Het stadsbestuur krijgt als resultaat van de spelen een
aanbeveling voor het nemen van beslissingen die ze kunnen omzetten in uitvoeringsplannen. De stad voorziet niet minder dan 6
miljoen euro waarover de inwoners zelf via
de Budget Games kunnen beslissen.

Top 10 investeringen voor Kortrijk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betere fietspaden, veilige wegen, sterke trottoirs, goede riolen,…
Grote stadsprojecten : station fase 1, Kortrijk Weide, Leieboorden,...
Sport : nieuw zwembad, Lange Munte, kunstgrasveld, sportvloer,…
Energiezuinige gebouwen, milieuvriendelijke voertuigen,…
Cultuur : nieuwe musea, muziekcentrum, erfgoeddepot, academie,…
Wonen : slimme premies, opstarten nieuwe woonprojecten,…
Nieuwe parken, renovatie parken, groenzones, volkstuintjes,…
Jeugd : fuifzaal, speelpleinen, nieuwe jeugdlokalen,…
ICT : digitaal loket, @llemaal digitaal, gratis WIFI op alle pleinen,…
Steun aan zelfstandigen, bedrijven en creatieve maakindustrie,…

34.600.000
19.500.000
16.000.000
14.400.000
12.000.000
9.960.000
8.000.000
5.500.000
4.200.000
4.000.000

10 engagementen voor de
mensen van Kortrijk
In het Plan Nieuw Kortrijk lanceerde de stad 10 engagementen voor de mensen
van Kortrijk.
• Economische impulsen ten bedrage van 4 miljoen euro
• Investering in veilige schoolomgevingen, (her)aanleg van woonomgevingen,
fietspaden en voetpaden
• Woonbeleid met meer dan 6 miljoen euro aan slimme premies
• Investering in jongeren en groen
• Klantvriendelijkheid dragen we hoog in het vaandel
• Veel aandacht voor het vrijetijdsbeleid (cultuur, sport, jeugd,…)
• Niemand blijft achter dankzij @llemaal digitaal, consumentenbeleid en initiatieven m.b.t. sociale economie
• Investering in veiligheid
• …
De ambities zijn groot, maar haalbaar. De komende zes jaar bouwen we allemaal samen
verder aan een mooie stad, waar het goed is om te wonen, te werken en te verblijven.

RRHet volledige Plan Nieuw Kortrijk kan je nalezen op www.kortrijk.be/nieuws/plan-nieuw-kortrijk
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Ontvoogde stad
Binnenkort mag Kortrijk zich officieel een ontvoogde stad noemen.
Deze titel verdient wat duiding.

© Davy De Pauw

De term ontvoogd is vrij theoretisch
maar houdt concreet in dat de stad
vanaf 1 januari 2014 geen advies
meer moet inwinnen bij het Gewest, maar autonoom beslissingen
kan nemen.

Graag traag
Wie met de wagen het Kortrijks grondgebied doorkruist, zal ze al
opgemerkt hebben: de borden die zone 50 en zone 30 aanduiden. Het
stadsbestuur paste onlangs de snelheidsbeperking op verschillende
gemeentewegen aan in uitvoering van het mobiliteitsplan.
Kortrijk telt 1060 straten, ruim de helft
daarvan komt in aanmerking voor zone 30
omdat zij als een verblijfs- en woongebied
beschouwd worden. Voorbeelden zijn de
klassieke verkavelingen en de grote Kortrijkse woonwijken zoals de Rodenburg en
de wijk Sint-Elisabeth. De stad hield in diverse straten van voornoemde wijken een
verkeersanalyse alvorens er een zone 30 in
te voeren.
METEN IS WETEN
“Bij een dergelijke analyse plaatsen wij in
de betrokken straten en wijken digitale camera’s die een week lang en de klok rond
de verkeerssituatie registreren: hoeveel
auto’s en fietsers passeren er en op welke
ogenblikken, in welke richting begeeft het
verkeer zich, over welk soort verkeer gaat
het: personenwagens of zwaar vervoer,
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wat is de precieze snelheid van de voertuigen,….. Op basis van die gegevens bepalen
wij of er al dan niet snelheidsverlagende
ingrepen komen”, aldus projectleider Carl
Dewaele. Schoolomgevingen, woonstraten
en nieuwe verkavelingen krijgen sowieso
het etiket “zone 30”. Anders is het gesteld
met straten die een verkeersfunctie hebben zoals de Burgemeester Gillonlaan, Burgemeester Mayeurlaan, Deken Degrijzelaan,…. Daar blijft een snelheidsbeperking
tot 50km/uur van kracht. In alle industrieen KMO-gebieden die buiten de bebouwde kom gelegen zijn en waar tot voor kort
zone 90 gold; wordt in principe zone 50 ingevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval voor
Benelux en Evolis.

RRwww.kortrijk.be/nieuws/aanpassingen-

snelheidsbeperking-in-diverse-kortrijkse-straten

VOORDELEN
Deze ontvoogding biedt voor de
burger enkel voordelen. Zo is de
stad verplicht als je een stedenbouwkundig dossier indient om
binnen de 75 kalenderdagen een
besluit te nemen. Is er een openbaar onderzoek mee gemoeid, dan
moet de beslissing binnen 105 kalenderdagen vallen. De stad kan
ook stedenbouwkundige uittreksels
afleveren. Momenteel is alle informatie opgenomen in het uittreksel
vastgoedinformatie en voldoet dit
bij deze ook aan de wetgeving.

Mellestraat in
nieuw kleedje
Veilige schoolomgevingen zijn prioritair voor het Kortrijkse stadsbestuur. Zo pakte de stad de schoolomgeving in de Mellestraat aan.
Het team Planning Openbaar Domein werkte een ontwerp uit dat de
verkeersveiligheid moet verbeteren.
De trottoirs zijn heraangelegd in betonstraatstenen. Op de rijweg kwam
er nieuwe laag asfalt met fietssuggestiestroken. Ook de aanleg van de parkeervakken gebeurde met betonstraatstenen. Tot slot legde men nog
plantvakken aan. In het voorjaar zal
men de markeringen aanleggen en
de stiftlichten plaatsen. Voornoemde
lichten bestaan uit inox palen van 3
meter hoog met daarop een lichtgevende zuil van twee meter. Deze
constructies zijn heel efficiënt om het
oversteken veiliger te maken.
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Gedichtenweek

Games in de bib
De bibliotheek investeert in een sterke collectie, informatieverlening,
educatie en beleving. Een belangrijk accent is een actueel en groeiend aanbod
videogames dat elk lid van de bibliotheek gratis kan ontlenen.
Behalve de reguliere titels vind je voortaan
ook indie (onafhankelijk uitgegeven) game
titels en games van studenten game ontwikkeling. De bibliotheek werkt hiervoor samen
met het departement Digital Arts & Entertainment van HOWEST hogeschool en stelt
twee computers ter beschikking waarop je
de games uitvoerig kan testen of spelen.
GAMEROOM
De wereld van videogames biedt voor ve-

len ontspanning, kennis en de gelegenheid
om met elkaar te spelen. Dit sociale aspect
vind je terug in de gameroom, een volledig ingerichte ruimte op de benedenverdieping van de bib waar je op twee grote
schermen en twee gamepc’s kunt gamen.
Behalve 200 uitleenbare titels voor Playstation, Xbox360 en Wii kun je tweewekelijks
nieuwe games spelen in de gameroom.
Geef hiervoor je e-ID of bibliotheekpas af
en je krijgt een game controller mee.

VERNIEUWDE TARIEVEN EN UITLEENVOORWAARDEN
Vanaf 1 januari 2014 wijzigen de tarieven van de bibliotheek. We zetten ze op een rijtje.
• Te-laat-geld: € 0,20/dag voor alle materialen (boeken, cd’s, dvd’s, sprinters,
games, spel)
• Administratiekosten: € 1
• Reservatie, inclusief verwittiging: € 1
• Interbibliothecaire aanvraag: € 2
• Interbibliothecaire aanvraag Kortrijkse leeskringen: € 1,5
• Kopie/print (z/w): € 0,20 (A4), € 0,30 (A3)

• Kopie/print (kleur): € 1, € 2
• Draagtas: € 1
• Lidmaatschap tot 18 jaar, studenten
in Kortrijk, houders van European
Youth Card (EYCA): gratis
• Lidmaatschap vanaf 18 jaar: € 5
Een volledig overzicht van alle tarieven en uitleenvoorwaarden vind je op
www.kortrijk.be/bibliotheek/tarieven.

Eén keer per jaar vind je poëzie op
de meest uiteenlopende plaatsen:
gevels, de radio, tussen de vleeswaren bij de slager, … . De gedichtendag op 30 januari geeft het
startschot van de gedichtenweek
die tot 5 februari loopt. Thema is
“verwondering”. Oxfam Bookshop,
deDingen, Boekhandel Theoria,
Vormingplus MZW, het Willemsfonds en de Kortrijkse Bibliotheek
stelden een gevarieerd programma samen met unieke ontmoetingen, voordrachten en workshops.
De week trekt zich op gang met de
bekroning van de winnaars van de
poëziewedstrijd Grenzeloos, een initiatief van het Willemsfonds op 30
januari 2014 om 19 uur in Boekhandel Theoria. Diezelfde donderdag
organiseert deDingen het avondprogramma deWoorden. Samen met
Misfit is er een intiem concert/kader
en een open podium voor dichters.
Net zoals vorig jaar pakken de partners met een gezamenlijk literair
evenement uit. Bekende Kortrijkzanen lezen hun favoriete gedichten
voor. Een lijst van alle sprekers vind je
op de site van de organiserende partners. Kinderen van 6 tot 8 jaar vinden
hun gading in twee workshops van de
Kortrijkse bib. Op woensdag 29 januari 2014 organiseert Jeugd & Poëzie in
de centrale bib de workshop Beestige
Briefjes. Op woensdag 5 februari 2014
is er in de nieuwe buurtbib van Bissegem een workshop met Tine Mortier. Beide workshops vinden telkens
plaats van 14 tot 16 uur. Enkele gereputeerde auteurs lezen voor uit eigen
werk. In Oxfam Bookshop brengt
dichter Cyriel aka Pol Vermeersch
op 1 februari om 16 uur zijn monoloog Dwalen rond onze heimelijke
helix. Op 6 februari 2014 zijn Lies Van
Gasse & Annemarie Nestor te gast in
Boekhandel Theoria. De boekhandel
ontvangt op 7 februari 2014 Maarten
Inghels en op 20 februari 2014 Elvis
Peeters, beiden bekroonde en getipte auteurs.

RRwww.kortrijk.be/bibliotheek,

bibliotheek@kortrijk.be, 056 27 75 00
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Wielerfestijn
in Kortrijk Xpo
Van 17 tot en met 19 januari vindt met Velofollies de jaarlijkse hoogmis
voor wielerfanaten plaats. Voor het eerst neemt het evenement het
volledige hallencomplex van Kortrijk Xpo in.
In 5 van de 6 hallen kan de wielerliefhebber de nieuwste snufjes en accessoires voor
zijn fiets ontdekken en alle modellen van de
grote en kleine toonaangevende fabrikanten bekijken. Op een ruimte van meer dan
40.000 m² zijn niet enkel de sportieve nieuwigheden te ontdekken, maar kan je ook
kennismaken met tal van binnenlandse en
buitenlandse fabrikanten die hun gamma recreatieve tweewielers, toerfietsen en kinderfietsen aan de bezoekers tentoon spreiden.
Met 250 exposanten ben je alvast even zoet.
ELEKTRISCHE FIETSEN
Ook het enorme succes van de elektrische
fiets is de organisatoren niet ontgaan. Speciaal hiervoor werd een heus E-bike testparcours ontworpen in hal 6, waarop diverse producenten hun e-bikes (en andere) ter
beschikking stellen van de bezoekers om
deze even uit te proberen. Zo koop je geen
kat in een zak!

