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In deze Stadskrant:
Kortrijk Weide ondergaat de komende
jaren een metamorfose. In het ambitieuze stadsvernieuwingsproject is onder
meer plaats voorzien voor een stadspark, zwembad, fuifzaal, evenementenplein en nieuwbouw voor volwassenenonderwijs. p. 4-5
E-boeken winnen steeds meer aan populariteit. Daarom biedt de Kortrijkse bib
naast de papieren boeken vanaf 6 mei
ook digitaal leesvoer aan. Het pilootproject loopt in samenwerking met Bibnet,
de Vlaamse Overheid en 213 Vlaamse
openbare bibliotheken. p. 6
Samen met de gebiedswerker en de gemeenschapswachten gaan de inwoners
op zoek naar de verbeterpunten voor
hun buurt. Omdat de gebiedswerkers
voortaan 100% voor gebiedswerking
worden ingezet, is de taakverdeling binnen de administratie aangepast. p. 9
Historisch erfgoed hoeft niet per se enkel
uit gebouwen, geschriften of kunstwerken te bestaan. Ook diersoorten behoren
tot het erfgoed, zoals het Kortrijk Hoen
of ‘La Poule Courtraissienne’ die je in de
loop van juni in de Kinderboerderij Van
Clé kan bewonderen p. 10
De Grote Markt vormt van 23 mei tot 1
juni één groot speelterrein voor allerhande
beachsporten. Beachrugby op vrijdagavond 23 mei en zaterdag 24 mei, Beachhandbal op 25 mei, Beachsoccer op maandagavond 26 mei en Beachvolley van
woensdag 28 mei tot zondag 1 juni. p. 14
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• nl.wikipedia.org/wiki/Schouwburgplein_%28Kortrijk%29
Wikipedia is de bekendste internetencyclopedie. Meerdere auteurs schrijven de inhoud ervan op vrijwillige basis. Elke maand
lichten we een Kortrijks thema uit, deze keer houden we halt
bij informatie over het Schouwburgplein. Op de Wikipediapagina over het Schouwburgplein lees je dat pas eind jaren vijftig
een plein werd gevormd dat ontstond na het opruimen van
het puin van de Lakenhalle. Die Lakenhalle werd in 1411 opgericht en stond midden op het huidig Schouwburgplein.
Tussen eind jaren vijftig en begin jaren negentig was het
plein een bovengronds parkeerplein. In 1990 besliste het
stadsbestuur een ondergrondse parking te laten aanleggen.
Iemand hield de Wikipediapagina actueel want je leest er
zelfs dat momenteel het tijdelijk restaurant van het VTMprogramma ‘Mijn Pop-Uprestaurant’ er een plaats vindt.
Wil je meer lezen over de Lakenhalle, de Grote Hallen of wat
zich vroeger bevond waar nu het Schouwburgplein is, neem
een kijkje op Wikipedia. Of beter nog, waag je aan een aanvulling met historische of actuele informatie.

Tweets van de maand
@Fre_vl
Gezellige drukte op de #buitenspeeldag in @8500kortrijk op een toffe
locatie #Warande
@pidera
Inspraakmoment nieuwe fuifzaal in #Kortrijk achter de rug. Zeer interessant, het begint concreet te worden!
@VanyaVerschoore
Fijne vergadering met enthousiaste werkgroep #FairTrade #kortrijk.
#MayFairTrade ziet er alvast #(h)eerlijk uit.

OPENINGSTIJDEN STADHUIS (GROTE MARKT 54)
Maandag:

Wikipedia: Schouwburgplein

9-12.30 uur
9-12.30 uur

Op volgende feest- en brugdagen is het
stadhuis gesloten: do 29/05, vr 30/05,
za 31/05 en ma 09/06.

@shary_vc
Heule,dorp van #deronde, u was fantastisch! Veel volk&plezier! Op die
manier houden vrouwen van koers ;) #kortrijk
@NicoBouton
De kermis is daar! Zie mij springen van genot!
Dankjewel #kortrijk
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BE-ALERT informeert
jou bij een noodsituatie
We kunnen enkel hopen dat het niet
gebeurt, maar soms loopt het jammer
genoeg eens mis. Denk maar aan de
instorting van de school het Fort of in
een recenter verleden de kettingbotsing op de A19. Om de inwoners van
de stad nog sneller te informeren bij
een noodsituatie, sloot Kortrijk zich
aan als pilootgemeente voor het alarmeringssysteem BE-ALERT.

Open Wervendag
in nieuw museum
Er beweegt wat in de vroegere gebouwen van de Euroshop in de
Noordstraat in Kortrijk. Werfwagens rijden af en aan om het nieuwe
museum vorm te geven. Benieuwd naar de voortgang van de werken?
Neem dan zeker een kijkje tijdens de Open Wervendag op zondag 11 mei.
NIEUWE NAAM
Minister van Toerisme Geert Bourgeois
krijgt de eer om op de Open Wervendag
ook de naam en het logo van het nieuwe
museum bekend te maken. Medewerkers
van het bouwteam (noaArchitecten en
aannemer Bouw&Renovatie) geven jou een
(gratis) rondleiding in het gebouw dat de
thuishaven wordt van het vroegere Vlasmuseum. Je krijgt te horen wat reeds gerealiseerd is en wat er nog allemaal zal gebeuren op vlak van inrichting. Afspraak op
zondag 11 mei tussen 10 en 18 uur. Vooraf
reserveren is niet nodig.
STAND VAN ZAKEN
De grote verbouwingswerken aan het
pand waar het nieuwe museum komt,
startten in juni vorig jaar. Een aannemer

zette toen het gebouw volledig in ruwbouw en bracht er bovenop een nieuwe
bouwlaag aan. Al een hele tijd is de bouwkundige en technische afwerking bezig.
De bekleding van de bovenste bouwlaag
wordt momenteel aangebracht. Je ziet
op Open Wervendag dus al een stuk van
de ‘gouden kroon’. Alle werken binnen de
huidige fase van de verbouwing duren
nog tot eind juni. Daarna verzorgen specialisten de invulling van het museum en
krijgt het gebouw ook het vast meubilair
zoals een balie, barmeubel, vestiaire,….
Die laatste fases in de verbouwing duren
tot eind augustus. Daarna hoeven alle
nieuwsgierigen enkel nog uit te kijken
naar de opening.

De bedoeling is dat het systeem de bevolking van een bepaalde straat, buurt
of wijk informeert als er een noodsituatie losbreekt. Vandaag gebeurt dit
meestal door sirenes, luidsprekers op
politievoertuigen en de media. Met
het nieuwe systeem kan men nu ook
een alarmering uitsturen via een sms,
een spraakbericht op uw vaste of mobiele telefoon of een tekstboodschap
via e-mail of fax. Zo kunnen hulpdiensten in een korte tijdspanne heel wat
mensen verwittigen om bijvoorbeeld
ramen en deuren te sluiten of het huis
te verlaten. De komende maanden zullen alle provinciegouverneurs en 33
pilootgemeenten, waaronder Kortrijk,
het alarmeringsplatform testen en hun
ervaringen delen.
SCHRIJF JE IN!
Wie een verwittiging wil ontvangen,
moet zich wel eerst inschrijven via
www.be-alert.be. Daar kan je heel
eenvoudig je contactgegevens invullen. Deze gegevens worden enkel
gebruikt voor alarmeringen in noodsituaties en dus niet voor promotionele of politieke doeleinden. Alle
berichtgeving verschijnt ook steeds
op de officiële accounts op sociale
media. Volg dus zeker Stad Kortrijk
en Politiezone VLAS op facebook of
@8500Kortrijk en @pzvlas op twitter.

RRProblemen of vragen bij de registratie?
Neem contact op met
team Communicatie, 056 27 87 96.

RRNieuw museum, Noordstraat 28
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Kortrijk krijgt er een nieuw
bruisend stukje stad bij
Kortrijk Weide ondergaat de komende jaren een metamorfose. In het ambitieuze stadsvernieuwingsproject
is onder meer plaats voorzien voor een stadspark, zwembad, fuifzaal, evenementenplein en nieuwbouw voor
volwassenenonderwijs. Een belangrijk deel van de site verloor jaren geleden zijn functie als entrepot en douane voor de
NMBS. Het stadsbestuur wil het gebied tussen het station, de Leie en de westelijke ring nu ombouwen tot een volledig
nieuw stadsdeel aan het water. Kortrijk Weide moet een plek worden waar beleving en ontmoeting centraal staan.
Het nieuwe stukje Kortrijk wordt overigens
geen op zich staande site. Groene doorgangen verbinden het gebied naadloos met de
binnenstad en de stationsomgeving. Bovendien wordt de vrijetijdssite de eerste plek
waar Kortrijk haar ambities als klimaatstad
waarmaakt. De Stadskrant vliegt samen met
jou over het nieuwe stadsdeel.

1. Stadspark
Onthaasten midden in het centrum van de
stad? Dat kan! Werk of woon je in de stad
en heb je behoefte om even te ontspannen
na een drukke dag? Dan kan je vanaf 2016
terecht in een nieuw stadspark van 2,5 hectare vlakbij de Leie. De groene oase zal ingebed liggen tussen de loods, de Leie en de
bestaande parking. De groene oase biedt
ruimte voor de aanleg van een ecologisch

3
4

park dat uitnodigt om er even te verpozen.

RRTiming: aanleg stadspark: eerste helft 2016

2. Zwembad
Kortrijk wil tegen eind 2017 een nieuw, modern zwembad met recreatieve en sportieve
mogelijkheden. Op dit moment onderhandelt
de stad met verschillende partners om een
pps-structuur (publiek-private samenwerking)
op het getouw te zetten voor de realisatie en
uitbating van het zwembad en de cafetaria.

2
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1

De verouderde zwembaden Magdalena en
Mimosa sluiten pas de deuren als het nieuwe
zwembad er is. Het wateroppervlak van het
nieuwe bad zal minstens even groot zijn als de
zwembaden Magdalena en Mimosa samen.
Bovendien denkt men na over enkele baantjes
van 50 meter, zodat professionele zwemmers
die op de olympische afstand trainen ook in
Kortrijk terecht kunnen. Een volledig 50 meterbad naar Europese normen komt er niet.

RRTiming: opening eind 2017

3. Fuifzaal

Als Kortrijk een jonge stad wil zijn, dan
verdient de jeugd een mooie plek in de
binnenstad. Ruimte om te fuiven hoort
daar ook bij. Kortrijk Weide is gemakkelijk
bereikbaar met het openbaar vervoer, er is
veel parkeergelegenheid en de gebouwen
liggen niet middenin een woonwijk. De
fuifzaal komt helemaal achteraan de loods
- naast JC Tranzit - om mogelijke overlast
voor de vlakbij gelegen Magdalenastraat
tot het minimum te beperken.