PRAATCAFÉS
En niet enkel fietsen zijn te bewonderen op
Velofollies. Tijdens de praatcafés op vrijdag
17 januari komen o.a. José De Cauwer, Paul
Herygers, Patrick Lefevere en Rudy De Bie
op de koffie bij Michel Wuyts. Als kers op de
taart is er die dag om 16 uur de voorstelling
van het nieuwe veldritteam Vastgoedservice Cycling Team van Timmy Simons. Op
zaterdag 18 januari komt vervolgens Johan
Museeuw zijn nieuwe boek voorstellen en
signeren en stelt onze eigen “Heule Rondt”
hun programma voor als Dorp van de Ronde
2014. Op zondag 19 januari is de nieuwe Iron
Man Frederik Van Lierde van de partij met
tekst en uitleg bij zijn nieuwe titel. Tenslotte
zal ook dit jaar het ondertussen traditionele
BMX jump team weer voor de nodige adrenaline zorgen met hun duizelingwekkende
sprongen. Spektakel verzekerd!

Mountainbike
als de beste!
Je kan het nieuwe jaar gezond inzetten door outdoor te sporten. De
stedelijke sportdienst organiseert
in het voorjaar de cursus “Start to
mountainbike” voor jongelui vanaf
14 jaar en volwassenen.
De lessen vinden plaats van 26 april
tot en met 24 mei 2014, telkens van
9.30 tot 12 uur in SC Lange Munte. In
5 sessies van telkens 2,5 uur leer je
alle aspecten van het moutainbiken.
Zowel de werking van de fiets als
de basis- en gevorderde technieken
komen aan bod. Een fietstocht sluit
de cursus af. De deelname bedraagt
52,50 euro voor de 5 lessen. Heb je
geen fiets of helm, laat dat weten bij
de inschrijving. De stedelijke sportdienst stelt een fiets en helm ter
beschikking voor 25 euro voor de 5
sessies.

RRInfo en inschrijvingen: 056 27 80 00
of www.kortrijk.be/webshop

N
I
W

RRwww.velofollies.be

Wie het antwoord op volgende
vraag kent welke 5 soorten fietsen
vind je op de beurs? kan 10 mutsen
van Velofollies en 6 toegangskaarten van Velofollies winnen. Je stuurt
het antwoord vóór 15 januari naar
stadskrant@kortrijk.be. Wij brengen
de winnaars op de hoogte.
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FITHEIDSTEST
50-plussers testen hun fysieke fitheid
op donderdag 9 januari in sportcampus
Lange Munte. Het Bloso “sportelteam”
zorgt voor een volledig uitgewerkte
testbatterij. Met 7 lichaamsmetingen,
3 motorische tests en een uithoudingsproef (wandelen) krijg je een grondige
controle van je basismotoriek en uithoudingsvermogen.

RRInschrijven doe je via www.kortrijk.be/
sport/webshop of op 056 27 80 00.

Sport je fit
Had je tijdens de voorbije feestdagen het gevoel dat overdaad wel degelijk
schaadt? Gaan de cijfers op de weegschaal de verkeerde richting uit? Geen
nood, de stedelijke sportdienst pakt uit met een gezondheidsoffensief.
Tijdens de komende weken kan je vrijblijvend deelnemen aan een rits activiteiten,
meteen een goede manier om dé sport die
bij je past te ontdekken.
GRATIS KENNISMAKINGSLESSEN
In de Kortrijkse sportcentra vinden van 6
tot 11 januari gratis kennismakingslessen
plaats uit het gevarieerde en ruime cursusaanbod. Je kan deelnemen aan de meest
trendy sporten en proeven of het naar méér
smaakt. De cursussen zelf starten half januari, de week onmiddellijk na de kennismakingslessen. Voor een overzicht van het volledig cursusaanbod en inschrijvingen surf je
naar www.kortrijk.be. Het programma van
de kennismakingslessen vind je terug op
www.kortrijk.be/sport.
SPORTEN MET EEN SPORTKAART
Alvorens je te engageren voor een 3-maanden- of jaarabonnement kan je vrij en gratis
het reguliere aanbod uitproberen. Fitnessen kan je nagenoeg elke dag. Verder staan
aerobic, volleybal, grond- en conditiegym
op het programma. De juiste uren en loca-

ties vind je op www.kortrijk.be/sport
LOOPCURSUSSEN
De loopcursussen leggen een goede basis
voor het outdoorseizoen. Deze cursussen
zijn nieuw en een aanrader voor diegenen
die graag in groep aan hun conditie willen
werken. Tegelijk krijg je gouden tips zodat je
in een latere fase volledig zelfstandig aan de
slag kunt. De looptraining is geschikt voor
jongeren (vanaf 14 jaar) en volwassenen.
Joggen is een ideale sport om je fitheid en
conditie te verbeteren en te behouden.
Je wapent je ook meteen tegen allerhande
gezondheidsrisico’s.
• Een cursus leren lopen van 0 tot 5 km is
de beste manier om het joggen onder de
knie te krijgen.
• Een reeks lopen van 5 tot 10 km bevordert het stelselmatig opbouwen van de
conditie en het uithoudingsvermogen
én het opdrijven van de snelheid.

RRAlle cursussen outdoor vind je terug op

WIN
Win een saunabeurt
Een sauna is een uitstekende en vooral gezonde manier om het nieuwe jaar
in te zetten. Twee personen kunnen
een privé-saunasessie voor maximum
6 personen winnen. Een dergelijke
sessie duurt 1.45 uur. Geïnteresseerd?
Stuur dan het antwoord op volgende
vraag tegen 15 januari naar stadskrant@kortrijk.be: “In welk Kortrijks
zwembad is er een infraroodcabine?”

WIN

Win een Sportkaart
De sportkaart is het ideale nieuwjaarsgeschenk. Wil jij een dergelijke
kaart winnen? Antwoord dan op de
vraag “Voor welke sportactiviteiten
kan je reserveren met je omnisportkaart?”. Stuur het antwoord vóór 15
januari naar stadskrant@kortrijk.be

www.kortrijk.be/webshop
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NIEUWE AFVALZAKKEN,
NIEUWE PRIJS
Vanaf 1 januari 2014 wijzigt de
prijs van de restafvalzak. Vanaf dan
betaal je 1,50 euro voor een grote
restafvalzak en 0,85 euro voor een
kleine. De prijs van een blauwe
PMD-zak bedraagt 0,15 euro.

Veilig met de fiets
Fietsen in duister en guur weer: je bent er als fietser en kwetsbare
weggebruiker maar beter goed op voorbereid. Daarvoor heb je niet alleen
een veilige fiets nodig, maar moet je vooral goed zichtbaar zijn voor anderen
die zich ook in het verkeer begeven. De stad Kortrijk pikt in op de campagne
Veilig fietsen begint met een veilige fiets, een initiatief van de provincie WestVlaanderen.
De Kortrijkse scholen en de stedelijke dienst
preventie zetten in op een grotere verkeersveiligheid van de jonge fietsers. In de loop
van oktober en november controleerden de
gemeenschapswachten de fietsuitrusting
van scholieren. 423 tweewielers passeerden
de revue: 157 waren niet in orde (bel ging
niet, geen goede remmen, geen voor- of
achteruitlicht). 62 scoorden ronduit slecht
inzake fietsverlichting. Een veilige fiets heeft
vooraan een goed functionerend vast wit/
geel licht of de fietser draagt een los wit/
geel licht vooraan op een goed zichtbare
plaats. De fiets beschikt achteraan over een
goed werkend vast rood licht of de fietser
draagt een los rood licht achteraan op een
goed zichtbare plaats.
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FLUOHESJE
Je laten zien in het verkeer is eveneens een
must. Verschillende Kortrijkse scholen controleren onder de “XIU-vlag” of hun leerlingen wel hun fluohesje aantrekken. Vooral
de Guldensporencolleges Kortrijk Campus
Groeninge en Zuid verdienen op dat vlak
hun sporen met geregelde controles. De
Sint-Amandsbasisschool pakte zelfs met
een modeshow uit waarin kinderen hippe
fietshelmen toonden. Want ook een degelijke fietshelm draagt bij tot de veiligheid.

RRJe verneemt meer over een veilige fietsrit op

de fietscontrolekaart die je op www.westvlaanderen.be/mobiliteit (sensibilisatie) kan
downloaden.

Vanzelfsprekend kan je de huidige
afvalzakken verder gebruiken tot
je voorraad op is. De prijswijziging
moet jou aansporen om je sorteergedrag nog meer bij te sturen. Een
restafvalzak bevat nog al te vaak
composteerbaar materiaal dat je
thuis makkelijk kunt verwerken.
Denk maar aan groente- en tuinafval. Recycleerbaar materiaal
zoals plastic folies, batterijen en
zelfs kleine elektrotoestellen horen
thuis in het milieustraatje van het
containerpark.
VANAF 17 UUR
Voor sommige inwoners bleek het
buiten plaatsen van afval vanaf 19
uur te laat en dus niet haalbaar. In
de gemeenteraad van december
besliste men daarom om het tijdstip
te vervroegen. Vanaf 1 januari mag
het restafval vanaf 17 uur buiten
geplaatst worden op de vooravond
van de ophaalronde.

RRHeb je nog vragen of ontving je nog

geen afvalkalender 2014, dan kan je
terecht bij Onthaalpunt 1777.
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IT-bollebozen
gezocht!
Heb je een briljant idee voor mobiele applicaties? Kriebelt het om met
open data aan de slag te gaan? Hou dan zeker 30 en 31 januari vrij. Dan
kan je in BudaLibre terecht voor de allereerste Apps4Kortrijk!
De stad is sinds 1 januari 2013 partner binnen het Europees Smart Platforms Enabling
Creative Industries for the Future Internet, of
kortweg Specifi genaamd. Dit is ooit gestart
met LeYLab, een proeftuin op glasvezelnetwerk in de wijken Buda en Overleie. LeYlab
werd lid van het Europees Netwerk van Living
Labs. Het nieuwe project Specifi en de Kortrijkse poot daarvan is een samenwerking
tussen stad Kortrijk en de Belgische partners
Alcatel-Lucent, Belgacom, iMinds, Zeticon,
KunstenCentrum Buda en The Egg Brussels.
Het is de bedoeling om creatieve industrie
tussen verschillende steden te stimuleren.
In die zogenaamde slimme steden zal Kortrijk
apps of andere diensten voor smartphones
uittesten. Barcelona test bijvoorbeeld al de
live streaming van Catalaanse cultuurhuizen
en Trentino verspreidt toeristische en commerciële informatie via live beelden.

© Davy De Pauw

APPS4KORTRIJK
Buda KunstenCentrum ontwikkelde dankzij de artistieke inbreng van Lucas Deman
(stichting De Nieuwe Helden) en in samen-

werking met partner iMinds een interactieve
app die de Kortrijkse bewoners of bezoekers
van de stad onbekende kantjes uitstuurt.
Op 30 januari gaat BudaLibre van start met
de eerste Apps4Kortrijk. Alle open data van
de stad zijn beschikbaar voor de App-bouwers via www.kortrijk.be/opendata. Verschillende sprekers maken bovendien hun
opwachting om je te laten nadenken over
het wonen, werken en leven in de stad en
de manier waarop jouw app een troef kan
zijn. Op 31 januari, houdt men een 24-uur
durende applab met als thema “Verdubbel
de Kortrijkse bevolking tegen 2030. Het is
niet wat je denkt.” Op 1 februari beoordeelt
een deskundige jury de resultaten. De beste
App-bouwers maken kans op een individuele workshop door Google en MIC Vlaanderen of shop-in-Kortrijk bonnen.

RRZin om mee te bouwen? Schrijf je vòòr 20

januari in op de Open Call via www.kortrijk.be/
apps4kortrijk. De schn-Apps voor K begint op
30 januari om 18 uur in Budafabriek, Dam 2 in
Kortrijk. Info: dominique.viaene@kortrijk.be

DE GRATIS
BEDRIJVENGIDS:
VOOR EN DOOR
ONDERNEMERS
Ken je de bedrijvengids van de
stad Kortrijk al? Deze gratis gids
bundelt alle officiële gegevens uit
de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Zo kan je als bedrijf of burger eenvoudig info opzoeken over een Kortrijkse onderneming. De database
laat de stad ook toe om een betere
communicatie te voeren en economische analyses te maken. Bovendien kunnen ondernemers zelf hun
gegevens aanvullen of verbeteren.
De stad heeft jouw hulp nodig!
Keek jij de gegevens van jouw bedrijf al na? De gegevens kan je zelf
aanpassen door je aan te melden bij
het bedrijvenloket met de toegestuurde gebruikersnaam en wachtwoord. Lukt het niet of ben je jouw
gegevens kwijt?

RRContacteer het Loket voor Ondernemers,
LVO@kortrijk.be, 056 277333,
www.kortrijk.be/bedrijvengids.

ONDERNEMERSKALENDER KORTRIJK
Weet je niet welke activiteiten wij
voor ondernemers in de stad organiseren? Of plan je zelf een event en
wil je de ideale datum prikken? Via de
Ondernemerskalender Kortrijk wil de
stad ondernemers en organisatoren
van events een tool aanreiken om een
zicht te krijgen op wat er allemaal te
doen is in de stad voor ondernemers.
Op die manier vermijden organisatoren dat er tegelijkertijd twee activiteiten plaatsvinden met dezelfde doelgroep én krijgen we meer Kortrijkse
ondernemers op deze events. De
Ondernemerskalender Kortrijk kan
je raadplegen via www.kortrijk.be/
ondernemerskalender.

RROrganiseer je zelf evenementen voor

ondernemers? Geef jouw activiteiten
door via het digitaal aanvraagformulier
of mail naar LVO@kortrijk.be.
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Techniekclub stimuleert
technologische interesses
In februari gaat in Kortrijk de Techniekclub van start voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. Techniekclubs
overal te lande willen de natuurlijke interesse die veel kinderen hebben in techniek en technologie, stimuleren.
“Je kunt de Techniekclub vergelijken met de
muziekschool”, legt Rik Hostyn uit. Hij houdt
zich binnen de Katholieke Hogeschool VIVES
bezig met wetenschapscommunicatie, en is
de bezieler van de techniekclubs in onze regio. “Ouders sturen hun kinderen daar naartoe omdat ze een vermoed muzikaal talent
bij hun zoon of dochter willen stimuleren.
Wel, de Techniekclub wil hetzelfde doen op
het vlak van techniek en technologie. En
net zoals niet ieder kind dat muziekschool
volgt, uiteindelijk in het Lemmensinstituut
terechtkomt, is het niet de bedoeling van
de Techniekclub om promotie te maken
voor het technisch onderwijs. De kinderen
krijgen vooral de kans om hun interesses te
botvieren op allerlei leuke projecten.”
ZELF AAN DE SLAG GAAN
Vorig jaar was er een eerste Techniekclub in
Zwevegem, die meteen veertig enthousiaste kinderen kon aantrekken. “Dat succes
12 | STADSKRANT KORTRIJK

heeft ons gestimuleerd om het initiatief snel
uit te breiden”, zegt Rik Hostyn. “Dit schooljaar starten we Techniekclubs op in twaalf
West-Vlaamse gemeenten, onder meer dus
ook in Kortrijk. We voorzien twaalf sessies
van twee uur op woensdagnamiddag.”
In de Techniekclub komen zes deelgebieden van techniek en technologie aan bod:
mechanica, elektriciteit, chemie, hout,
kunststof en elektronica, en ICT. “Eén derde
van de tijd gaat naar theorie, maar de kinderen mogen vooral zelf aan de slag gaan
– rekening houdend met hun leeftijd en
wensen.”
VERSCHILLENDE PARTNERS
De Techniekclubs krijgen ondersteuning
van heel wat partners: de provincie, onderwijsinstellingen, overheden, bedrijven,
werkgeversorganisaties... “Voor het welslagen van de Techniekclubs is het belangrijk

dat ze ingericht worden door de gemeenten, dat lokale bedrijven erbij betrokken
zijn én dat ook de scholengemeenschappen er hun medewerking aan verlenen”,
zegt Rik Hostyn. “Zo zijn de techniekmentoren die de kinderen begeleiden, mensen uit
de verschillende scholen: één iemand uit
het lager onderwijs en één leerkracht uit
het technisch secundair onderwijs. Tijdens
één van de sessies gaan we ook op bedrijfsbezoek.”
PRAKTISCH
De Kortrijkse Techniekclub vindt plaats op
woensdagnamiddag, vanaf 5 februari tot
en met 4 juni 2014. Er zijn twee groepen:
van 13.30 tot 15.30 uur en van 16 tot 18 uur.
De workshops vinden plaats in JC Tranzit,
Magdalenastraat 48.

RRInfo en inschrijvingen: 0496 54 86 34
of www.techniekclub-kortrijk.be

Bind jij samen met ons de strijd aan tegen armoede? Knip dan
deze affiche uit en hang ze aan jouw raam!
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11.227
mensen in Kortrijk
leven in armoede
en daar willen we
iets aan doen.
kortrijk.be/stoparmoede
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KORTRIJK INVESTEERT
RUIM 30 MILJOEN EURO
IN ARMOEDEBESTRIJDING
11.227. Dat is het aantal mensen in Kortrijk dat in armoede, of op de armoedegrens, leeft. Dat is een
indrukwekkend, maar helaas realistisch getal. Armoede en kinderarmoede zijn in Kortrijk de laatste
jaren enorm toegenomen. Kansarmoede bij kinderen is op twaalf jaar tijd van 6,2 procent (in 2001)
gestegen naar 18 procent (in 2012). Dit betekent dat in onze stad elk jaar ongeveer 130 kinderen
in armoede worden geboren. Daarnaast zien we een steeds grotere groep jongvolwassenen die in
armoede terecht komt. Eén derde van de mensen die het met een leefloon moet doen, is jonger dan
25 jaar. De stadscoalitie heeft er van meet af aan voor gekozen om hier een antwoord op te bieden.
Hoe ze dat willen doen, lees je in het armoedebestrijdingsplan.

EEN BELEIDSPLAN
MET DRIE I’S
Het armoedebestrijdingsplan is gebaseerd
op drie I’s: inzet, investeringen en ideeën. In
het plan zitten maar liefst 185 acties vervat
die het verschil kunnen maken in het leven
van mensen in armoede. De Stadskrant pikte er enkele uit.
INZET
Kortrijk wil hier een antwoord op bieden
door een sterk engagement uit te spreken
en in te zetten op concrete acties. Armoedebestrijding is benoemd als beleidsdomein,
wordt gecoördineerd door een schepen en
gedragen door alle leden van het college.
Het staat prominent in het Plan Nieuw Kortrijk (PNK), en ook in Kortrijk Spreekt – de grote inspraakronde waarop PNK gebaseerd is
– werd armoedebestrijding als thema nummer drie door de inwoners aangestipt.
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INVESTERINGEN
Kortrijk investeert ook betekenisvol veel
geld in de bestrijding van armoede. Om het
armoedeplan waar te maken, voorzien de
partners heel wat middelen voor nieuwe
acties en zetten ze bestaande middelen
gerichter in. Alles samen gaat het om meer
dan 30 miljoen euro voor de periode van
2014 t.e.m. 2019. Dit is de optelsom van alle
lokale middelen van stad en OCMW, alle
middelen die we verschaffen aan kwetsbare
groepen en organisaties die bijdragen aan
armoedebestrijding en alle bovenlokale
middelen die we kunnen inzetten in Kortrijk. Daar bovenop zijn er nog aanzienlijke
personele middelen, heel wat mensen binnen het bestaande personeelskader zullen
hun schouders zetten onder deze acties.
IDEEËN
Armoede structureel aanpakken vraagt
een aanpak op diverse fronten. Alle acties

in dit plan worden gebundeld in 10 fronten.
Het plan bevat tal van nieuwe initiatieven
en ideeën. Dit is slechts een kleine selectie
uit het volledige plan.

10 FRONTEN
185 ACTIES
INKOMENSGARANTIE
& SOCIALE BESCHERMING – 25 ACTIES

De meeste vervangingsinkomens zijn te laag
om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.
Het leefloon voor bijvoorbeeld
een alleenstaande blijft
ongeveer € 200 onder
de Europese armoedegrens.
Mensen
kunnen de noodzakelijke kosten voor
hun levensonderhoud
niet betalen.
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Voorbeeldacties
- De oprichting van een stedelijke dienst
Consumentenbescherming aanwezig in
wijken en deelgemeenten en met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare
mensen. Wie arm is, staat altijd het zwakst
op de markt en heeft consumentenbescherming het meest nodig. De dienst
wordt geleid door Rik Desmet.
- We onderzoeken hoe we kunnen komen
tot automatische toekenning van verschillende rechten, dit om onderbescherming tegen te gaan.
- Hervorming van de aanvullende steun
met een referentiebudget menswaardig
inkomen.
- De uitbouw van een dienst schuldbemiddeling met preventieve (financiële) steun.

ETEN EN GEZOND ETEN ZIJN EEN RECHT
9 ACTIES

Eten en gezond eten
zijn absolute voorwaarden voor een
gezond leven. Mensen sterker maken
kun je enkel als
mensen ook fysiek
sterker zijn. We mogen
niet toestaan dat mensen
in armoede moeten besparen op (gezonde)
voeding.
Voorbeeldacties
- De Sociale Kruidenier biedt kwaliteitsvoeding en basisproducten aan voor wie
het financieel moeilijk heeft. Het is een
buurtwinkel met kwalitatieve producten
tegen sterk verminderde prijzen waar
mensen zelf kiezen wat ze willen eten.
- Lancering van een volksrestaurant met
drie tarieven: betaalbaar, sociaal en extra sociaal. Het hart van het restaurant is
vanzelfsprekend de keuken en hiervoor
werken we samen met het Kortrijkse opleidingsproject VORK. Het is dus zowel
een plaats waar je lekker en betaalbaar
kunt eten, een ontmoetingsplaats voor
wie dat wil, en een opleidingsplaats. Gezond eten + participatie + tewerkstelling.
- De uitbreiding van maaltijden aan huis voor
eenzame mensen, senioren, enz. Een complete gezonde maaltijd kan al vanaf 3 euro.