RRTiming: voorontwerp: juli 2014

start werken: maart 2015 – opening: 2016
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4. JC Tranzit + NMBS-loods
Jeugdcentrum Tranzit is sinds september
2013 de place to be voor de Kortrijkse
jeugd. Vorig jaar verhuisde het jeugdontmoetingscentrum van de Filips van de
Elzaslaan naar het achterste deel van de
oude NMBS-loods op Kortrijk Weide. Een
trein, die vroeger het traject Kortrijk-Poperinge verzorgde, is omgebouwd tot een
kantoorruimte. Verder is een Waalse TECbus getransformeerd tot muziekruimte,
is er een polyvalente zaal voor feestjes en

KORTRIJK
WEIDE
FEEST
OP 1 JUNI

5. Evenementenplein/parking
Een plein dat zowel dienst doet als parkeerterrein en evenementenplein, dat is
het opzet van het centrale verharde terrein op Kortrijk Weide. Het stadsbestuur
wil het concertplein omdopen tot Nelson
Mandelaplein. Deze historische figuur
bracht mensen samen uit alle generaties
en culturen. Het stadsbestuur wil met dit
plein hetzelfde bereiken. De nieuwe naam
is evenwel pas een feit als de bevoegde gemeentelijke commissie en de gemeenteraad akkoord gaan. Het evenementenplein

komt er in combinatie met een parkeerterrein voor 340 wagens.

RRTiming: nutsvoorzieningen: eerste helft 2015 aanleg parking/plein: tweede helft 2015

6. CVO volwassenenonderwijs
Achter de Magdalenastraat komt een nieuw
gebouw voor de Kortrijkse centra voor volwassenenonderwijs. De Magdalenastraat blijft een
woonstraat. De bestaande in- en uitrit voor het
gebied wordt geschrapt. De nieuwe toegang
tot Weide zal aansluiten op de rotonde van de
Westelijke Ring met de Blekersstraat.

RRTiming: start bouwwerken: december 2014 –
opening: september 2016

LEIESTADSPARK
PARKING
JCTRANZIT

ONDERWIJS ZWEMBAD
CONCERTPLEIN

STADSPARK
TREIN
ZWEMBADFUIFZAAL

KORTRIJK SPREEKT

optredens en is er een zogenaamde ‘barlie’
met aan de ene kant een bar en aan de andere kant de balie van de jeugddienst. Er
zijn ook visuele versieringen met graffiti.
Het resterende deel van de NMBS-loods
wacht nog op een definitieve invulling. In
afwachting bekijkt men de mogelijkheden
om de ruimte in te zetten als trainingshal
voor Urban Sports zoals freerun, bmx,
kickbox, longboard,….

EVENEMENTENPLEIN

Op zondag 1 juni nodigen we je uit
om de site op Kortrijk Weide beter te
leren kennen. Je krijgt een rondleiding op het braakliggend terrein en
kan nadien de toekomstplannen bespreken tijdens een heus Weidefeest.
Animatie is voorzien. Breng je zelf
een kubb-spel of picknick mee? Dan
ontvangen we jou met open armen!
Buurtbewoners kregen al meermaals
de kans om samen met het stadsbestuur hun verwachtingen, vragen en
twijfels op tafel te gooien. Maar nu
ben ook jij aan de beurt! Heb je zelf
een idee om van Kortrijk Weide een
sfeervolle plek te maken? Heb je vragen of bedenkingen bij het huidige
concept? Dan horen we het graag!

VUL MEE KORTRIJK WEIDE IN !

Omschrijf je idee, knip deze kaart uit en geef die voor 15 juni 2014 af in één van de stadsgebouwen. Uiteraard kan je de kaart ook deponeren in de ideeënbus tijdens het Weidefeest.
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Kortrijk heeft
een viersterrenbibliotheek!
In de verkiezing De beste bib van
Vlaanderen en Brussel is de Kortrijkse bibliotheek eervol vierde
geëindigd.

Liever digitaal?
Lees een e-boek!
E-boeken winnen steeds meer aan populariteit. Daarom biedt de
Kortrijkse bib behalve de papieren boeken vanaf 6 mei ook digitaal
leesvoer aan. Het pilootproject loopt in samenwerking met Bibnet, de
Vlaamse Overheid en 213 Vlaamse openbare bibliotheken.
Na het downloaden van de gratis app E-boeken in de bib via de PlayStore (Android) of later via AppStore (Apple) kan je de e-boeken
lezen op je eigen tablet of smartphone. Een
klassieke e-reader kan je hiervoor niet gebruiken. Eenmaal je een persoonlijke login
aanmaakt, kan je een eigen boekenplank
creëren met een overzicht van gedownloade of aangekochte titels, een etalage bekijken met ruim 400 Nederlandstalige boeken
of je leentegoed en leentermijn opvolgen.
En dit in een comfortabele leesomgeving,
ook zonder internetverbinding.
ABONNEMENT
Via de gratis hotspot Wifi Bib Kortrijk kan je
de e-boeken in alle Kortrijkse (buurt-)bibliotheken gratis lezen. Lees je liever thuis,
op de trein of op je vakantieadres? Dan
biedt de bib een abonnementsformule aan
6 | STADSKRANT KORTRIJK

van amper vijf euro voor drie e-boeken. Je
koopt één of verschillende leentegoeden
aan in de bibliotheek en ontleent de e-boeken voor vier weken.
MIJN BIBLIOTHEEK
Behalve het nieuwe e-boeksysteem pakt de
bib ook uit met een nieuwe app ‘Mijn Bibliotheek’. Met deze applicatie kan je eenvoudig
online uitleningen verlengen, materialen uit
de bibliotheek reserveren of de digitale collecties van de bib raadplegen. Om je te registreren volg je een eenvoudig stappenplan
dat klaar ligt in elke bibliotheek of online via
winob.bibliotheek.be/mijnbibliotheek.

RRNiet vertrouwd met dit digitale medium?

In de bibliotheek helpen ze je graag op weg.
Meer informatie vind je ook op
www.kortrijk.be/bibliotheek.

De verkiezing is een initiatief van het
vakblad Bibliotheekblad en NBD Biblion. Een jury van mystery shoppers
gunde onze bibliotheek vier sterren,
slechts eentje minder dan de winnaar, de bibliotheek van Herzele en
de twee andere laureaten, de bibliotheken van Puurs en Moerbeke. Een
leuk weetje: Kortrijk kreeg de meeste
publiekstemmen van alle bibliotheken: 1696 stemmen, dubbel zoveel
als de tweede .
STERK EN BETER
De jury beschouwt de overzichtelijke
opdeling van de ruimte, de moderne
uitstraling en het actief, vriendelijk en
behulpzaam personeel als de grootste
sterktes van de werking. Verbeterpunten ziet ze vooral in de kinder-, en
jeugdafdeling, die wat weggestoken
zit en waar nog meer nood is aan een
creatieve, speelse toets.

WIN

WIN EEN GRATIS
E-BOEKABONNEMENT!

De bibliotheek biedt drie lezers de
kans om enkele gratis e-boeken te lezen. Interesse? Mail naar stadskrant@
kortrijk.be. Een onschuldige hand
loot drie gelukkigen. De Stadskrant
brengt de winnaars op de hoogte.
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Nieuwe
website
voor
Parko

240 nieuwe
Shop & Go-plaatsen
Wie een vlugge boodschap wil doen, kan vanaf 26 mei gebruik maken van
240 nieuwe Shop & Go-parkeerplaatsen in de binnenstad.
Wil je snel een brood kopen, de krant halen
of een koffie drinken op een terrasje? Dan
kan je je wagen een half uur gratis parkeren op één van de Shop & Go-plaatsen in
het centrum. De nieuwe plaatsen voor kortparkeren werden aangelegd op zorgvuldig
gekozen plaatsen: de post, het stadhuis,
het station, bakkerijen, traiteurs, frituur, afhaaldiensten, naast centrumparkings,... In
de tweede helft van het jaar wordt het systeem uitgebreid naar de deelgemeenten.
In 2015 is de omgeving tussen R36 en R8
aan de beurt.

Wie gebruik maakt van een Shop & Goplaats hoeft geen ticket aan de voorruit van
de wagen te leggen. Op de parkeerplaatsen
zijn draadloze sensoren aangebracht die registreren hoe lang een auto ter plaatse staat.
Als de maximaal toegelaten parkeertijd verstreken is, krijgen de parkeerwachters een
bericht en volgt een parkeerheffing van 25
euro. De regeling geldt van maandag t.e.m.
zaterdag van 9 tot 19 uur in de stadskern of
tot 18 uur aan de rand van de stadskern. Op
andere momenten geldt gratis parkeren.

RRJe vindt de nieuwe locaties op www.parko.be

Kortrijk pakt gevaarlijke verkeerspunten aan
Het Plan Nieuw Kortrijk schuift verkeersveiligheid als één van de topprioriteiten
vooruit. Ook uit de bevraging van Kortrijk Spreekt blijkt dat verkeersveiligheid
één van de hoofdbekommernissen is van de inwoners.
Daarom maakt de stad een budget vrij om elk jaar een gevaarlijk kruispunt met infrastructurele maatregelen aan te pakken. In het zogenaamde zwartepuntenplan staan
twintig gevaarlijke kruispunten vermeld. Op bepaalde kruisingen voerde men recent al
kleine ingrepen door. De komende jaren wil de stad vijf onveilige kruispunten structureel aanpakken: Hugo Verriestlaan - Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan / Izegemsestraat - Industrielaan / Groeningelaan - Groeningepoort - Leeuw van Vlaanderenlaan /
Deerlijksestraat - Hippodroomstraat - Zandbergstraat - Vennestraat / Hugo Verriestlaan
- Lode de Boningelaan - Graaf Boudewijn IX-laan - Wandelingstraat. De geselecteerde
‘zwarte’ verkeerspunten liggen bovendien allemaal op een belangrijke fietsroute.

RRPlanning Openbaar Domein, 056 27 83 66

Het parkeerbedrijf van de stad pakt
uit met een nieuwe website: www.
parko.be . De website is opgebouwd
rond het profiel van de parkeerder.
Woon je in de stad, dan heb je andere parkeerbehoeften dan iemand
die er komt werken of winkelen.
WOON JE IN KORTRIJK?
Klik dan op wonen. Via de interactieve kaart vind je alle informatie
over je bewonerszone, de parkeerfaciliteiten op wandelafstand, de
reglementering over parkeren op
straat,… Via het menu kan je voorbehouden plaatsen opzoeken, of
een parkeerplaats voor je fiets.
WERK JE IN KORTRIJK ?
Klik dan op werken. Moet je lang op
je werkplek blijven, dan ben je beter
af op een randparking waar je gratis
of tegen een lage prijs kan parkeren.
Zoek je een parkeerplaats voor een
afspraak met een klant, of wil je vlug
iets afhalen op kantoor? Dan helpt
het misschien om wat meer te betalen voor een kortparkeerplaats.
BEZOEK JE DE STAD OM TE
WINKELEN OF TE WANDELEN ?
Dan kan je parkeren op de Shop &
Go parkeerplaatsen (zie hiernaast).
Parkeer je liever wat langer en kies
je voor een parkeerplaats ondergronds ? In de centrumparkings P
Veemarkt en P Schouwburg is het
eerste uur gratis. De reglementering over straatparkeren vervolledigt het parkeeradvies.
“MIJN PARKO”
Via deze rubriek kan je je vergunningen of abonnementen beheren, en
zo nodig betalen. Vraag hier ook je
gratis gadget aan, zoals een parkeerschijf of een handige tickethouder.

RRwww.parko.be
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Lenteschoonmaak
Het mooie weer moedigt veel
stadsgenoten aan om wat te klussen in de tuin.

Van Raemdonckpark
in de kijker op 18 mei
De Dag van het Park vindt plaats op 18 mei in het Gebroeders Van
Raemdonckpark. Het park dat in 2013 heraangelegd werd, krijgt hiermee
een feestelijke heropening. De happening staat in het teken van Fair Trade.
Na een algemene schoonmaak van het park,
legde de stad nieuwe speelzones aan en
plaatste trimtoestellen voor volwassenen.
Nieuwe beplantingen en paden loodsen de
bezoekers door het park. Een fruitboomgaard
siert de kant van de Lode de Boningelaan. Op
18 mei kan je van 11 tot 18 uur brunchen
met Fair Trade-producten (inschrijven via
info@stadsboerderij.coop of kortrijk@oww.be),
jazz beluisteren, deelnemen aan een natuur-

spel voor kinderen of een themawandeling
van Natuurpunt of je uitleven met kubb en
boogschieten. 13 kinderen kunnen deelnemen aan de workshop insectenhotel bouwen.
Vooraf inschrijven is vereist: bouwen.milieu.
wonen@kortrijk.be. Om 17 uur vindt de officiële opening van het park plaats, gevolgd
door een Fair Trade receptie.

RRwww.dagvanhetpark.be

Win een houder voor hondenpoepzakjes !
Ook geen zin om tijdens een wandeling in hondenpoep te trappen? Dan
ben je wellicht opgelucht dat de stad
Kortrijk opnieuw de strijd aangaat tegen hondenpoep.
Er geldt een nultolerantie. Baasjes die
geen hondenpoepzakje kunnen voorleggen of hun hond niet aan de leiband houden, krijgen een GASpv. De stad lanceert
een warme oproep aan de baasjes. Neem
voldoende hondenpoepzakjes mee bij de
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WIN

wandeling en hou de hond aan de leiband. Loslopen kan op de hondenloopweides in het park de Blauwe Poort, aan
de Warande, in de Minister De Taeyelaan
(vlakbij park de Driehofsteden), en aan
de Kransvijver in Heule.
Neem een foto van jouw hond aan de leiband en stuur de kiekje vóór 15 mei naar
stadskrant@kortrijk.be. En maak kans
op een hondenpoepzakhoudertje.

Hou je lenteschoonmaak in de tuin,
weet dan dat je nu ook op zondag
het gras mag maaien tussen 9 en
19 uur. Deze toelating geldt echter
niet voor het gebruik van andere apparaten. Je laat dus best op zondag
de kettingzagen, elektrische hagenscharen, bladblazers,... op hun plaats.
Je kan op verschillende manieren het
groenafval deponeren: in het recuperatiepark, via een groeninzamelpunt in de buurt of via maandelijkse
ophaling aan huis, beiden terug te
vinden op de afvalkalender. Nood
aan frequentere ophaling? Dan kan
je steeds terecht bij de betalende
tuinafval-ophaalronde van Imog. Dit
tuinafval ondergaat een rechtstreekse verwerking in de composteringsinstallatie van Imog.
GROENCONTAINERS
Je hebt de keuze uit een grote of
kleine ophaalmodule. Van april tot
en met september halen de Imogmedewerkers wekelijks of tweewekelijks het groenafval op. Van oktober tot en met maart gebeurt dit één
keer per maand. Een groencontainer
van 180 l stemt overeen met drie
restafvalzakken. Een exemplaar van
280 l kan 5 restafvalzakken aan. Je
mag niet zomaar alles in de tuinafval
bak gooien. Enkel tuinafval hoort er
thuis: grasmaaisel, kort snoeihout,
haagscheersel, plantenresten.... Huisvuil, boomwortels, mest, groente- en
fruitafval, aarde en stenen zijn niet
toegelaten.

RRwww.imog.be - 0800 99 827
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De gebiedswerkers vlnr: Tim Hautekeete,
Wouter Dursin, Thorin Levecque,
Lize Meert en Sofie Strobbe.

Gebiedswerking bouwt
mee aan een leefbare stad
Samen met de gebiedswerker en de gemeenschapswachten gaan de inwoners op zoek naar de verbeterpunten voor hun
buurt. Dit doen ze onder meer via nieuwe initiatieven zoals Kortrijk Spreekt of de Budget Games.
GEBIEDSWERKING
De gebiedswerkers streven ernaar om de
leefbaarheid in een gebied of deelgemeente
te verhogen. Dit doen ze door lokale overheidsmiddelen (van de stad, het OCMW en
pz Vlas) geïntegreerd in te zetten en signalen van bewoners door te geven aan de
stad, het OCMW of pz Vlas. Participatie is
hier een heel belangrijk onderdeel van. Dit
betekent dat de gebiedswerkers voortaan
niet meer bezig zijn met het reilen en zeilen
van een OC en dat zij geen evenementen
organiseren in de deelgebieden. Zij zijn het
aanspreekpunt vanuit de stad voor de deelgebieden en hebben volgende taken :
• De vinger aan de pols houden over de
toestand van de deelgebieden.
• Bewoners zo veel mogelijk betrekken bij
het stedelijk beleid door participatiemethodieken.
• Opmaken van verwachtings- en actieplannen per deelgebied.
• Bij ingrijpende werken of wijzigingen in
de deelgebieden begeleiden de gebiedswerkers het participatieproces.
• De gebiedswerkers begeleiden het participatieproces bij grotere (stads)projecten
(vb. Kortrijk Weide, stationsomgeving,
Leieboorden,…).
• De gebiedswerkers coördineren de communicatie naar de deelgebieden in samenwerking met hun collega’s.

ONTMOETINGSCENTRA
De verantwoordelijkheid voor de exploitatie en de programmatie van de ontmoetingscentra en buurthuizen is voortaan in
handen van het team Evenementen en
Verenigingen. De lokale secretariaten van
de ontmoetingscentra en alle medewerkers behoren nu tot dit team.
Lokale verenigingen en cultuurmakers
staan centraal in de werking van de ontmoetingscentra. De lokale beheerscomités
staan in voor de gevarieerde programmatie en het plaatselijke beheer per ontmoetingscentrum of buurthuis. Zij worden
bijgestaan door een exploitatie- en een
programmatieverantwoordelijke. Nicolas
Vanlerberghe is de verantwoordelijke voor
de programmatie van de ontmoetingscentra. Hilde Verschaeve is exploitatieverantwoordelijke. Zij leidt de organisatie en
het beheer van alle ontmoetingscentra in
goede banen. Voor de vrijwilligers en gebruikers van de ontmoetingscentra verandert er niets. De lokale secretariaten blijven
voor hen het eerste aanspreekpunt.
De stad is en blijft ervan overtuigd dat de
goede werking van de ontmoetingscentra
enkel mogelijk is dankzij het engagement
van de vele vrijwilligers. Ook het succes
van Kortrijk Spreekt is te danken aan de
enthousiaste medewerking van buurtcomités, verenigingen en bewoners.

WIE IS WIE ?
ONTMOETINGCENTRA & BUURTHUIZEN:
• Eerste aanspreekpunt voor de OC's
blijft het secretariaat van het OC.
• Programmatieverantwoordelijke
OC's: Nicolas Vanlerberghe
nicolas.vanlerberghe@kortrijk.be,
0498 90 91 35
• Exploitatieverantwoordelijke OC's:
Hilde Verschaeve
hilde.verschaeve@kortrijk.be,
0498 90 93 00

GEBIEDSWERKING :
• Heule-centrum, Heule-Watermolen,
Sente: Lize Meert, 0498 90 93 47,
lize.meert@kortrijk.be
• Aalbeke, Rollegem, Kortrijk West,
Marke: Sofie Strobbe, 0473 86 29 66,
sofie.strobbe@kortrijk.be
• Kortrijk Centrum, Kortrijk Oost :
Thorin Levecque, 0498 90 90 87,
thorin.levecque@kortrijk.be
• Kortrijk Noord, Bissegem:
Tim Hautekeete, 0498 90 90 96,
tim.hautekeete@kortrijk.be
• Kortrijk Zuid, Bellegem, Kooigem:
Wouter Dursin, 0473 86 28 13,
wouter.dursin@kortrijk.be
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Kortrijkse kip met 5 tenen
in Kinderboerderij Van Clé
Historisch erfgoed hoeft niet per se enkel uit gebouwen, geschriften of kunstwerken te bestaan. Ook diersoorten
behoren tot het erfgoed, zoals het Kortrijk Hoen of ‘La Poule Courtraissienne’ die je in de loop van juni in de
Kinderboerderij Van Clé (Moteweg 11 in Marke) kan bewonderen. Het beestje beschikt immers over vijf tenen in
plaats van de gebruikelijke vier.
“Ik vond een kaart van België uit 1903 met
daarop een min of meer afgebakende regio
waarin een kippenras met de naam Kortrijk
voorkwam: ‘race de Courtrai à cinq doigts’.
Wat mij opviel was dat het ‘Kortrijk Hoen’ een
kip was die vijf tenen had in plaats van vier.
Het ras zou verdwenen zijn in de loop van
de 20ste eeuw . Het onderwerp fascineerde
mij zo dat ik op onderzoek trok. Ik kwam zo
in contact met Hugo De Ridder van Steunpunt Levend Erfgoed. Een paar begeesterde
liefhebbers onder wie Hugo zijn al enkele
jaren bezig met de ‘hercreatie’ van dit toch
wel unieke kippenras”, aldus Filip Decock,
erfgoedliefhebber uit Marke.
DUBBELKIP
“Veel diersoorten zijn met uitsterven bedreigd. Minder bekend is dat enkele typische
10 | STADSKRANT KORTRIJK

landbouwrassen hetzelfde lot beschoren
zijn. In Vlaanderen heeft Steunpunt Levend
Erfgoed zich tot doel gesteld om het genetisch patrimonium van onze eigen oude
landbouw-en neerhofdieren te vrijwaren
van de vergetelheid”, vervolgt Filip Decock.
Hugo De Ridder kwam via het steunpunt
in contact met kweker Dirk Talpe uit Wervik die het mysterieuze Kortrijkse ras speciale aandacht geeft. Het Kortrijk Hoen
heeft zelfs méér troeven dan de extra teen.
De kip legt zowel eieren en wordt ook gekweekt voor haar vlees; een échte ‘dubbeldoelkip’ wat eigenlijk een ferme troef is.
Door de samenwerking van voornoemd
drietal lopen er binnenkort een Kortrijkse
kip en haan op en rond de Kinderboerderij in Marke. Ook de Kortrijkse Tuinbouw-

school zou de kweek ervan aanvatten. “Zo
heeft Kortrijk naast zijn Ananas de Courtrai
(een perensoort- nvdr.) nu ook zijn Kortrijk Hoen. Ik droom er overigens van dat
een Kortrijkse kok deze kip op het menu
plaatst. Lokale producten verdienen meer
aandacht. Veel mensen appreciëren meer
en meer de waarde van eigen gekweekte
groenten en pluimvee. Alleen zal deze kip
iets duurder zijn in aankoop, maar de vijf
tenen zijn een kwaliteitswaarborg; dit is
een lekkernij”, besluit de Filip Decock.
GOED VERHAAL
De bewuste vijf tenen van de roemruchte
kip zullen alvast het gespreksonderwerp
zijn in de Kinderboerderij. De kinderen zullen er smullen, niet van de kip, maar wel
van het verhaal dat er aan vast hangt.
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Besparen
met gratis
energiescan
Gas en elektriciteit nemen een flinke hap uit het gezinsbudget. Een
energiescan door de energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen kan soelaas bieden. Jaarlijks vinden 1 100
dergelijke scans plaats.