KORTRIJK, EEN ACTIEVE
WELVAARTSSTAD – 28 ACTIES

Werk, onderwijs en sociale activering zijn
van cruciaal belang om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. Een sterk activeringsbeleid tracht de toegang tot de
arbeidsmarkt voor de meest kwetsbaren

makkelijker te maken,
investeert in onderwijs en opvoedingsondersteuning, in
vorming en levenslang leren.
Voorbeeldacties
- We ondersteunen nieuwe initiatieven in de sociale economie
of de toeleiding tot de arbeidsmarkt. Een
bijzonder project in Kortrijk is STAL13
waarbij oude meubelen een nieuw leven
krijgen door recup design. STAL13 wordt
uitgebouwd tot een performantere organisatie.
- We maken werk van werk – armoede –
welzijnstrajecten (WAW). Hierbij gaat
niet enkel aandacht naar de tewerkstelling zelf, maar ook naar alle randfactoren
die moeten vervuld worden om een job
te kunnen vinden of behouden.

EEN DAK BOVEN HET HOOFD
34 ACTIES

Kwaliteitsvolle
en
betaalbare huisvesting is een cruciale
schakel in de strijd
tegen
armoede.
Een degelijke woning heeft rechtstreeks invloed op gezondheid, budget en het maatschappelijk
welzijn van mensen. En laat het nu net de
meest kwetsbare mensen zijn die de meeste problemen ondervinden om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden.
Voorbeeldacties
- De stad en andere actoren versterken
de private huurmarkt. We onderzoeken
hierbij de mogelijkheid om een stedelijk
verhuurbedrijf op te richten. Dit kan huurder en verhuurder eenzelfde service bieden als het Sociaal Verhuurkantoor (SVK),
maar bewust die mensen bedienen die
net boven het SVK-niveau uitkomen.
- We zetten in op renovatiebegeleiding
om huurders en eigenaars te helpen om
alle mogelijke premies te benutten om
de kwaliteit van de woning te verbeteren. Dit zorgt niet enkel voor een beter
wooncomfort, maar bijvoorbeeld ook
voor een lagere energiefactuur en dus
minder uitgaven.

ZIEK MAAKT ARM, ARM MAAKT ZIEK
18 ACTIES

Zij die het minder breed hebben, stellen
vaak de kosten voor dokter en medicatie

uit. Ziek maakt arm. Bovendien zijn hun leefomstandigheden
(zoals huisvesting,
werkomstandigheden…) beduidend
minder goed, wat
dan weer een negatieve invloed heeft op de
gezondheid. Arm maakt ziek.
Voorbeeldacties
- Samen met de mutualiteiten kijken we
om de verhoogde tegemoetkoming automatisch of gemakkelijk toe te kennen
aan mensen die er recht op hebben. De
verhoogde tegemoetkoming geeft je
een voorkeursregeling in de terugbetaling van medische kosten en extra sociale
voordelen (zoals een sociaal tarief voor
een busabonnement).
- We bundelen en versterken een aantal
disciplines (sociaal verpleegkundige,
buurtwerker, ergotherapeut, diëtiste,
voetverzorger, enz.) in wijkgezondheidscentra.
- Met az groeninge wordt een programma
uitgewerkt voor betaalbare hospitalisatie
zodat niemand verstoken blijft van ziekenhuiszorg.

TOEGANG TOT GOEDE
DIENSTEN & MAATWERK
28 ACTIES

In Kortrijk zijn er
tal van organisaties die allemaal
bijdragen tot de
bestrijding
van
armoede.
Toch
moeten we meer
inspanningen
doen
opdat de meest kwetsbaren hun weg
zouden vinden in de huidige dienstverlening, om op maat van hun situatie een
gepaste oplossing te vinden.
Voorbeeldacties
- De oprichting van een Bijstandteam voor
crisissituaties zodat mensen vanuit verschillende disciplines onmiddellijk worden bijgestaan.
- Er komen Wijkteams. Wijkteams zijn een
bundeling van een aantal diensten van
stad en OCMW (wijkagent, buurtwerk,
dienstencentra,…) om over diverse domeinen heen beter te kunnen werken
aan welzijn en samenleven in wijken en
buurten. We betrekken hier bewoners
en lokale organisaties bij.
STADSKRANT KORTRIJK | 15
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STRUCTURELE AANPAK
KINDERARMOEDE – 25 ACTIES

Kinderarmoede als dusdanig bestaat niet.
Een kind groeit op
binnen een gezin
en omgeving die
sterk
bepalend
kunnen zijn of een
kind in armoede leeft
of terecht komt. Armoede bestrijden bij kinderen vraagt dan ook
een integrale aanpak, waar zowel ingezet
wordt op het gezin, de school, de woonomgeving, de vrije tijd,… .
Voorbeeldacties
- Specifiek voor kwetsbare doelgroepen
wordt opvoedingsondersteuning op
maat en aan huis georganiseerd.
- We investeren in de brede school in functie van armoedebestrijding. We subsidiëren hiervoor brugfiguren in scholen
die een hoog percentage leerlingen uit
kwetsbare gezinnen hebben en/of in een
aandachtsbuurt liggen. Brugfiguren zijn
figuren die de verbinding maken tussen
de school, de leerling, het gezin en de
verschillende diensten die kunnen bijdragen aan betere onderwijskansen en
leefomstandigheden voor het kind en
het gezin.

GELETTERDHEID, @LLEMAAL DIGITAAL,
KLARE TAAL – 12 ACTIES

Het begrijpen, spreken,
lezen en schrijven
van het Nederlands
is een belangrijk
instrument voor
een volwaardige
deelname aan de
samenleving. Geletterdheid gaat naast taal
ook over cijfers (rekenen, betalen,…) of de
toegang tot en het gebruik van een computer. Ten slotte is het belangrijk dat alle
communicatie gebeurt in een duidelijke en
verstaanbare taal.
Voorbeeldacties
- We ontwikkelen een talenbeleidsplan
waarbij deelname aan de samenleving
centraal staat. Het spreken en begrijpen
van het Nederlands is noodzakelijk om
mee te kunnen op school, om een job te
vinden, om sociale netwerken op te bouwen,… .
- We ontwikkelen modules op maat om
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mensen te versterken in het organiseren
van hun dagdagelijkse leven (wegwijs
in papieren en diensten, wegwijs in de
sociale kaart, maatschappelijke vorming,
rekenen en budgetteren,…).
- Stad en OCMW lanceren @llemaal digitaal, een programma met lessen computer en internet, met bijzondere aandacht
voor mensen in armoede. Intussen loopt
hiervoor een onderzoek met Howest.

CULTUUR, SPORT EN VRIJE TIJD
6 ACTIES

Deelname aan sport,
cultuur en vrije tijd
gaat over meer
dan gewoon een
avondje uit, een
leuke bezigheid
voor de kinderen of
een uitstapje met het
gezin of vrienden. Het gaat
er om dat kwetsbare mensen opnieuw
een plaats krijgen in onze samenleving. Zo
wordt sociale uitsluiting tegengegaan en
sociaal isolement doorbroken.
Voorbeeldacties
- Er komt een vrijetijdspas met sociaal
tarief voor mensen in armoede. Deze
pas is er voor iedereen in de stad, maar
mensen in armoede krijgen hiermee automatisch korting op sport, cultuur en
vrijetijdsactiviteiten.
- We werken samen met KV Kortrijk een
sterke community werking uit. Eén van
de acties hierbij zijn de sociale tarieven,
zowel om zelf te voetballen, als om naar
het voetbal te gaan kijken. We willen de
samenwerking met KV Kortrijk uitbreiden naar alle Kortrijkse sportclubs. Niemand in armoede mag verstoken blijven
als kijker of beoefenaar van sport.

DENK MEE,
SCHRIJF MEE!
Heb je zelf nog een idee
om armoede aan te
pakken? Mail dan naar
tien@ocmwkortrijk.be of
stuur jouw voorstel naar:
Armoedeplan t.a.v. Maarten François, Budastraat
27, 8500 Kortrijk. Een tip:
de beste inspiratie vind
je op straat of op plekken
waar mensen komen.
Het volledige armoedebestrijdingsplan kan je nalezen op
www.kortrijk.be/stoparmoede
Een papieren versie aanvragen
kan via info@ocmwkortrijk.be

11.227
mensen in Kortrijk leven in armoede
en daar willen we iets aan doen.
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Vroeger en nu: brandweer
1913
Deze foto toont twee Kortrijkse brandweermannen die trots in hun uniform poseren.
De Kortrijkse brandweer kan terugblikken
op een oud en rijk verleden: de eerste vermeldingen in de archieven dateren reeds
van 1406. Aan de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog telde de Kortrijkse brandweer
85 manschappen. Hun kazerne bevond zich
aan de Oude Vestingstraat 7. Na 1830 maakte het brandweerkorps deel uit van de Burgerwacht. Op 2 december 1876 besliste de
gemeenteraad om de brandweer apart te laten functioneren. Het Koninklijk Besluit van
21 februari 1877 bevestigde deze beslissing
en daarmee was het reglement, vastgesteld
voor de “Sapeurs Pompiers Communaux”,
van kracht. Het stadsbestuur vertrouwde de
leiding toe aan kapitein Félix Raikem (18291910). De toenmalige brandweer kwam veel
voor “hete vuren” te staan. Eén van de spectaculaire branden ontstond toen op donderdag 7 augustus 1862 de bliksem insloeg
op de toren van de Sint-Maartenskerk. De
torenspits vatte onmiddellijk vuur. De ver-

dienstelijke brandweerlui van Kortrijk, die
hulp kregen van de korpsen uit Gent, Ieper,
Doornik, Moeskroen en Poperinge, ontvingen achteraf een herinneringsmedaille. Tot
1963 stonden brandweervrijwilligers in voor
de veiligheid van de stad. Dan startte men
met een gemengde brandweerdienst. Op 1
november was de beroepsafdeling officieel
operationeel met 10 manschappen onder
leiding van een kapitein-vrijwilliger Etienne
Kemp.
ERFGOED
De foto van de brandweermannen vind je op
de kalender 2014 van de Kortrijkse brandweer, die daarvoor samenwerkte met de Kortrijkse Erfgoedcel. De kalender verwijst naar
de activiteiten die de Erfgoedcel in het kader
100 jaar Groote oorlog organiseert. Wie over
oude foto’s,documenten,…. over de Eerste
Wereldoorlog beschikt, kan altijd contact opnemen met erfgoedcel@kortrijk.be.

2013
Anno 2013 bundelen beroepsbrandweer-

mannen en vrijwilligers nog steeds de
krachten. Kortrijk maakt, samen met 13
andere gemeenten, deel uit van de hulpverleningszone Fluvia. Sinds 24 juni 2011
gaat het samenwerkingsverband tussen 14
gemeenten en 12 brandweerkorpsen, deze
bestaan uit 17 brandweerposten, onder
deze naam door het leven.
Door de invoering van het principe van de
“snelste adequate hulp” rukt de brandweer
steeds meer en meer over de stadsgrenzen
uit. Bij een hedendaagse brandweerinzet
komt het voor dat er verschillende brandweerposten aanwezig zijn. Onderlinge afstemming en opleiding verhogen de kwaliteit van de dienstverlening. Een zonaal
computerprogramma aangestuurd door
de noodcentrale in Brugge zorgt ervoor dat
de burger steeds de snelste brandweermiddelen ter plaatse krijgt.