Gezonde en gevarieerde
maaltijden aan huis
Het is niet evident om elke dag een lekkere en gezonde maaltijd te bereiden.
Bij een gevarieerde voeding is een volwaardig middagmaal echter een must.
Soms lukt dit niet om een of andere reden:
omdat je minder mobiel bent, de dokter een
dieetmaaltijd voorschrijft en je niet weet hoe
dit aan te pakken... De dienst Maaltijden aan
huis van het OCMW Kortrijk kan je helpen.
De medewerkers brengen verse dagschotels
aan huis, die je zelf opwarmt in de oven of microgolf. De koks houden deze maaltijden niet
uren warm, maar koelen ze onmiddellijk na
de verse bereiding. Daardoor is de smaak en
het behoud van vitamines optimaal.
MENU OP MAAT
Behalve de standaardmaaltijden, bestaat
het aanbod uit verschillende soorten dieetmaaltijden: nierdialyse, suikervrij of vet- en
zoutarm, al dan niet gesneden of gemalen.

Je kan ook jouw menu op maat samenstellen. Niet alleen de standaardmenu behoort
tot de mogelijkheden, maar ook het wekelijks alternatieve menu: enkel hoofdgerecht
of soep en hoofdgerecht of hoofdgerecht
en dessert of 1 liter soep…. En dit alles
tegen democratische prijzen. Behalve het
standaardtarief en sociaal tarief, is er ook
een voorkeurstarief. Dat biedt jou onder
andere soep, hoofdgerecht en dessert voor
3 euro. Het OCMW bekijkt samen met jou
voor welk tarief je in aanmerking komt.

RRWil je meer info of maaltijden aan huis laten
leveren? Neem dan contact op met de dienst
Thuiszorg, op 056 24 46 00 of mail naar
administratie.thuiszorg@ocmwkortrijk.be

Bij een energiescan krijgen bewoners
niet alleen handige tips. De energiesnoeiers nemen energiebesparende
maatregelen, zoals het plaatsen van
buisisolatie, een spaardoucheknop
en spaarlampen en het aanbrengen
van radiatorfolie. Samen met de bewoners vullen ze een meterkaart in
die hen een beter inzicht geeft in het
verbruik van gas en elektriciteit. Ook
uitleg over premies omtrent energiebesparing maakt deel uit van de scan.
Het resultaat is alvast veelbelovend.
Bewoners kunnen tot 15 euro per
maand besparen. Eén jaar na het afnemen van de scan is het energieverbruik per woning met 10 % gedaald.
Een energiescan is gratis. In Kortrijk
neemt distibutiebeheerder Eandis de
kosten op zich. Niet iedereen kan een
beroep doen op de scan. Je moet aan
een aantal voorwaarden voldoen zoals genieten van het sociaal tarief voor
elektriciteit en aardgas en het beschikken over een budgetmeter. Voor de
overige voorwaarden kan je je licht
opsteken bij het OCMW Kortrijk, Team
Energie, Budastraat 27 in Kortrijk –
056 24 48 00 – energie@ocmwkortrijk.be

BUDGETMETER EN BTW-VERLAGING
Vanaf 1 april verlaagde het BTW-tarief
voor elektriciteit op huishoudelijke afnemers. Krijg je facturen van je leverancier? Dan hoef je niets te doen. De leverancier kent de verlaging automatisch
toe. Heb je een budgetmeter voor de
elektriciteit? Je geniet van de verminde-

ring zodra de aanpassing op jouw kaart
ingelezen wordt.
Wat moet je doen?
- Steek je kaart in de budgetmeter
- Ga met je kaart naar een oplaadpunt
om de kaart uit te lezen of op te laden
- Steek de kaart opnieuw in de budgetmeter
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Opnieuw computerlessen voor inwoners:

@llemaal digitaal!

@
@ llemaaaal
d igitaaall l

De stad en het OCMW Kortrijk beginnen opnieuw met lessen internet, computer, tablet,... voor alle inwoners. In jouw buurt, in
kleine groepjes, met vriendelijke lesgevers, heel toegankelijk en heel betaalbaar. Kortom, op jouw maat gesneden. Schrijf je in!
“Ik maak me zorgen hoe ik mijn kinderen kan beschermen tegen de gevaren van sociale media.”,
“Ik heb geen idee wat het verschil is tussen
een smartphone, tablet of laptop. Hoe kan ik
dan weten wat ik nodig heb of welke lessen ik
moet volgen?”,

“Ik zou met skype willen leren werken, zodat
ik contact kan houden met mijn (klein-)kinderen in het buitenland.”,
“Wie computerlessen volgt, ziet er altijd zo ‘chique’ uit. En in de pauze trakteren ze dan elk om
beurt… Ik kan mij dat niet permitteren.”

Ja, ik schrijf me in voor…
computer en internet voor
beginners (7 sessies van 3 uur)
kostprijs: € 20 / € 10 (verlaagd tarief*)
• sessie 1: muis, knoppen en kabels
• sessie 2: orde of chaos in je pc? Hoe vind je alles terug?
• Sessie 3: internet
• Sessie 4: surfen en mails versturen
• Sessie 5: virussen, veiligheid en privacy
• Sessie 6: proeven van de digitale wereld
• Sessie 7: het e-loket en de digitale dienstverlening van
de stad kortrijk
doe-sessies voor starters
(5 sessies van 3 uur)
kostprijs: € 12 / € 6 (verlaagd tarief*)
• sessie 1: pc-bankieren, kopen en bestellen via internet
• sessie 2: het e-loket en de digitale dienstverlening van
de stad Kortrijk
• sessie 3: leren werken met een tablet
• sessie 4: sociale media: facebook, twitter
• sessie 5: vrije tijd, op reis via internet, …
Naam:
Geboortedatum:
Rijksregisternummer:
Geslacht: man - vrouw
Straat en n°:

Wanneer wil je de lessen volgen?
O voormiddag: 9 – 12 uur
O namiddag: 13 – 16 uur
O ’s avonds: van 18.30 – 21.30 uur
O zaterdag: van 9 – 12 uur
Thuis heb ik:
O een computer
O een laptop
O een tablet
O een internetverbinding
O geen van bovenstaande zaken

Telefoon:
Email:
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RRInfo over de opleidingen of het project
@llemaal digitaal, vind je op
www.kortrijk.be/allemaaldigitaal

Doe je mee aan
@llemaal digitaal?

Waar kan je de lessen volgen
(meerdere antwoorden mogelijk)?
O Kortrijk
O Aalbeke
O Bellegem
O Bissegem
O Heule
O Kooigem
O Marke
O Rollegem

Bied jij een opleiding aan die nog niet
opgenomen is op www.kortrijk.be/allemaaldigitaal, werk je met groepen of
personen die digitaal volledig uit de
boot vallen of wil je onze initiatieven op
een andere manier ondersteunen? Dan
horen we het graag! Neem contact op
met Ann Andries via het gratis nummer
1777 of allemaaldigitaal@kortrijk.be

Heb je kennis van computers?
O geen kennis
O weinig kennis
O negatieve ervaringen

Winnaars onderzoeksenquête

Postcode:
Gemeente:

Herken jij je in bovenstaande uitspraken?
Dan zijn de starterslessen of doe-sessies
voor beginners iets voor jou! Vanaf september 2014 kan je een opleiding voor beginners volgen. Deze lessen vinden plaats op
verschillende tijdstippen en locaties zodat
iedereen de kans krijgt om deel te nemen.
Interesse? Duid hieronder je voorkeur aan
en bezorg het inschrijvingsformulier aan
Stad Kortrijk, @llemaal digitaal, Grote Markt
54 in Kortrijk. Je kan ook telefonisch inschrijven via het gratis nummer 1777 of aan de
onthaalbalie op de gelijkvloerse verdieping
van het stadhuis.

* Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming OCMW
(Omnio-statuut)? Dan betaal je het verlaagd tarief.
Kleef op achterkant een briefje van je ziekenfonds.

De stad verstuurde 2.300 enquêtes en interviewde een vijftigtal personen. Met die informatie ging men aan de slag om
de doe-sessies en opleidingen voor beginners vorm te geven.
Volgende deelnemers winnen een leuke prijs: Nancy Seys
(geschenkmand van de stad), Fernand Byttebier (kaartlezer),
Robin Grondelaars (kaartlezer) en P. Van Compernolle (workshop uit het aanbod Digidokter). De winnaars kunnen hun
prijs ophalen aan de onthaalbalie van de bibliotheek.

© Davy De Pauw
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Steeds meer organisaties
kiezen bewust voor Fair Trade
In mei vindt de tweede editie plaats van May Fair Trade. Elke dag is er wel een activiteit die producten uit eerlijke handel en
duurzame landbouw in de kijker zet. Heel wat Kortrijkse organisaties, en ook de stad Kortrijk, kiezen bewust voor fair trade.
May Fair Trade biedt ze een platform om dit duurzame handelsmodel nog ruimer bekend te maken.
‘May Fair Trade’ is een project van de Trekkersgroep Kortrijk Fair Trade Gemeente, de
Stad Kortrijk, de Noord-Zuid Raad en Oxfam Wereldwinkel. De eerste editie vorig
jaar kon rekenen op 31 deelnemers, dit jaar
zijn daar nog twintig organisaties bijgekomen. Met meer dan vijftig zetten ze de hele
maand Fair Trade in de kijker.
“We merkten vorig jaar een groot enthousiasme, en zagen meteen dat er nog groei
mogelijk was”, zegt Noordzuidambtenaar
Stijn Van Dierdonck. “Steeds meer mensen
zien in dat fair trade, met zijn focus op een
eerlijke handel en een eerlijke prijs voor de
producenten, een waardevol en duurzaam
handelsmodel is. Bovendien heeft fair trade
ook sociale en ecologische doelstellingen. Je
vindt steeds meer fairtradeproducten terug
in de gewone handelszaken; ze zijn allang
geen uitzondering meer. Ook de stad Kortrijk
koopt bij voorkeur fairtradegoederen aan.”
VAN KV KORTRIJK TOT DE KREUN
Eén van de nieuwe deelnemers dit jaar is KV
Kortrijk, dat eind maart trouwens al eens een

fairtradeontbijt aanbood aan zijn spelers. Dat
was duidelijk erg voedzaam, want de dag
erna won KVK met 4-0 van Cercle Brugge.
“Een andere nieuwkomer is het OCMW, dat
fair trade trouwens structureel in de organisatie zal invoeren”, zegt Stijn Van Dierdonck. “De Kreun neemt eveneens deel, en
experimenteerde vorig jaar al met fairtrade
catering voor zijn artiesten. Daarin wil de
concertclub nog verder gaan en resoluut
voor duurzame voeding kiezen. Een opvallende trend is de link met duurzame en lokale landbouw. In Kortrijk is er bijvoorbeeld
de coöperatieve Stadsboerderij, maar ook
verscheidene landbouwers werken steeds
meer op een biologische en duurzame manier. Ze leggen zelf de link tussen duurzame
landbouw hier en in het Zuiden. Ook dat is
fair trade en wordt tijdens May Fair Trade in
de kijker geplaatst.”
POLSBANDJES
May Fair Trade leeft ook erg in de Kortrijkse
scholen, en sommige studenten hebben
zelfs een érg actieve bijdrage geleverd. “Een

projectgroep binnen het eerste jaar Sociaal
werk van de Hogeschool Vives heeft gewerkt rond May Fair Trade en kwam op het
idee van polsbandjes als aantrekkelijk communicatiemiddel, waarmee de dragers aangeven dat ze bewust voor fair trade kiezen”,
zegt Stijn Van Dierdonck. “Het doel is om
hiermee 25% van de Kortrijkse bevolking te
bereiken. Dat zijn 18.900 polsbandjes.”
“Twee klassen grafische vormgeving van
het PTI hebben een dertigtal voorstellen
uitgewerkt, waaruit er één werd gekozen.”
De ontwikkeling van het polsbandje werd
begeleid door de Trekkersgroep Kortrijk
Fair Trade Gemeente, die overigens op 18
mei – op de Dag van het Park – een duurzame en vegetarische fairtradebrunch organiseert in het Van Raemdonckpark, in
samenwerking met Oxfam Wereldwinkel
en de Stadsboerderij Kortrijk.

RRMeer informatie en het volledige programma

van ‘May Fair Trade’ vind je op www.kortrijk.
be/mayfairtrade of via www.facebook.com/
kortrijkfairtradegemeente.
STADSKRANT KORTRIJK | 13
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Sport@Kortrijk
Op zaterdag 24 mei staat Kortrijk in
het teken van de sport. Sport@Kortrijk
wil zoveel mogelijk stadsgenoten aan
het sporten krijgen.

Beachsporten
op de Grote Markt
De Grote Markt vormt van 23 mei tot 1 juni één groot speelterrein
voor allerhande beachsporten.
Beachrugby bijt op vrijdagavond 23 met en
zaterdag 24 mei de spits af. De lokale club
Curtrycke neemt het op tegen internationale tegenstanders. Bij dit sportief treffen
staat toegankelijkheid voor personen met
een beperking centraal. Samen met vzw De
Stroom zet de stad in op toegankelijkheid.
TOEGANKELIJKHEID
Concreet betekent dit dat toegankelijkheidsstewards instaan voor persoonlijke assistentievragen, zoals het halen van een drankje,
begeleiding naar het toilet,… Toegankelijke
toiletten vind je overigens in het stadhuis
van 9 tot 22 uur. Voor rolstoelgebruikers is een zone voor
goede zichtbaarheid vrijgehouden. In die zone is er ook moge14 | STADSKRANT KORTRIJK

lijkheid tot gebruik van stoelen voor minder
mobiele personen. Alle toegankelijkheidspistes zijn goed zichtbaar door de blauw/witte
toegankelijkheidspictogrammen.

RRInfo: info@destroom.be – 056 35 30 17
WORLDCUP
Beachhandbal palmt op 25 mei de Grote
Markt in met een eigen tornooi. Beachsoccer
stuurt op maandagavond 26 mei acht nationaliteiten het terrein op voor de worldcup.
Beachvolley gaat op woensdag 28 mei van
start met het stadstornooi. Op donderdag
29 mei spelen de recreanten en op vrijdag
30 mei vindt het bedrijventornooi plaats. Op
zaterdag 31 mei en zondag 1 juni is er een
manche van het Belgisch kampioenschap.

Meer dan 30 Kortrijkse sportclubs geven op 24 mei van 13 tot 18 uur de aftrap van de vierde editie van Sport@
Kortrijk. Op de Grote Markt, de Leie,
Budabeach en verschillende pleintjes en in verschillende parken kan je
proeven van een diversiteit aan sporten. Misschien heeft de sportmicrobe
je dan te pakken.
Je kan je deelnamekaart afhalen aan
één van de verschillende infostanden.
Wie aan 5 activiteiten deelneemt,
krijgt een mooi aandenken. Goed om
te weten: de deelname is gratis.

RR056 27 80 00 – www.kortrijk.be/sport

Pius X run
Wie graag loopt, blijft in Kortrijk niet
op zijn honger zitten. In mei staat er
de Pius X run op het programma.
De Pius X run vindt op zaterdag 10
mei plaats. Je hebt de keuze uit een
jogging van 2,5, 5 of 10,5 km door
één van de mooie parochies – Pius X
- die Kortrijk rijk is. Voor de allerjongsten is er de kinderloop. De verschillende graden van de basisschool kunnen kiezen uit afstanden van 400, 800
en 1200 meter.

RRGeïnteresseerden schrijven zich in via
www.piusxrun.be
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Kortrijkse Academie bereidt
zich voor op nieuwe schooljaar
Op 26 mei gaan de inschrijvingen van start voor het nieuwe schooljaar
aan de Kortrijkse Academie. En het is nooit te laat om eraan te beginnen.
Steeds meer mensen beginnen ermee op latere leeftijd.
Maureen Bisschop (51) begon pas op haar
veertigste aan een kunstopleiding. Zij koos
voor Mode en theaterkostuum. “Ik maakte
zelf al veel kleren, maar zolang mijn dochter en mijn zoon, met hun eigen drukke
sociale leven, thuis woonden, vond ik niet
de tijd om daar meer mee te doen”, vertelt
Maureen. “Toen ze stilaan op eigen benen
konden staan, heb ik me op mijn veertigste toch ingeschreven aan de Academie. Ik
twijfelde nog tussen Mode, Binnenhuis- of
Monumentale kunst. Uiteindelijk werd het
dat eerste, omdat ik me bij de kennismaking op de opendeurdag meteen goed
voelde in dat atelier.”
NIEUWE WENDING
Ook bij de opgelegde opdrachten kon
Maureen Bisschop altijd erg veel van zichzelf kwijt in haar werkstukken. En in de
Academie kreeg ze pas écht de creatieve
microbe te pakken. “Ik heb hier vier jaar
plus de twee specialisatiejaren gevolgd, en
eigenlijk ben ik hier gewoon blijven han-

gen (lacht), want ik kon toen als gastleerkracht aan de slag. Dat lag mij uitstekend,
en daarna ben ik gestart met de Lerarenopleiding en een hogere opleiding Textiel
en design. Nu geef ik al drie jaar les Textiel
aan leerlingen van het bijzonder onderwijs
in een Brugse school. En in bijberoep ben
ik professioneel gaan ontwerpen. De opleiding hier heeft me daarvoor de nodige
bagage gegeven.”
Zich inschrijven aan de Kortrijkse Academie heeft dus niet alleen Maureens creativiteit aangewakkerd, maar haar hele leven
in een nieuwe richting gestuurd. “Aan de
Academie ontwikkel je je creativiteit, maar
een kunstopleiding stimuleert ook een
heel nieuw sociaal en soms ook professioneel leven.”

RRDe inschrijvingen voor het volgende schooljaar
beginnen op 26 mei. Alle info vind je op
www.kortrijk.be/academie, en krijg je ook via
056 27 78 60 en academie@kortrijk.be.

Breng gebruikte batterijen binnen en win een speelplein voor Kortrijk
Vzw Bebat, die gebruikte batterijen en
zaklampen recycleert, organiseert voor
de tweede keer een speelpleinwedstrijd.
44 West-Vlaamse gemeenten, waaronder Kortrijk, dingen mee naar een milieuvriendelijk speelplein. De winnaar
wordt de gemeente waarvan de inwoners de meeste gebruikte batterijen,
zaklampen en accupacks inzamelen.
Bebat werd in 1995 opgericht en beschikt
over 24.000 inzamelpunten waar mensen
gebruikte batterijen en zaklampen kunnen deponeren. De speelpleinwedstrijd is
een aantrekkelijke actie om deze duurzame recyclage in de kijker te zetten.

“Een Belgisch gezin heeft al snel gemiddeld 115 batterijen in huis, waarvan er
17 niet meer in gebruik zijn. Vorig jaar
gingen Oost-Vlaanderen en Namen de
uitdaging aan om zo veel mogelijk gebruikte batterijen en zaklampen in te
zamelen”, zegt Nele Peeters van Bebat.
“Die provincies zamelden respectievelijk 38.845 en 4.738 kilogram batterijen,
zaklampen en accu’s in. Zomergem en
Warcourt spanden de kroon, en kregen
van ons een ecologisch speelplein.”
SPEELPLEIN UIT
RECYCLEERBARE MATERIALEN
Dit keer gaan West-Vlaamse en Hene-

gouwse gemeenten de uitdaging aan.
In onze provincie neemt 69% van de
gemeenten deel aan de actie van Bebat,
waaronder ook Kortrijk. Nele Peeters:
“Van 1 tot 31 mei moeten de inwoners
van de deelnemende gemeenten zo
veel mogelijk gebruikte batterijen, zaklampen en accupacks inzamelen. De
winnende gemeente krijgt een speelplein op maat, gemaakt van recycleerbare materialen.”

RRAlleen al in Kortrijk vind je een honderdtal

Bebat-inzamelpunten. Een overzicht staat op
www.bebat.be. En kijk ook eens op
www.speelpleinvooruwdorp.be.
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Fietsen achter het front
van de Eerste Wereldoorlog
Een geanimeerde fietstocht van 22 kilometer voert je op zondag 18 mei langs plaatsen die tijdens de Eerste
Wereldoorlog van belang zijn geweest in het bezette Kortrijk. Je kunt de tocht starten aan het Museum Kortrijk 1302
of aan het lokaal dienstencentrum De Vlaskapelle in Bissegem. Van daaruit gaat het naar een vijftiental plaatsen.
De fietstocht is een organisatie van de
werkgroep 14-18 van de lokale dienstencentra van het OCMW Kortrijk en Erfgoed
Kortrijk. Op elk van de locaties langs de
fietsroute wordt aan de hand van animatie
of een vertelling, een beeld geschetst van
wat zich daar tijdens de Grote Oorlog van
14-18 afspeelde in het bezette Kortrijk.
“Neem nu de Stedelijke Academie op de
Houtmarkt. Dat was toentertijd de Nationale Gendarmerie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikten de Duitsers het pand
om er krijgsgevangenen op te sluiten”, zegt
Bart Denys, diensthoofd woonzorgteams &
lokale wijkteams en dienstencentra OCMW
Kortrijk. “Hier vertellen we bijvoorbeeld het
verhaal van de spion Evarist Carpentier.”
BURGERSLACHTOFFERS
Ook op andere stopplaatsen worden scènes uit de oorlog of het dagelijkse leven
tijdens de Eerste Wereldoorlog in Kortrijk
uitgebeeld. Elders staat men even stil bij
de betekenis van monumenten en gedenk16 | STADSKRANT KORTRIJK