RRBronnen: Erfgoedcel Kortrijk, Egiede van

Hoonacker “Kortrijk 14-18”, Stadsverslag
Kortrijk 1963, R. Tanghe en P. Vancolen
“Gedenkboek stad Kortrijk 1830-1976”
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STIMULANS 14 ZOEKT
BEELDEND TALENT!
Vzw Stimulans gaat voor de 18de keer op
zoek naar beeldend talent. Jonge kunstenaars die na 1 januari 1979 geboren zijn
en wonen of werken in West-Vlaanderen
kunnen hier aan deelnemen. Bijkomende
voorwaarde is dat zij school liepen in het
Nederlandstalig kunstonderwijs.
Interesse? Schrijf je in tot 27 april via de inschrijvingsfiche die je opvraagt bij de vzw
Stimulans. Deelnemen aan de wedstrijd is
gratis en kan in volgende disciplines: schilderen, beeldhouwen, grafiek, monumentale kunsten, glaskunst, keramiek, fotografie,
textiel, audiovisuele kunst medium & video.
Van 24 mei tot en met 22 juni is het geselecteerde werk van de deelnemers te bewonderen in de gelijknamige expo in de Paardenstallen van het Broelmuseum.

sen en excursies. Deze cursus is de eerste
basismodule in het opleidingstraject tot
natuurgids. Na deze module kan je, indien
je dit wenst, ook nog deelnemen aan een
verdiepingsmodule en methodiekmodule.
De zeventiendelige cursus Kijk op natuur
begint op 15 maart en loopt tot 11 oktober
(onderbroken tijdens de vakantie), telkens
op zaterdag van 9 tot 12 uur. Deelnemen
kost € 85, inclusief het digitale handboek.
Maximum 25 geïnteresseerden kunnen
zich inschrijven via www.c-v-n.be onder het
luik vormingsaanbod. Je kan ook terecht
bij Ann D’heedene op 050 82 57 26 of via
ann.dheedene@c-v-n.be.

RRwww.c-v-n.be
ter nog niet bekend. De opname van kwaliteitsvolle foto’s en vingerafdrukken zorgt er
voor dat het gemakkelijker te controleren is
of een document wel echt toebehoort aan
de persoon die het gebruikt. Zo wil de Europese Unie de veiligheid verhogen en vervalsingen en identiteitsfraude voorkomen.
Laat je binnenkort nieuwe pasfoto’s maken
voor een reispas, dan snap je meteen waarom de onthaalmedewerkers in het stadhuis
streng moeten toezien op de kwaliteit van
jouw foto’s.

JOUW MENING OVER
HET MOBILITEITSPLAN
VLAANDEREN
Iedereen moet zich vlot en veilig kunnen
verplaatsen om te werken, te leren, te winkelen, van cultuur te proeven, enzovoort.
Voor onze economie is het van levensbe-

RRInfo: 056 27 72 68
KIJK OP NATUUR

RRInfo: Stimulans vzw, Broelkaai 4,

056 27 77 82 of stimulans@kortrijk.be,
www.stimulanskortrijk.be

EEN WOORDJE UITLEG OVER
BIOMETRIE
Om de identiteit van personen te controleren, maakt men meer en meer gebruik van
biometrische kenmerken (zoals bvb. vingerafdrukken, een irisscan of een digitale handtekening). In de loop van 2014 zullen naast
de foto en de handtekening, ook vingerafdrukken opgenomen worden in de reispassen voor Belgen en de verblijfskaarten voor
niet-EU-onderdanen. De maatregel geldt
voorlopig niet voor gewone identiteitskaarten en kids-ID’s. De juiste startdatum is ech-
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Zoek je echte natuurbeleving? Vertoef je
graag in het groen en wil je jouw natuurkennis aanscherpen? Dan is de cursus Kijk
op natuur zeker iets voor jou. De reeks
biedt een boeiende combinatie van interactieve informatiesessies en excursies.
Enthousiaste en deskundige lokale vrijwilligers begeleiden en verzorgen de les-

lang dat grondstoffen en goederen vlot
op hun bestemming geraken. De Vlaamse
overheid legt daarom nu de krijtlijnen vast
voor het mobiliteitsbeleid op middellange
(2030) en lange termijn (2050) in het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. Mobiliteit
is een zaak van iedereen. Daarom krijg je
de kans om tijdens het openbaar onderzoek jouw bedenkingen, bezwaren en
verbetersuggesties te formuleren bij het
ontwerpplan. Ga je akkoord met de keuzes
die de Vlaamse overheid maakt om files,

KORTRIJK KORT

verkeersonveiligheid en milieuhinder aan
te pakken? Heb je creatieve ideeën om de
transportkilometers te verlagen? Of zie je
de toekomst van onze personen- en goederenmobiliteit helemaal anders?
Geef jouw mening vóór 13 januari op www.
mobiliteitsplanvlaanderen.be.

Zitdagen zuidelijke randgemeenten
De zitdagen in de zuidelijke randgemeenten Aalbeke, Marke en Rollegem worden
vervangen door afspraken aan huis of op
locatie. Op die manier hoef je niet te wachten met een specifieke vraag totdat de zitdag ter plaatse doorgaat.

RRwww.mobiliteitsplanvlaanderen.be

RRwww.sociaalhuiskortrijk.be

AL GEHOORD VAN DE
INSTRUMENTHEEK?
Met de lancering van het armoedeplan in
Kortrijk staan ook enkele boeiende initia-

tieven op stapel. De instrumentheek is hier
één voorbeeld van. De Instrumentheek is
een uitleendienst van werk-instrumenten,
als het ware een bibliotheek waar je, goedkoop of gratis, werktuigen kan ontlenen.
Waarom zou ieder huishouden een aantal,
meestal dure werktuigen moet aankopen
om vervolgens hooguit enkele keren per
jaar te gebruiken? Dit is absurd maar tot nu
toe wel de realiteit. De oprichters van de vzw
Instrumentheek willen met de oprichting
van de Instrumentheek zowel de armoede
bestrijden als het milieu minder belasten.
Op 25 januari opent de Kortrijkse Instrumentheek haar deuren in café Congo in de Veldstraat. Je verneemt hier binnenkort meer
over. Voor de Instrumentheek van start kan
gaan, moet er echter een basis aan werktuigen aangekocht worden of beschikbaar
zijn. Daarom starten de initiatiefnemers een
crowd-funding campagne op waardoor geïnteresseerden het project mee kunnen helpen financieren. Dit kan door lid te worden,
materieel en/of financieel te steunen. Draag
jij dit initiatief een warm hart toe? Wil je later zelf eventueel een beroep kunnen doen
op deze uitleendienst? Dan is jouw steun nu
meer dan welkom!

RRInfo: www.instrumentheek.be ,

www.facebook.com/instrumentheek,
www.twitter.com/instrumentheek.

OPLAADAUTOMAAT VOOR
BUDGETMETER LANGER OPEN
Wil je de kaart van jouw budgetmeter voor
elektriciteit en/of aardgas herladen? Dan
kan je hiervoor vanaf nu ook iedere weekavond tot 20 uur terecht in het Eandis-klantenkantoor in Kortrijk. Waar en wanneer
kan je je budgetkaarten opladen?
- In het OCMW, Budastraat 27 in Kortrijk: van
maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur en
van 13 tot 16 uur, op vrijdag van 9 tot 12 uur
- In het Lokaal Dienstencentrum ’t Cirkant,
Hellestraat 6 in Marke: van maandag tot
vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van
13.30 uur tot 17 uur.
- In het Eandis-klantenkantoor, President
Kennedyparkt 12 in Kortrijk: van maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur. De oplaadautomaat staat in een sas voor de
ingang van het kantoor. De gewone openingstijden van het klantenkantoor wijzigen niet. Een wegbeschrijving vind je op
www.eandis.be onder het luik klantenkantoren. Heb je extra vragen? Dan kan
je terecht op het nummer 078 35 35 34.

RRInfo over betaalautomaten en budgetmeters:

www.eandis.be onder de rubriek publicaties: de
budgetmeter.

NIEUWE OPENINGSTIJDEN
SOCIAAL HUIS
Vanaf 2 januari kan je bij het Sociaal Huis
in de Budastraat 27 terecht van maandag
tot donderdag van 9 tot 12 uur en van 13
tot 16 uur. Op vrijdag kan dit in de voormiddag van 9 tot 12 uur. Het Sociaal huis
is tijdens deze uren ook telefonisch te bereiken op 056 24 42 22 en per e-mail via
info@sociaalhuiskortrijk.be. Kan je je tijdens de openingstijden niet vrijmaken, dan
krijg je een afspraak buiten deze uren. Ben
je minder mobiel? Dan komt een medewerker op eenvoudig verzoek bij jou langs.

Wensen
van mensen
De jongste inwoners konden hun
wensen voor 2014 kenbaar maken
aan de wensenmuur op de Grote
Markt. Ook de iets oudere Kortrijkzanen stuurden hun wensen in. De
leukste werden beloond met een rittenkaart van De Lijn t.w.v. 10 euro.
Bakken vol mooie bloemen, parken lekker groen, de Leie weer wat schoner en
de mensen warm en happy! (Koenraad
en Brigitte Lefebvre – Vanrysselberghe)
Kortrijk verdient een bubbelende start,
elke dag opnieuw zijn burgers overgieten met een liefdevolle, helpende saus.
(Nathalie R)
Ik wens dat Kortrijk de stad kan blijven
van iedereen, van wandelende ouderen
tot hippe jongeren. (Rebecca Vercoutere)
Ik wens aan de gezellige winkelstad
Kortrijk:goede gezondheid en welvaart
voor iedereen in ’t bereik (Nancy Tournoy)
Ik wens Kortrijk veel warmte, groei en
een fijne groet bovenop een kruidigcreatief 2014 tegemoet. (Sofie Vermaut)
Ik wens alle Kortrijkzanen, ook zij in
armoede een zalig Kerst en Gelukkig
Nieuwjaar. (Kimberly Denolf)
"Come on Kortrijk, come on Kortrijk,
come on. Come on Kortrijk, come on
Kortrijk, coommme ooonnnnn!" (Yves
Debaes)
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ZOË VAN DE VELDE

FILIP VANLUCHENE

De Kortrijkse architecte Zoë Van de Velde
mocht de Architectuurprijs van de stichting Kortrijk Heritage in ontvangst nemen
voor haar renovatie van het gebouw in de
Pluimstraat 108. “Ik kreeg lovende commentaren van bezoekers op "mijn huis mijn
architect", maar ik had nooit verwacht dat ik
deze prijs zou winnen. Ik ben nog maar drie
jaar aan het werk als architect. Kortrijk Heritage is een stichting die gedurfde en ver-

nieuwende architectuur wil promoten in de
stad. De jury loofde de manier waarop Zoë
omging met de beperkte ruimte. Het pand
is amper drie meter breed, maar kreeg toch
een indeling die de ruimte en lichtinval ten
volle benut. Bovendien gebeurde de renovatie met een relatief klein budget. “Bij
de keuze van materialen hou ik het prijskaartje steeds goed in de gaten, zodat mijn
ontwerpen budgetvriendelijk blijven.'' De
winnaar van de jaarlijkse Heritage Prijs ontvangt 2.500 euro.

vzw Jonge Cowboys, een vereniging van ondernemers in Zuid-West-Vlaanderen. De jonge Kortrijkse ondernemer kreeg eerder al de
titel van Ondernemer van het Jaar bij NFTE
en werd laureaat op de Enterprize businesscompetitie in 2009. De jury was unaniem lovend over deze veelbelovende West-Vlaamse
ondernemer. Liquid Floors is gespecialiseerd

in het plaatsen van hoogwaardige naadloze
en ecologische kunstharsvloeren. De onderneming werd opgestart in 2007 en heeft dertig medewerkers in dienst. Het bedrijf heeft
ondertussen naambekendheid tot in Londen en bouwt hiermee verder aan de internationale distributie van haar merk. In 2014
opent een tweede vestiging in Hasselt.