platen. “We houden onder meer halt bij het
Newfoundland Memorial aan de Gentsesteenweg”, zegt Bart Denys. “Veel mensen
begrijpen niet waarom daar een grote kariboe staat, maar dat was het embleem van
Newfoundland: anno 14-18 een Britse kolonie, die in 1949 deel werd van Canada. Bij
de herovering van de Leie in oktober 1918
verloor het Newfoundlandregiment op
deze plek heel wat soldaten.”
Aan de Sint-Elooiskerk in de Overleistraat
hangt een gedenkplaat, om het gruwelijke
feit te herdenken dat één op de drie burgerslachtoffers in Kortrijk in Overleie viel,
namelijk 66 op de 206. Het nieuwe Vlasmuseum aan de Noordstraat was een eeuw geleden een pakhuis van een Brits vlasbedrijf,
de Linen Thread Company. Toen de oorlog
uitbrak, kwam het leeg te staan. De Duitsers palmden het in als gevangenis voor...
in beslag genomen spionageduiven.
GRENSCONTROLE
En zo trekt de fietstocht langs verschil-

lende betekenisvolle plaatsen. Het station
onder meer, waar veel materieel, munitie
en Duitse soldaten, op weg naar het front,
arriveerden. Of het huidige Koninklijk Atheneum aan de Weggevoerdenlaan, waar zich
tijdens de Eerste Wereldoorlog eerst een
regimentsschool voor nieuwe Belgische
soldaten bevond. Later brachten de Duitsers er tot dwangarbeid verplichte burgers
bijeen, van wie velen het niet overleefden.
“Onderweg zullen de fietsers onder meer
ook ondervinden hoe een grenscontrole
tijdens de oorlog eraan toeging. Op één
van de haltes zijn verfrissing en versterking
voorzien, in de vorm van een gratis hapje
en drankje”, besluit Bart Denys.

RRDe geanimeerde fietstocht ‘Maak kennis met

het bezette Kortrijk’ vindt plaats op zondag 18
mei. Je kan starten van 13 tot 15 uur aan het
Museum Kortrijk 1302 in het Begijnhofpark of
het LDC De Vlaskapelle in de H. Dewildestraat
in Bissegem. Inschrijven kan de dag zelf.
Volwassenen betalen 3 euro.
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Vroeger en nu: Vetex
2004
Het industrieel complex Vetex staat voor
meer dan 100 jaar textielveredelingsgeschiedenis in Kortrijk. De oorsprong van
het bedrijf gaat terug tot een garenververij
die Kamiel Lambrecht in 1897 oprichtte. De
resterende gebouwen – het poort- en het
centraal gebouw – dateren grotendeels
van het interbellum. In 1937 werd aan de
westkant van de Pieter de Conincklaan een
nijverheidsgebouw van de firma Vetex gebouwd, dat uitgeeft op de Veldstraat.
Aan de glorieperiode van Vetex kwam een
einde in de jaren 80-90. De wijk kende toen
een industriële leegloop. De sluiting van
het textielveredelingsbedrijf Vetex in 1994
betekende voor de wijk en de buurtbewoners een dieptepunt.
Toen de stad in 2004 de fabriek kocht, ging
een groot gedeelte van de gebouwen tegen de vlakte. Alleen het midden- en het
poortgebouw bleven over.
Een buurtwerker werd aangesteld om samen met de stad de herbestemming van
het poortgebouw te realiseren. Resultaat
was het behoud van het poortgebouw en
een buurtgerichte herbestemming met sociale, culturele en sportieve activiteiten.
De Unie der Zorgelozen ging van start met
het wijktheaterstuk Offside, l’Orchestre International vond er zijn roots , talrijke activiteiten vonden plaats, de jongerensportwerking Red Side startte, … Er ontstond
een samenwerkingsovereenkomst met
Chiro Sint-Jan, die er ondertussen hun lokalen hebben. Men bouwde een glazen schil
tegen het bestaande gebouw.

2014
Sint-Jan kent nu een goede Brede Scholensamenwerking, de jaarlijkse rommelmarkt
met een festival vanuit de ouders van de
Buurtschool V-tex , Tapas-kinderwerking op
donderdagavond,...
De vaste gebruikers van de zaal zijn: Buurtschool V-tex die dagelijks opvang voorziet
vóór, tijdens en na schooltijd, de Kortrijkse
Sportclub Red Side, Buurtsport, CDA Aura

en Circodans, de Belgian Homeless Cup,
Circusclub de Skjève Smeete, de cricketploeg en Chiro Sint-Jan.
Er staan zelfs nieuwe initiatieven op stapel.
Het middengebouw en het parkeerterrein
zijn eigendom van het Stadsontwikkelings-

bedrijf Kortrijk. Er is een afspraak met een
projectontwikkelaar om daar 58 nieuwe
woningen op te plaatsen. Het middengebouw moet plaats maken voor een groenzone voor buurtbewoners.
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ners denken over hun stad en buurt. Met
de onderzoeksresultaten die begin 2015
klaar zijn, kunnen steden dan aan de slag.
Je snapt dus dat het best belangrijk is om
ook jouw ingevulde vragenlijst terug te bezorgen.
Als dank voor een volledig ingevulde vragenlijst krijgen maar liefst 10.000 willekeurig
gelote personen, een geschenkbon van €6.

RRVragen of info? Bel het gratis nummer 1700
van de Vlaamse Infolijn.

PRAKTISCHE WEETJES
OVER DE VERKIEZINGEN
Vond je op donderdag 15 mei nog geen
oproepingsbrief in de bus? Dan kan je een
duplicaat afhalen aan het onthaal- en meldpunt in het stadhuis. Ook op 25 mei kan je
van 8.30 tot 15 uur een kopie verkrijgen in
het stadhuis. Oefenen met de stemcomputer kan nog tot 15 mei op diverse locaties
zoals het stadhuis, de centrale bib en buurtbibliotheken. Voor een overzicht van alle
locaties neem je een kijkje op www.kortrijk.
be/verkiezingen. Ben je op vakantie in het
buitenland op de verkiezingsdag? Dan moet
je de aanvraag voor volmacht indienen bij
de burgemeester van jouw woonplaats ten
laatste op zaterdag 24 mei 2014 (tijdens de
openingstijden van het stadhuis).

RRwww.thuisindestad.be

MUSIC FUND: EEN
NIEUW LEVEN VOOR
MUZIEKINSTRUMENTEN
Wedden dat er op jouw zolder nog een ‘vergeten’ muziekinstrument huist? Een fluit
of gitaar van de lagere schooltijd of een
instrument, gekocht tijdens een creatieve
bevlieging?

kijkje op www.kortrijk.be/verkiezingen, mail
naar verkiezingen@kortrijk.be of kom langs bij
het onthaal- en meldpunt in het stadhuis.

‘Is het prettig wonen in jouw buurt? Is er
genoeg groen te vinden? Sla je vaak een
praatje met de buren? Wat vind je van jouw
woning? En ben je tevreden over de stadsdiensten?’
Deze en andere vragen vond je misschien
op de vragenlijst van de studiedienst van
de Vlaamse Regering in jouw brievenbus.
Eind april kregen 1.500 bij toeval uitgekozen Kortrijkzanen een dergelijke vragenlijst
‘Thuis in de stad’ toegestuurd. Ook in de 12
overige centrumsteden (Aalst, Antwerpen,
Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, SintNiklaas en Turnhout) worden de inwoners
momenteel op eenzelfde manier bevraagd.
De studiedienst peilt hiermee hoe inwo-
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Op zaterdag 12 juli opent Kortrijk Congé
een nieuwe, tijdelijke stad op Overleie…
en wat voor één! Het bestuur van deze stad
komt in handen van nieuwe ‘potentiële
burgers’, er komt een sauna-stadhuis voor
wie de politiek wil beïnvloeden, medeburgers bouwen verblijfplaatsen en vinden
nieuwe volksdansen uit, cocktails en wetsvoorstellen maken deel uit van eenzelfde
spel,… Om dit te realiseren zoekt Kortrijk
Congé zoveel mogelijk burgers die vanaf
vandaag mee denken en werken. De stad
wordt gebouwd van 1 tot en met 11 juli en
is open van zaterdag 12 juli (12.07 uur) tot
zondag 13 juli (13.07 uur).
Je kan helpen:
• door de komende maanden mee te bouwen aan een gemeenschappelijke ‘voedselbank’ waarmee de tijdelijke stad bevoorraad wordt…
• door met kunstenaars tussen 1 en 11 juli
mee te bouwen aan één of verschillende
projecten (theater, fitness, volksdans, koken, meubelmakerij, technische ondersteuning, stadsboerderij,…)
• door kunstenaars en festivalgangers een
bed aan te bieden
Interesse? Mail je naam en contactgegevens door naar info@budakortrijk.be en
de organisatoren (vzw Wit.h, De Kreun en
kunstencentrum BUDA) nemen spoedig
contact met je op!

RRNog vragen over de verkiezingen? Neem een

EEN VRAGENLIJST
IN DE BRIEVENBUS?

KORTRIJK CONGÉ ZOEKT
GEËNGAGEERDE BURGERS

Ga alvast maar op zoek want op zondag 11
mei toont Kortrijk zijn warm hart voor Music Fund. Dit humanitair project steunt musici en muziekscholen in conflictgebieden
en ontwikkelingslanden.
Muziekinstrumenten worden ingezameld,
hersteld en krijgen een tweede leven in 16
projecten in Afrika, het Midden-Oosten en
de Caraïben. Music Fund leidt daarenboven
instrumentenherstellers op en wisselt pedagogische know-how uit. Breng jouw oude
of niet-gebruikte instrumenten nu al binnen
in de Schouwburg (Uit in Kortrijk) of kom op
zondag 11 mei naar de grootste Belgische inzamelactie sinds 2005. Je kan er vanaf 14.30
uur een aantal concerten meepikken, demonstraties van instrumentenherstellers en
een interview met stichter Lukas Pairon.

RR www.festivalkortrijk.be/nl/programma/music-fund
RRVragen over de inzamelactie: contacteer
heidi@festivalkortrijk.be

RRKORTRIJK CONGE is één van de vijf

stadsprojecten waar Canvas dit najaar
het TV-programma Atelier de stad rond
bouwt. Canvas zendt de documentaire
uit op zondag 2 november.

TULPENHART
VOOR PARKINSON
Op zaterdag 5 april vond, naar aanleiding
van de Parkinsonwerelddag, de inhuldiging
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plaats van een Tulpenhart op de campus
kennedylaan van az groeninge. Het is een
uniek symbool om blijvende aandacht te
vragen voor personen met Parkinson.
De ziekte van Parkinson is één van de
meest voorkomende ziekten van het zenuwstelsel en treft in België naar schatting
tussen de 30.000 en 35.000 mensen. 15 %
krijgt deze ziekte op relatief jonge leeftijd
(-55 jaar). Parkinson treft 1 op 4 personen
die ouder zijn dan 85 jaar. De ziekte uit zich
op verschillende wijzen. Op motorisch vlak
kennen we vooral de symptomen: beven,
stijfheid en vertragen. Maar ook de niet
motorische symptomen: reukverlies, depressie, constipatie, slecht slapen, hallucinaties, … hebben een grote invloed op de
levenskwaliteit van de patiënten.
De huidige behandelingen verminderen de
symptomen maar genezen de ziekte niet.
az groeninge beschikt over bijzondere expertise inzake Duodopa-behandeling (specifieke behandeling waarbij dopamine in de
dunne darm wordt toegediend). Er werken
vier parkinsonverpleegkundigen die hiervoor een specifieke opleiding volgden. az
groeninge is dan ook fier via deze behandeling en omkadering de levenskwaliteit van
parkinsonpatiënten aanzienlijk te kunnen
verhogen. Het tulpenhart als symbool sluit
hier perfect bij aan.