MIGUEL GARCIA
De winnaar van de 25ste Gouden Lasso is
bekend. De 32–jarige Miguel Garcia van het
Kortrijkse bedrijf Liquid Floors haalde het
van Alumac Construct en Trust Team. De
Gouden Lasso is een erkenning voor puik
ondernemerschap en is een initiatief van de
20 | STADSKRANT KORTRIJK

© Foto HOL

Filip Vanluchene mocht onlangs de Cultuurprijs 2013 in ontvangst nemen. Hij
kwam als grote winnaar uit de bus en volgt
zo het Davidsfonds op. Filip werd geboren
in Kuurne, maar woont al zo’n dertig jaar in
Marke. Hoewel hij afstudeerde als acteur
aan het Gentse Conservatorium, opteerde
hij al snel om theaterteksten te vertalen. Hij
zette maar liefst 19 teksten van Dario Fo om
naar het Nederlands. Na de dood van zijn
vader in 1981 besloot Filip om de zaak van
zijn vader verder te zetten en voor het theater enkel nog te vertalen. Talloze schrijfopdrachten leverden hem verschillende nationale onderscheidingen op. Hij ontving
onder meer de Driejaarlijkse Cultuurprijs
van de Vlaamse Gemeenschap voor Toneelletterkunde en de Taalunie Toneelschrijfprijs. Daar mag hij nu ook de Kuurnse Cultuurprijs 2013 aan toevoegen.
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Ouderenadviesraad, nieuwe stijl
Geïnspireerd door het nieuw bestuur en het Plan Nieuw Kortrijk bouwt de OuderenAdviesraad, kortweg, OAR,
een vernieuwde werking uit. Meer dan ooit ligt de klemtoon op een actieve raad die de belangen van alle
Kortrijkse ouderen behartigt. Concreet gebeurt dit door de oprichting van drie werkgroepen.

De werkgroep advies buigt zich over alle
thema’s die belangrijk zijn voor de groeiende
groep ouderen. Op de planning staat de organisatie van twee “open avonden” waarbij
ouderen hun zeg kunnen doen over actuele
thema’s. Niet alleen leden van verenigingen,
maar ook geïnteresseerde burgers zijn welkom. De werkgroep communicatie wil de
sterke punten van de groep ouderen en de

kansen van de vergrijzing belichten. De dialoog tussen de adviesraad en de ouderen en
nieuwe communicatievormen staan daarbij
centraal. De werkgroep verenigingen gaat
na hoe de adviesraad de ouderenverenigingen van de stad kan ondersteunen. Een
eerste stap is alvast de uitwerking van een
voorstel van een nieuw erkenning- en subsidiereglement. Met voornoemde werkgroe-

pen, de organisatie van open denkdagen,
het netwerken rond het eigen thema en
onderzoek en documentatie, streeft de OuderenAdviesRaad naar een breed draagvlak
bij de oudere bevolking.

RRouderenadviesraad@kortrijk.be,

www.facebook.com/ouderenadviesraad of
www.kortrijk.be/ouderenadviesraad

De winnaars van vorige maand

Ken jouw stad!

WIN

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 januari een kaartje naar: Stadskrant, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be .
Tien stadskrantlezers ontvangen een verwenpakket van KVK met een zwemzakje,
gadgets en een duoticket voor de match KVK-Lierse op 25 januari..

Heel wat Stadskrantlezers herkenden de foto
van de vernieuwde patria op de Grote Markt van
vorige maand. Tien gelukkigen mogen vanaf 8
januari een hippe shoppingtas ophalen bij het
Team Communicatie, Grote Markt 54 in Kortrijk:
Jacques Vandemeulebroucke, Robert Paeme,
Stefaan Geers, Mia Matton, Jan Bekaert, Christine
Vandevoorde, Stefanie Desmet, David Van Den
Bussche, Veerle Vermaut en Anne-Marie Pille. Vijf
lezers mochten samen met hun partner naar de
voorstelling Christmass 4 ever: Amalia-Katarina
Desimpele, Karel Soenen, Marc Desimpele, Bollen
Jean en Fido D. Volgende lezers mochten een gratis
kinderkerstfoorpakket ophalen: Fam. Verschaeve,
Ludovic Vanlede, Deborah Vanneste, Monique
Dubaere en Lisa Pottie.
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Kortrijk blijft solidair met de Filipijnen
De verwoestende doortocht van de tyfoon Haiyan, op 8 en 9 november 2013, schokte de hele wereld. Zeker in Kortrijk
was dit, door de nauwe samenwerking met het Filipijnse Cebu City, geen ver-van-mijn-bed-show. De hechte Filipijnse
gemeenschap in onze regio maar ook de stad Kortrijk willen in het nieuwe jaar de aandacht voor de noodlijdende
Filipino’s in de getroffen regio’s levendig houden.
Kortrijk heeft sinds 2005 een stedenband
met de stad Cebu, gelegen op het gelijknamige Filipijnse eiland. En dan komt zo’n ramp
emotioneel wel heel dichtbij. Tal van Kortrijkzanen, voelen zich nauw verbonden met de
mensen daar. “Haiyan is over de stad gepasseerd en heeft er nogal wat materiële schade
veroorzaakt. Maar elders op het eiland werden hele gemeenten compleet vernield”, legt
Stijn Van Dierdonck , Noord-Zuid ambtenaar
van de stad Kortrijk, uit. ”Raadslid Alvin Dizon
van Cebu City, die al verscheidene keren in
Kortrijk op bezoek was, stuurde meteen een
noodkreet naar het Kortrijkse stadsbestuur.
“En die kwam hier nog sterker aan dan de
beelden op het nieuws”, zegt Stijn Van Dierdonck. “Op de website hebben we meteen
een oproep geplaatst naar de bevolking en
de verschillende organisaties. We engageerden ons om alle acties te bundelen en ze via
de officiële kanalen te communiceren.”
SUCCESVOLLE BENEFIETACTIE
Marc Dumortier uit Heule is 21 jaar getrouwd met Grace Malon, afkomstig van het
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Filipijnse eiland Bohol. “Toen de beelden op
het nieuws kwamen, waren we op bezoek
bij enkele andere gemengde koppels. Uiteraard waren we erg onder de indruk; gelukkig heeft niemand uit de gemeenschap
hier vrienden of familieleden verloren. We
vonden meteen dat we iets moesten ondernemen, en er was al snel het idee van een
benefietavond. De stad Kortrijk verleende
promotionele en logistieke ondersteuning,
en we konden meteen rekenen op tal van
vrijwilligers.” Uiteindelijk zat het OC in Aalbeke op 30 november afgeladen vol, voor
een programma met tal van artiesten die
een band hebben met de Filipijnen.
“De benefietactie, gecombineerd met giften via het rekeningnummer van de Haiyan 2013 Vriendenkring, heeft momenteel
18.000 euro opgebracht”, zeggen Marc
en Grace. “9000 euro daarvan is al rechtstreeks naar hulpacties gegaan. Ze hebben
daarmee voedsel en andere noodzakelijke
goederen gekocht, en die naar de zwaar
getroffen regio’s Leyte en Samar gebracht.

We zoeken nu nog een goede bestemming
voor het resterende bedrag.”
BLIJVENDE AANDACHT
Zowel Marc en Grace als Stijn Van Dierdonck
vinden het belangrijk dat de getroffen gebieden onder de aandacht blijven, nu de gevolgen van Haiyan niet langer nieuws meer zijn.
“Via ons netwerk ter plaatse blijven we op de
hoogte van de noden. Zo zoeken we uit hoe
we kunnen helpen bij de heropbouw, en hoe
we ertoe kunnen bijdragen dat de gevolgen
van toekomstige stormen beperkt blijven.
We plannen zelf nog acties, onder meer onder het stadspersoneel, en inwoners of organisaties die hun steentje willen bijdragen,
kunnen op onze hulp rekenen.”

RROp www.haiyan2013.be vind je meer

informatie over de acties van de Vriendenkring
en de bestemming van de giften.
Via www.kortrijk.be/kortrijkforlife vind je een
overzicht van Kortrijkse solidariteitsacties ten
voordele van de Filipijnen en lees je hoe je zelf
nog kunt helpen.

RR
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UiT IN KORTRIJK
AGENDA VAN 1 JANUARI TOT 1 FEBRUARI 2014
DONDERDAG 2 JANUARI

T.E.M. MAANDAG 6 JANUARI

FILM | MIDDEN IN DE WINTERNACHT | Een
week voor kerst ontdekt de tienjarige Max dat een eland door
het dak van de schuur is gevallen. Het is niet zomaar een eland.
Het is Moos, die werkt voor de kerstman als testpiloot, voordat
de rendieren het echte werk gaan doen. Tijdens de testvlucht
met de slee gaat het helemaal mis, waardoor hij de kerstman
kwijtgeraakt | 14u | ook op vrij 03/01 om 14u, za 04/01 om 14u,
za 04/01 om 16u, zo 05/01 om 14u, zo 05/01 om 16u | € 8 / 6,5
(-26,+65,ABO,CJP)/ 5(-12), Abonnement: € 50 voor 9 films |
Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

FOOR | KINDERKERSTFOOR SCHOUWBURGPLEIN | Voor kermisplezier moet je op het Schouwburgplein
zijn. Vooral gezinnen met kinderen tussen 3 en 12 jaar komen er
aan hun trekken. Je vindt er een antieke carroussel, eetkramen, een
schiettent, kindermolens, amusementshallen en andere klassieke
kermisattracties. Voor de iets oudere bezoekers is een drankstand
voorzien | Schouwburgplein | www.winterinkortrijk.be

PODIUM | WANNEER GAAN WE NOG EENS
BOWLEN - BART CANNAERTS | Liedjes, sketch,
conference: strikt gezien zou je Bart Cannaerts een cabaretier kunnen noemen. Maar tegelijkertijd is het pure Vlaamse
stand-upcomedy: een man die zegt wat hij vindt van de wereld.
'Wanneer gaan we nog eens bowlen' is een voorstelling over de
zinloosheid van het bestaan en hoe daar welgemutst mee om
te gaan | 20.15u | € 15 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be

MAANDAG 6 JANUARI

ZONDAG 12 JANUARI

LAB | BUDA::LAB ELECTRONIC::LAB | Nog nooit
gehoord van Arduino? Of zelf al jaren bezig met eigen electronica
projecten en op zoek naar gelijkgezinden om ervaringen mee te
delen of inspiratie op te doen? Elke maandagavond van 18u tot
21u stelt BUDA::lab hiervoor ruimte en tools ter beschikking |
18u | ook op ma 13/01, ma 20/01, ma 27/01 | budafabriek BUDA::lab | budalab.fikket.com/event/electronic-lab

CONCERT | NIEUWJAARSCONCERT | De mooiste melodieën uit operette en musicals | 14.45u tot 17u ook
op zo 19/01 van 14u45 tot 17u | € 20 | Schouwburg Kortrijk |
www.kltkortrijk.be

ZATERDAG 4 JANUARI
DRINK | NIEUWJAARSDRINK KORTRIJK | Tradities moet je in ere houden. Het stadsbestuur nodigt daarom
alle inwoners uit om samen te klinken op het nieuwe jaar. Zowel
mensen uit het centrum als uit de deelgemeenten zijn welkom |
17u tot 19u | Grote Markt | www.winterinkortrijk.be
BASKETBAL | KORTRIJKSPORT CB - HAANTJES OUDENAARDE | 18.15u | Jan Carreerhal |
www.kortrijksportcb.be

T.E.M. ZONDAG 5 JANUARI
FILM | PELLE RIJDT WEER UIT | Pelle, het schattigste
politiewagentje van de stad, heeft het weer druk. Wanneer de
kroonprinses een nationaal park opent waar bedreigde dieren
veilig kunnen leven, ontdekt Pelle dat er iets niet pluis is. Meer en
meer wilde dieren verdwijnen immers uit het park. Zo verdween
ook een moeder adelaar, die een nest met eitjes achterlaat. Pelle
en zijn vriendin Dottie trekken op onderzoek uit | do 02/01, vrij
03/01, za 04/01, zo 05/01 telkens om 14u | € 8 | Budascoop |
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
MARKT | KERSTMARKT VANDALEPLEIN |
Op het Vandaleplein bevindt zich een kerstmarkt. Het gezellige plein in de schaduw van de Sint-Maartenskerk leent
zich uitstekend om er de kerstsfeer op te snuiven en de inwendige mens te versterken met een warme wafel of glaasje
glühwein. In de zestien houten huisjes vind je kerstartikelen,
siervoorwerpen en artisanale hebbedingen | Vandaleplein |
www.winterinkortrijk.be
PLEIN | WINTERS SFEERPLEIN | Een warm sfeerplein
waar de grootste kenmerken van Kerst ingepuzzeld worden. Reuzegrote kerstcadeaudozen (ontworpen door Krank Animations
Gent), bosjes van kerstbomen, bellenblazers en sfeervolle verlichting brengen je in een mystieke droomwereld. Voor het eerst komt
er ook aan het stadhuis sfeervolle kerstverlichting | Grote Markt |
www.winterinkortrijk.be

DONDERDAG 9 JANUARI
MUZIEK | CAFÉ-CHANTANT MET ADESA
(AKOMA) | Adesa is opgericht door leden van een zeer
oude en bekende artiestengroep uit het zuiden van Ghana. Hun
prachtig repertoire bestaat uit percussie, ritmes en Ghanese
choreografieën. Met hun prachtige concept 'Akoma' focussen
ze zich op de Blohun Tscho muziek uit het noorden van Ghana.
De muzikanten bespelen hoofdzakelijk akoestische melodie- en
ritmeinstrumenten, vergezeld van elektr. bas en gitaar | 20.15u |
OC De Vonke | 056 24 06 20 | www.devonke.be

ZATERDAG 11 JANUARI

MAANDAG 13 JANUARI
INFOAVOND | SAMENAANKOOP GROENE
STROOM EN GAS | De Provincie West-Vlaanderen start
in december 2013 met de derde groepsaankoop groene energie
(groene stroom en gas). Dit terug voor particuliere en professionele contracten. Inschrijven voor de samenaankoop kan je
vanaf 1 dec 2013 t.e.m. 5 februari 2014. De veiling is voorzien op
6 februari. Nadien kan je volledig vrijblijvend overstappen van
energieleverancier | 20u | Stadhuis Kortrijk - dakcafé (toegang
via Papenstraat) | 056 27 82 00 | www.samengaanwegroener.be

DINSDAG 14 JANUARI
WORKSHOP | INGEGNO WORKSHOP JUNIOR |
Creatieve en enthousiaste kinderen tss 5 en 9 jaar gezocht voor
onze super spannende en leerrijke creabotsessies. De kinderen
maken spelenderwijs kennis met basis elektronica en de wetten van de fysica en veel meer. Ze knutselen onder begeleiding
technische projecten in elkaar. Ze kunnen de eigen ontworpen
werken mee naar huis nemen | 17u | € 90 (inschrijven per
reeks van 5 sessies, incl materiaal) | budafabriek - BUDA::lab |
pieter@budalab.be | www.budalab.be/program

WOENSDAG 15 JANUARI
MUZIEK | JAZZLAB SERIES MET JOACHIM
BADENHORST & OAKTREE | OakTree Trio nodigt je
uit om te reizen door een gevoelig en creatief universum, soms
avontuurlijk, soms ingetogen. Een sound op het kruispunt van
klassieke muziek, jazz, balkanmuziek en vrije improvisatie. Laat
je verrassen, droom en tuimel mee! | 20.15u | € 11/7 (-26) | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
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VRIJDAG 17 JANUARI
SPORT | VELOFOLLIES | fietsbeurs voor de echte wielerliefhebber | 14u-21u | ook op za en zo 18, 19/01 van 10- 18u | XPOhallen | www.velofollies.be

TABLETS,
EEN BLIJVEND SUCCES?
De Kortrijkse bib en Vormingplus Midden- en ZuidWest-Vlaanderen laten het nieuwe seizoen van Digidokter van start gaan met een prangende vraag.
Zijn tablets een blijvend succes? Na de lezing (10u11u) volgt een ‘spreekuur’ (11u-12u) waarin je allerhande PC-vragen kunt stellen.
Heb je net een tablet-PC aangekocht? Of toch de koop
nog even uitgesteld omdat je niet goed weet of zo’n
tablet wel iets voor jou is? Wat kan je eigenlijk met
zo’n tablet? Wanneer is een laptop de betere keuze?
Op deze en vele andere vragen krijg je antwoord. Er
worden een aantal tablets ter beschikking gesteld
zodat je het allemaal ter plaatse ook even kan uitproberen. Lesgever is Joris De Sutter.

MAANDAG 20 JANUARI

BOTERHAMMEN IN DE BIB
MET PETER RIGOLE
DE TRANSITIEBEWEGING
Niemand weet hoe onze planeet er over vijftig
jaar aan toe zal zijn. Het aantal alarmerende rapporten hierover neemt gestaag toe. We weten
wel dat we met onze huidige leefwijze de aarde
overbelasten. De opwarming van de aarde, de
klimaatverandering, de uitputting van natuurlijke bronnen ... als gevolg van het gebruik van
olie, gas en steenkool dwingt ons tot een andere
aanpak. Een omslag of transitie zijn nodig voor
een leefbare toekomst. Deze transitie van onze
huidige vervuilende en energieverspillende manier van leven is letterlijk van levensbelang. Het
Transitienetwerk inspireert en reikt initiatieven
aan om de overgang van een olieafhankelijkheid naar een meer lokale en sociale economie
te ondersteunen. Dit kan leiden tot een betere
levenskwaliteit, sterkere sociale weefsels en een
grotere veerkracht voor lokale gemeenschappen.

PODIUM | 'T KRUIS VAN'N COIN PERDU | Stuk
geschreven, geregisseerd en gespeeld door en met "Roland
Delannoy" door de troupe uit Westouter. Link naar de eerste wereldoorlog nooit ver weg. Alle ingrediënten voor een prachtige
avond West-Vloams volkstoneel | 20u | € 7 | OC De Vonke | 056
70 18 13 | eric.deryckere@skynet.be
PODIUM | CHANT ELOIGNÉ - CLAIRE CROIZÉ /
ACTION SCÈNIQUE | ‘Chant éloigné‘ biedt een rijk
scala aan muzikale en choreografische impressies en mooie interpretaties. Het resultaat is een eerder verstilde, melancholische
sfeer met prachtige dansfragmenten. Een aanrader! | 21.30u
| € 15/13 (in double bill met Persée Percée in budascoop om
19.30u) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be | www.budakortrijk.be

€ 2,50 (European Youth Card – EYCA) |
Openbare Bibliotheek Leiestraat 30 | Info
& tickets: www.vormingplusmzw.be, 056
26 06 00 of aan de balie van de centrale
bibliotheek | www.transitiestadkortrijk.be

PODIUM | PERCÉE PERSÉE – RÉMY HÉRITIER |
Percée Persée zijn eigenlijk twéé solo’s: één choreografische én
een muzikale. Die worden samen en op één plek uitgevoerd.
Rémy danst, Eric Yvelin speelt gitaar. Allebei laten ze ‘sporen’
achter in de ruimte. Soms repetitief en traaf, soms fel als een
bliksemschicht. Maar altijd heel precies. Het resultaat: een voorstelling die langzaam herinneringen oproept uit andere tijden en
andere plekken | 19.30u | €6 | € 15/13 (in double bill met Chant
éloigné in Schouwburg kortrijk om 21.30u) | Budascoop | 056 22
10 01 | www.budakortrijk.be

Kortrijk | oranje zaal | 10u tot 12u | € 3

RRVooraf inschrijven is noodzakelijk, via:

056 26 06 00 of www.vormingplusmzw.be

ZONDAG 19 JANUARI
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VRIJDAG 24 JANUARI

RRmaandag 20 januari | 12.15u | € 5 /

RROpenbare Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30,

RECEPTIE | NIEUWJAARSRECEPTIE OC MARKE | Het Beheerscomité/de Culturele Werkgroep/Dorpsraad
Marke, de medewerkers van OC Marke nodigen je graag uit op
zondag 19 januari om het nieuwe jaar op feestelijke wijze in te
zetten. In een gezellig kader bieden wij jou een pittig aperitiefje
en een verrassend hapje aan | 11u | OC Marke | 056 24 08 20 |
www.marke.be
ATELIERS | INGEGNO ZONDAG ATELIERS | Wil
je ook de ‘fun’ van wetenschap en techniek ervaren en je fantasie
en vindingsrijkheid verkennen? Kom dan met je ouders proeven
van van het Ingegno concept bij een van onze zondags ateliers
in Kortrijk | 13.30u | € 15 per kind (materiaal incl), verplicht
inschrijven | budafabriek - BUDA::lab | pieter@budalab.be |
www.budalab.be/program
VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS VS JTV DERO
ZELE-BERLARE | 17u | Sportcentrum Marke | 056 27 80 35

nele sound | 21u | Muziekcafé Track* | gratis | 056 27 79 00 |
www.muziekcentrumtrack.be

ZATERDAG 25 JANUARI

DINSDAG 21 JANUARI
MUZIEK | PHILL WIGGINS/GEORGE KIBLY
JR. | 21u | Concertstudio Kortrijk | gratis | 056 27 79 00 |
www.muziekcentrumtrack.be

DONDERDAG 23 JANUARI
MUZIEK | THE FORTUNATE FEW | De Brusselse
singer-songwriter Jan-Pieter Delcour brengt met zijn Fortunate
Few (finalist Zennetoer en Popfolio) ‘story pop’ met een origi-