RRinfo: www.parkinsonliga.be
SPEELKOMPAS
Speelkompas is de brochure waarin ééndagsactviteiten, events, workshops en

SPEEL
KOMPenAtienSeraanbod

KLEUTER-, KINDER- EN TIENERAAN

BOD

Kleuter-, kinder-

workshopreeksen voor kleuters, kinderen
en tieners gebundeld staan die de Stad
Kortrijk en zijn partners aanbieden. Ga dus
mee, volg een theaterkamp, geniet van een
ZOMER 2014
1
speciaal
verjaardagsfeestje in middeleeuw-

se stijl, maak je eigen rugzak, plant met ons
mee in de moestuin en nog zoveel meer.
Jeugdcentrum Tranzit verspreidde de brochure via de Kortrijkse kleuter- en lagere scholen
in de week van 5 mei. Je kan deze ook verkrijgen in diverse Kortrijkse instellingen: OCMW,
dagcentra,... Je kan ook een mailtje sturen
naar: jeugdcentrum@kortrijk.be of spring gewoon eens binnen in JC Tranzit. Inschrijven
voor de eenmalige activiteiten en workshopreeksen van JC Tranzit kan vanaf 12 mei.

RRwww.kortrijk.be/jctranzit
RUIMTELIJK
UITVOERINGSPLAN
‘BELLEGEM CENTRUM’ IN
OPENBAAR ONDERZOEK
Verschillende veranderingen in en om het
centrum van Bellegem staan op til. Samen
met de diverse betrokken partners heeft de
stad jou als bewoner reeds actief betrokken
bij deze ontwikkelingen binnen het project
Blik op Bellegem. Tijdens een infomarkt op
de oude Emdeka-site en een bewonersvergadering in de school over het nieuwe
woonzorgcentrum kon je al terecht voor
tekst en uitleg over de diverse projecten. Als
volgende stap in het verhaal organiseert de
stad een openbaar onderzoek over het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bellegem Centrum’.
De stad maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor een deel van het centrum van
Bellegem. Het plan wordt in hoofdzaak opgemaakt in functie van de bouw van een
woonzorgcentrum in het binnengebied
tussen de Dottenijsestraat/Bellegemkerkdreef en de uitbreiding/reorganisatie van
brouwerij Bockor.
Dit plan werd onderworpen aan een onderzoek tot milieueffectenrapportage. Daarin
onderzocht men de mogelijke effecten van
de ontwikkelingen op het milieu en formuleerde men maatregelen om deze te beheersen. De dienst MER van de Vlaamse overheid
besliste op 30 augustus 2013 dat het plan
niet leidt tot aanzienlijke milieueffecten en
dat de opmaak van een plan-milieueffectenrapport dus niet nodig is. De beslissing van
de dienst MER en de informatie waarop die
gebaseerd is, vind je terug op mervlaanderen.be en op www.kortrijk.be. Alle documenten liggen ook ter inzage bij de dienst Planning & Openbaar domein in het stadhuis.
De gemeenteraad stelde het ontwerpplan
voorlopig vast op 7 april 2014. Vanaf 22
april tot en met 20 juni 2014 organiseert de

stad een openbaar onderzoek. Tijdens deze
periode kan iedereen de plannen inkijken
bij de dienst Planning & Openbaar Domein
in het administratief stadhuis en op www.
kortrijk.be. Opmerkingen of bezwaren bezorg je, uiterlijk op de laatste dag van het
openbaar onderzoek aan de gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), Grote Markt 54 in 8500 Kortrijk. Om
ontvankelijk te zijn, verstuur je je schriftelijke bezwaren of opmerkingen aangetekend naar de Gecoro of geef je ze af tegen
ontvangstbewijs in het beleidsstadhuis (ingang via Rijselsestraat, gelijkvloerse verdieping, team Bestuurszaken).
Stel jij een extra woordje uitleg over de
plannen op prijs? Dan ben je welkom op
dinsdag 13 mei in OC De Wervel om 19 uur.

RRInfo: Liesbeth Terryn, ruimtelijk planner,
056 27 84 53

BELGISCH KAMPIOENSCHAP
CARGOFIETSEN
Op zondag 14 september organiseert Stad
Kortrijk in samenwerking met Adventure
Movie Club het eerste Belgisch Kampioenschap Cargofietsen. Op een autovrij parcours langs de Leieboorden kan iedereen
meedoen aan verschillende disciplines,
gaande van snelheidswedstrijden voor
driewielers, tweewielers en een aflossingswedstrijd tot evenwichtsoefeningen als
de grootste mogelijke vracht vervoeren,
meeste personen op één bakfiets,… Meer
info en inschrijven voor de wedstrijd kan
vanaf 15 mei via www.bkcargofietsen.be.
Heb je geen bakfiets of cargobike, maar je
bent geïnteresseerd in deze transportmiddelen: noteer de datum dan alvast in je agenda.
Naast het kampioenschap wordt een heus
testparcours gecreëerd waar iedereen verschillende types en merken van fietskarren
en bakfietsen kan testen of info verkrijgen
over kinder- en goederentransport per fiets!

RRwww.bkcargofietsen.be
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TOM DE GEETER
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Tijdens de Sinksenfeesten in juni 2008 kwamen de Kortrijkzaan Tom De Geeter, wel bekend als Speed Dial 7 en Patrick Skene (Pip
Skid), op het idee een muzieklabel op te
starten, Marathon of Dope. Dit label focust
zich vooral op rap, elektronica en alternatieve muziek. De naam van het label is een
woordspeling van Marathon of Hope, de
loop van Terry Fox doorheen Canada op 1
been. Door hun wereldwijde samenwerking

werden na 6 jaar al 40 albums uitgebracht
en breidde hun succes jaarlijks uit met
tournees in Japan, Canada, Europa en de
Oostkust van Amerika. Op 7 juni viert men
het 6-jarig bestaan van het label in Kortrijk.
Naast optredens van Speed Dial 7, Nomad
en Gwenaëlle ontdek je het werk van Bert
Dombrecht, die een heleboel hoezen voor
het label ontwierp.

RRDownload gratis zijn muziek op
www.marathonofdope.com

THOMAS GRUWEZ
De 19-jarige student Thomas Gruwez
maakte het winnende ontwerp voor de
awards van de allereerste Gouden K’s van
Ketnet. Zijn ontwerp haalde het van 25
andere voorstellen. De tweedejaarsstudent
industrieel ingenieur aan Howest kreeg
voor het vak ontwerp en werkplaats de
opdracht om een trofee te maken voor de
awardshow van Ketnet. “We moesten elk
drie verschillende ontwerpen uitwerken.
Voor we begonnen gaven ze ons enkele
stijltips en kernwoorden”, vertelt Thomas.
De eerste ontwerpen werden voorgesteld
aan Joachim van Ketnet en aan hun prof.
Zij kozen vervolgens bij elke student het
beste ontwerp van de drie en lieten hen
daaraan verder werken. De ijverige Thomas
moest enkel getekende ontwerpen afleveren, maar begon toch aan een kartonnen
versie. “Ik kan het me beter voorstellen met
een tastbaar ontwerp dan enkel een tekening op papier.” De student haalde zijn
inspiratie voor het ontwerp bij de jeugdzender zelf. “Ik heb een paar keer gekeken
naar Ketnet om de huisstijl te leren kennen.”
Door de animerende korte stukjes tussen
de programma’s door kregen zijn ideeën
vorm.”
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PAUL DE MAREZ
Kortrijkzaan Paul De Marez is sinds een aantal jaren actief bezig met lange afstandsstappen. “Grote Routepaden met de wit-rode
tekentjes in België en omgeving hebben
voor mij geen geheimen meer. En in de Alpen stapte ik o.a. de Tour du Mont-Blanc en
volgde in Tanzania het pad naar de top van
de Mount Kilimanjaro”, zegt Paul. Maar de
wandelaar is vooral gebeten door het pelgrimsvirus: tochten met een grote persoonlijke meerwaarde. In 2004 en 2010 stapte hij
van Kortrijk naar Santiago de Compostella
en in 2013 maakte hij een tocht van Kortrijk
naar Rome. Sinds kort heeft hij zijn organisatorische schouders gezet onder het project

Jorsala. Jorsala is een groep geëngageerde
vrijwilligers die samen op pad gaan. Het is
een pad dat Europa doorkruist en ruimte
creëert om culturele, religieuze, politieke
en etnische verschillen te overbruggen.
Jorsala is een bijzonder initiatief met een
grote uitdaging, een motiverende visie, helemaal geen geld, veel improvisatie en heel
veel vrijwillig enthousiasme. Jorsala nodigt
iedereen uit om mee te stappen, van de
hoofdstad van Europa, langs de breuklijnen
van de Balkan, tot de poorten van het Oosten. Op 8 mei start de eerste officiële tocht in
Ieper. De stappers verblijven op 9 mei in de
avonturenboerderij in Aalbeke, waar ze door
Congolese en Chileense Kortrijkzanen uitgenodigd worden op een fairtradeavondmaal.

MEI 2014

Confronterende portretten
in Broelmuseum
Met Capita Selecta pakt het Broelmuseum uit met een bijzondere
ontmoeting tussen de portretten uit de museumcollectie en de
exemplaren van de jonge privé-verzamelaar.
Het museum werkt daarvoor samen met JCI
Kortrijk, de lokale afdeling van het internationale netwerk Junior Chamber International.
Curatoren zijn Monia Warnez en Jan Leysen,
beiden gepassioneerde kunstliefhebbers. De
expo loopt tot 28 september in het Broelmuseum, Broelkaai 6 in Kortrijk. Het portret is
één van de oudste vormen van beeldende
kunst en een rode draad doorheen de kunstgeschiedenis. Ook de hedendaagse kunstenaar blijft erdoor gefascineerd. Maar weet
het portret de privé-collectioneurs nog te
boeien? En kiezen ze voor diegene die afgebeeld wordt of voor de maker ervan?

CURATORTOER
Wil je deskundige tekst en uitleg over de
expo? Dan kan je deelnemen aan de curatortoer op zondagen 18 mei, 15 juni,13 juli
en 31 augustus, telkens om 11.30 uur. Je betaalt je toegangsticket en 4 euro.
© Donna Delle, 2008 - © Thorsten Brinkmann

RRInfo: www.broelmuseum.be
© Mieke Blanche

PRIVATE VERSUS PUBLIEKE COLLECTIES
Het accent ligt op de specifieke keuzes die
jonge verzamelaars maken – dikwijls met
veel aandacht voor opkomend talent - en op

de rol die zij in het hedendaagse kunstlandschap spelen. De werken verlaten de private
huiselijke sfeer van de verzamelaar en belanden soms voor de eerste keer in een publieke locatie. De confrontatie met de historische collectie van het Broelmuseum en de
salonkamers van het museumgebouw zorgt
voor een extra dimensie. In Capita Selecta
sta je oog in oog met werk van internationale kunstenaars.