PODIUM | KAPITEIN WINOKIO | Een zeeman leeft
op het ritme van de seizoenen. Kapitein Winokio, Mevrouw de
Poes en de matrozen nemen je mee op hun muzikale tocht door
de sneeuw. Ze zingen over de gloed van een haardvuur, warme
handschoenen en de stilte van de vallende vlokken. Benieuwd
hoe dat klinkt? Haal de slee uit de kelder en laat het rendier in je
los. In de verte kan je de belletjes al horen | 15u | € 10 | OC Marke |
www.marke.be
PODIUM | SOIRÉE HUMOROLOGIE | Elk jaar is het
Festival van Verwondering van Humorologie een verrassing met als
ingrediënten het beste uit het internationale, hedendaagse circus.
Altijd smaakt dat naar meer, ook in de winterperiode; meer bepaald
onder de noemer ‘Soiréé Humorologie’ | 20.15u | € 18/15/12 |
Schouwburg | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
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GYMNASTIEK | PROVINCIALE VOORRONDE
ARTISTIEKE GYMNASTIEK DAMES C-NIVEAU | De Koninklijke Turnvereniging Kortrijk organiseert
in opdracht van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen de 1ste
provinciale voorronde Artistieke Gymnastiek Dames. Kijkplezier
verzekerd! | vanaf 8u | ook op zo 26/01 vanaf 9u | Sportcentrum
Wembley | www.ktvkortrijk.be
VOETBAL | KVK VS SK LIERSE | 20u | Guldensporenstadion | 056 37 46 55 | www.kvk.be
BASKETBAL | KORTRIJKSPORT CB VS MEETJESLAND | 18.15u | Jan Carreerhal | www.kortrijksportcb.be

ZONDAG 26 JANUARI
MUZIEK | NIEUWJAARSCONCERT SUPERIOR DANCE BAND | Met de start van een nieuw jaar
speelt de Superior Dance Band voor iedereen een gratis concert met de door iedereen gesmaakte gekende New Orleans
swingende dansnummers. Ruime dansvloer. Gratis inkom
voor iedereen. Gelegenheid tot het vernieuwen van het lidmaatschap. Op de koop toe krijgt iedereen ook nog een gratis
nieuwjaarsdrink | 19u | Grote Zaal Mozaïek Kortrijk | www.
superiordanceband.be
PODIUM | MEER DAN BEER (3+) - TAL EN THEE
| Een verhaal als een prentenboek. Beelden, figuren, muziek en
verwondering staan centraal. Een warme kleutervoorstelling
zonder woorden, maar vol van kastjes en luikjes die open en
dicht gaan, en met een groot gevoel voor poëzie | 15u | € 7 |
Arenatheater DKS | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

manipuleren of zelfs muziek maken. De mogelijkheden zijn zo
goed als oneindig! | 18u | € 15/gratis | budafabriek - BUDA::lab |
budalab.fikket.com/event/introductie-arduino--2

DINSDAG 28 JANUARI
PODIUM | LA SCOPERTA DELL'AMERICA SANDRA CAROTA | Sandra Carota wil hiermee een
beeldende voorstelling maken over nationaliteit als basis voor
identiteit. De Italiaanse migratie hanteert ze hierbij als metafoor
voor vele andere, om van daaruit iets te vertellen over ons verlangen naar het grote verhaal, naar deel uit te maken van een
groter geheel | 20.15u | € 11/7 (-26) | Schouwburg Kortrijk |
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

WOENSDAG 29 JANUARI

een bootcamp om nieuwe apps voor Kortrijk te ontwikkelen.
Naast veel plaats voor ontmoeting, vertellen enkele keynote
sprekers de deelnemers aan de bootcamp wat de psychologie is achter de apps-hype | 18u | gratis mits inschrijven op
www.budalibre.be | 056 22 10 01 | info@budakortrijk.be

VRIJDAG 31 JANUARI
PODIUM | FEEST - ELS DE SCHEPPER | Els de
Schepper geeft het beste van zichzelf! Letterlijk! Want in een 2
uur durende onewomanshow brengt de grande dame van het
Vlaamse cabaret (dixit De Standaard) de leukste grappen, plezantste typetjes, mooiste liedjes en ontroerendste momenten
uit haar elf (11!) vorige voorstellingen, aangevuld met nieuw
materiaal | 20.15u | ook op za 01/02 | € 26/24/22 | Schouwburg
Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

MUZIEK | LE FRANC BELGE - DAAN | Tijd voor Daan
om terug te keren naar zijn eigen muzikale roots: de geluiden
van Parijs, , maar ook de sound van epische westerns en rokerige
nachtclubs. Nooit klonk Daan zo groots, episch en zelfverzekerd |
20.15u | ook op do 30/01 om 20.15u | € 27 | Schouwburg
Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

CULTURELE DAGUITSTAP
I.K.V. VIVAT LA DANSE!
Op zondag 26 januari 2014 nemen we je graag mee
naar Armentières voor een culturele daguitstap met
gevarieerd programma. Geniet van een architecturale wandeling, een degustatie van streekproducten,
een dansvoorstelling en een bezoek aan installaties
in het kader van het festival ‘Vivat la danse’.
Programma:
- 15u: Vertrek bus aan Conservatoriumplein (kant
Casinoplein)
- 15u30: Architecturale stadswandeling met gids
- 17u: Bezoek aan een installatie ikv Vivat la danse
en degustatie van streekproducten
- 18u: Dansvoorstelling ‘O Senseï’ van Catherine Diverrès
- 19u30: Terug in Kortrijk

RRtickets: 20€ eenheidsprijs all-in |

reserveren via kunstencentrum BUDA:
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

MAANDAG 27 JANUARI
LAB | BUDA::LAB INTRODUCTIE ARDUINO
| Arduino is een open-source elektronisch prototyping platform
speciaal ontwerpen voor gebruiksgemak en als educatie het
laat toe om zelf elektronisch gestuurde projecten uit werken. Of
het nu gaat over eenvoudig een LED laten pinken tot een robot

MUZIEK/JAM | JAMSESSIE | Muziekcentrum Track* organiseert samen met Muziekcafé Track* verschillende jamsessies.
De nadruk ligt meestal op het brede gamma van muziekstijlen:
zowel rock, pop, blues, soul,… komen aan bod! | 21u | Muziekcafé Track* | Gratis | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be

DONDERDAG 30 JANUARI
BUDA LIBRE | APPS 4 KORTRIJK | Buda Libre is een
café voor één nacht voor iedereen die op een creatieve en ondernemende manier aan de slag is. Samen met Specifi partners
bezet BUDA LIBRE dit keer de Budafabriek. Daar loopt die dagen

EEN VAT
VAN 'T STAD

UITKNIP
BON

Op donderdagavond 30 januari organiseren de uitbaters van de Reynaertstraat 't Straatje Nieuwjaart.
De formule blijft net zoals vorig jaar ongewijzigd:
diverse drankstandjes, leuke ambiancemuziek en
een optreden van een Vlaamse Schlagerzanger.
Dit jaar is dit Sam Gooris. Onder het motto 'een vat
van 't stad' biedt Stad Kortrijk een gratis Bockorpils
aan tussen 19u30 en 20u30 in de bierkar in ruil voor
deze bon. Na het optreden van Sam Gooris is er in
alle zaken een spetterende afterparty.
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PODIUM | DON QUICHOT (SOCIAAL-ARTISTIEKE WERKING) | Dit seizoen spelen ze hun 15de
wijkproject! Elk jaar wordt via buurtwerk, sociale organisaties,
scholen of een buurtoproep een groep spelers samengezocht.
Ze slaan de handen in elkaar met een team theatermakers en
samen maken ze een mooie voorstelling | 20.15u | ook op za
01/02, do 06/02, vrij 07/02, za 08/02, do 13/02, vrij 14/02, za
15/02 en zo 16/02 om 15u | € 3 | Theater Antigone | 056 24 08
87 | www.antigone.be

ZATERDAG 1 FEBRUARI
HANDBAL | APOLLOON KORTRIJK VS P. KORTESSEM | 20.30u | S.C. Lange Munte | 056 27 80 00 |
www.apolloon.be

EXPO

T.E.M. ZONDAG 19 JANUARI

ZATERDAG 11 EN
ZONDAG 12 JANUARI
EXPO | KUNSTTENTOONSTELLING IN LEEGSTAANDE VILLA | Kunsttentoonstelling met Jan Declercq, Fotografie, Heidi Leman, Keramische beelden en Tine
Vandamme, Schilderijen | 11u ook zo 12/01 | Beeklaan 50 |
info@jandeclercq.be

T.E.M. ZONDAG 12 JANUARI
EXPO | MAX40X30(5) - TENTOONSTELLING
KLEIN FORMAAT | Cellaar | www.cellaar.be

EXPO | INTO THE WILD | Thanh Long Lam organiseert
ism R.A.A.M. (Ruimte voor Actuele Artistieke Mogelijkheden) de
tentoonstelling Into the Wild. Het heeft als doel om de toeschouwer op zijn honger te laten zitten en uit te dagen op zoek te gaan
naar meer. De basis van dit project is hoe de kunstenaars (die
zijn uitgenodigd) omgaan met hun materie en zo met elkaar in
confrontatie gaan | za en zo van 15u tot 18u | R.A.A.M. Kortrijk |
www.intothewildproject.be

T.E.M. VRIJDAG 31 JANUARI
EXPO | GIRL AT THE ROCK SHOW 2 – PHOTOEXPO & BOOKRELEASE | woe, do, za van 13u tot 18u
| Cindy Frey Art Gallery | facebook.com/cindyfreyartgallery

BROCHURE KLEUTER- KINDER- EN TIENERAANBOD IN STAD KORTRIJK
Kortrijk heeft heel wat te bieden voor
kleuters, kinderen en tieners. Om dit aanbod
te bundelen, werd de brochure Speelkompas
herwerkt.
Deze vernieuwde brochure geeft een overzicht van
éénmalige en doorlopende activiteiten, events,
workshops en workshopreeksen van maar liefst 16
aanbieders van jeugd, cultuur en (stads)partners.
Maak je eigen longboard, leer gitaar spelen, geniet van
een film met ontbijt, programmeer een robot, maak
een leuke wandeling met het gezin, proef van uiteenlopende éénmalige activiteiten en nog zoveel meer.
JC Tranzit ism cultuur verspreidt de brochure via de
Kortrijkse scholen. Elke kleuter, kind en tiener tot
en met de 2e graad krijgt deze mee. Je kan deze
brochure ook verkrijgen in diverse Kortrijkse instellingen zoals OCMW, dagcentra,... bij Kortrijkse
stadsdiensten of aanvragen bij JC Tranzit:
Jeugdcentrum@kortrijk.be.

RRDe brochure kan je ook online bekijken via:

www.kortrijk.be/vrije-tijd/jeugd/activiteiten/speelkompas
Ook even binnenspringen in het JC Tranzit,
Magdalenastraat 48, behoort natuurlijk tot de
mogelijkheden.

JOUW ACTIVITEIT OOK IN DE NIEUWE UIT IN KORTRIJK ? SLECHTS ÉÉN MANIER !
UiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in!
Deadline invoer: editie februari: 6 januari, editie maart: 3 februari en editie april: 3 maart.
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MEER UIT-TIPS KAN JE VINDEN OP:
www.kortrijk.be
www.uitinregiokortrijk.be
www.uitinvlaanderen.be
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JOUW FOTO OP DEZE PAGINA?
Wil jij je instagramfoto’s op deze pagina zien verschijnen? Tag ze dan
met #igkortrijk. De leukste snapshots
krijgen een plaatsje in de Stadskrant,
op de ledwall of in andere publicaties
van de stad. Instagramers Kortrijk lanceert bovendien elke maand een themawedstrijd. Deze maand kan je een
leuke prijs winnen als je je foto tagt
met #igkortrijk_wensen.
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Winter in Kortrijk (copyright: Davy De Pauw)