Ken jouw stad!

WIN

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 mei een kaartje naar: Stadskrant, Ken
jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be.
Tien stadskrantlezers maken kans op een gratis fles Fair Trade bubbels.

De winnaars van vorige maand
Heel wat Stadskrantlezers herkenden het
insectenhotel in Hoeve te Coucx. Tien
gelukkigen mochten een gratis zak oliebollen
smullen op de Paasfoor: Familie Clarysse, Bert
Van Dierdonck, Yves Creupeland, Jos Van
Rie, Etienne Lachat, Sandra Debeyser, Kris
Dekeyser, Marcel Debevere en Walter Cecat. Vijf
lezers wonnen gratis tickets voor de Paasfoor:
Frank Delvinquiere, Lore Verbeke, Kathy
Dusselier, Leefgroep 3 De Korf en Anne Vlieghe.
De gratis cd van Festival Kortrijk gaat naar: Rik
Devriese, Rita Vandenborre, Patricia Lewyllie en
Edwin Vandamme.
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UiT IN KORTRIJK
AGENDA VAN 4 MEI TEM 2 JUNI 2014
ZONDAG 4 MEI

MAANDAG 5 MEI
WEEK V/D SPAANSE FILM | WAKOLDA | Patagonië,
1960. Een Duitse arts ontmoet een Argentijnse familie met wie
hij een lange weg maakt door de woestijn naar Bariloche. Daar
openen Eva, Enzo en hun drie kinderen binnenkort een hotel aan
het meer. Door zijn charisma, zijn wetenschappelijke kennis en
zijn geld aanvaarden ze de arts als hun gast. Algauw ontdekken
ze dat hij één van de grootste misdadigers aller tijden is | 20.15u |
€ 8/6,5(-26/+65)/5,5 (10 pers)/ 5(EYCA-kaart) | Budascoop |
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

DINSDAG 6 MEI

BEZOEK CAPITA SELECTA
MET HET GEZIN!
‘Het spiegeltje van Lola’ garandeert een
unieke beleving op zondag voor gezinnen met kleintjes
tussen 5 en 8 jaar! Ouders met kinderen van 9 tot 12
jaar bezoeken rustig de expo terwijl hun jonge gastjes
met ‘En nu ik!’ zelfstandig met de audiogids op verkenning gaan! Concept en realisatie vzw Casa Blanca.
Het spiegeltje van Lola is een theaterrondleiding. Lola
neemt de kleintjes mee op ontdekking in de wondere
wereld van portrettenland. In de aansluitende workshop, waaraan ook de ouders mogen deelnemen, bekijken de kinderen hun eigen spiegelbeeld en maken
ze een bijzonder zelfportret.

RRZondag 4 mei en 18 mei | 1 en 29 juni |

6 juli | 7 september | telkens van 14u tot
16u |Deelnemen: toegangsticket + € 4 |
Reserveren broelmuseum@kortrijk.be |
056 27 78 00

En nu ik! is een individueel bezoek op kindermaat
(9-12 jaar). Ze horen in de audiogids leuke weetjes en
bijzondere verhalen die hen inspireren om een uniek
portret van zichzelf te maken in de fotostudio. Hun
foto blijft achter in het Broelmuseum en wordt deel
van de kunstcollectie ‘Capita Selecta’.

RRDinsdag tot vrijdag van 14u tot 18u /

zaterdag, zon- en feestdagen van 11u tot
18u| gratis voor kinderen tot 12 jaar |
www.broelmuseum.be
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WEEK V/D SPAANSE FILM| LOS INSÓLITOS PECES
GATO | Claudia leidt een eenzaam en saai leven. Overdag
werkt ze in de supermarkt en ‘s avonds gaat ze naar een leeg
appartement om de dag nadien hetzelfde patroon te herhalen.
Op een nacht belandt ze in het ziekenhuis met een blindedarmontsteking. Daar ontmoet ze Martha | 20.15u | € 8/6,5(26/+65)
/5,5 (10 ers)/5(EYCA-kaart) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.
budakortrijk.be

WOENSDAG 7 MEI
WEEK V/D SPAANSE FILM | GLORIA | Gloria is een zelfstandige, opgewekte Chileense dame die richting 60 gaat. Ze is
gescheiden en heeft kinderen die het vooral druk hebben met
hun eigen leven. Gebogen over oude fotoalbums merkt ze op dat
ze veel te jong trouwde, zoals zoveel anderen van haar generatie.
Ze heeft haar scheiding al lang verwerkt en bezoekt nu singlesfeesten | 20.15u | € 8/6,5(-26/+65)/5,5 (10 pers) /5(EYCAkaart) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
CONCERT | JAZZLAB SERIES MET REBIRTH:
COLLECTIVE | De muziek van Rebirth::Collective gelijkt op bebop en hardbop van de jaren vijftig en zestig,
maar dan in een heel actueel kleedje. De bende speelt een
mix van eigen werk en standards en klinkt nu eens als een
intimistisch ensemble, dan weer als een mini-bigband |
20.15u | € 15 | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be

DONDERDAG 8 MEI
WEEK V/D SPAANSE FILM | CLUB SÁNDWICH | De film
vertelt het verhaal van moeder Paloma en haar vijftienjarige zoon
Hector, die samen op vakantie trekken naar een Mexicaans resort. Gedurende de zonovergoten dagen ziet Paloma haar beste vriend langzaamaan de kindertijd ontgroeien. Hector ontmoet leeftijdsgenootje
Jazmin en de lege gangen en hoekjes van het resort lenen zich bij

uitstek voor stiekem geflikflooi | 20.15u | € 8/6,5(-26/+65)/5 (EYCA)
| Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
DANS | ROSAS / ANNE TERESA DE
KEERSMAEKER - BARTÓK / MIKROKOSMOS | Bartók/Mikrokosmos is een voorstelling in drie delen.
Als toeschouwer word je meegezogen in de speelse spanning
tussen dansers en musici. De choreografie van Anne Teresa De
Keersmaeker is intussen een kwarteeuw oud, maar nog steeds
een mijlpaal in haar oeuvre en in de geschiedenis van de hedendaagse dans | 20.15u | € 25/23/20 / (€ 22/20/17 (-26j) |
Schouwburg Kortrijk | www.festivalkortrijk.be
CONCERT | THE JON SPENCER BLUES EXPLOSION + SUPPORT TBC | On stage en in de studio hebben Judah Bauer, Russell Simins en Jon Spencer Amerikaanse
roots music vernield en opnieuw opgebouwd met zo'n geweld
dat het moeilijk te geloven is dat er nog iets van overschiet | 20u |
€ 25/22/19 | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be
VOORDRACHT | DE LEIESLAG VAN MEI 1940 |
Het Belgisch leger verschanste zich achter de Leie en heeft daar
zijn enige echte slag van de Tweede Wereldoorlog geleverd. Van
23 mei tot aan de capitulatie op 28 mei 1940 gaf het slechts enkele kilometers terrein prijs. Er lieten ongeveer 3000 Belgische
soldaten het leven, maar een groter aantal Duitse soldaten sneuvelden | 20u | gratis | Erfgoedhuis Kortrijk | www.leiegouw.be

DONDERDAG 8 MEI
FESTIVAL | FESTIVAL VAN VLAANDEREN
KORTRIJK | tem zondag 25 mei | Festival Kortrijk is een
muziekfeest voor Kortrijk, de regio én de Eurometropool. Een
festival dat over de vakjes van genres heen programmeert. Waar
klassiek en hedendaags spontaan versmelten met internationale
geluidskunst. Festival Kortrijk engageert zowel nationale als internationale toppers maar ook jong en regionaal talent | Festival
van Vlaanderen Kortrijk | 056 23 98 55| www.festivalkortrijk.be

VRIJDAG 9 MEI
FUIF | OHM PRESENTS PSYK & MARKUS
SUCKUT | Technofuif | 23u tot 6u | € 10 | De Kreun | Stevenvb.
ohm@gmail.com | www.facebook.com/frequencyofresistance
WEEK V/D SPAANSE FILM | UNA NOCHE | Raúl is Havana grondig beu en droomt van een leven in Miami. Wanneer
hij beschuldigd wordt van mishandeling, ziet hij geen andere
optie dan te vluchten. Hij smeekt zijn beste vriend Elio om alles
achter te laten en hem te helpen om zijn doel, 90 mijl verder
over de oceaan, te bereiken. Maar Elio zal moeten kiezen tussen
het beschermen van zijn tweelingzus of zijn verlangen om Cuba
te verlaten | 20.15u | €8/6,5(-26/+65)/5,5(10 pers)/5 (EYCA) |
Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
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OPENDEUR | BRANDWEER HEULE | met demo’s,
tentoonstelling, optreden, kinderparcours, springkasteel
en kleurwedstrijd | gratis | van 10 uur tot 21 uur | www.
brandweerheule.be

Mertens geven een feestelijke afsluiter van formaat! De opbrengst gaat integraal naar Music Fund. Steun dit project en koop
een ticket. | 16.30u | € 10 | Schouwburg Kortrijk | 059 23 98 55
| www.festivalkortrijk.be

WOENSDAG 14 MEI

MET VOORBEDACHTEN RADE
LAZARUS bewerkt een verhaal van de Poolse schrijver
Witold Gombrowicz tot een spannend toneelstuk vol
bloedstollende suspens en onverwachte wendingen!
Deze oedipusiaanse parodie op het detectiveverhaal,
het verslag van een onderzoek naar een misdaad die
nooit heeft plaatsgevonden, wordt door de klasbakken van LAZARUS minutieus in elkaar gemonteerd.
Verwijzingen naar de film noir, de thrillersferen van
Hitchcock en andere huiveringwekkende knipogen
worden niet geschuwd.
Bovendien vervoegt niemand minder dan Dirk Van
Dijck de rangen van LAZARUS. Je bent gewaarschuwd. Een verwittigd publiek is er twee waard.
Bestel dus tijdig jouw ticket. Voor het te laat is.
“Lazarus’ virtuoze recept smaakt naar meer!” De Morgen
Van en met: GÜNTHER LESAGE, RYSZARD TURBIASZ,
JORIS VAN DEN BRANDE EN DIRK VAN DIJCK

RRVrijdag 9 en zaterdag 10 mei in Theater

Antigone | Reservaties: www.antigone.be |
056 24 08 87

ZATERDAG 10 MEI
KUBB | TORNOOI KUBBITO ERGO SUM (4DE
EDITIE) | Open Kubbtornooi voor zowel beginnende als ervaren kubbteams van minimaal 4 personen | 9u | € 20 | Park rond
O.C. Marke | www.kubbitoergosum.tk
LOPEN | PIUS X RUN | De organisatie van de Pius X-run
pakt voor de 5de keer uit met een recreatieve loop voor kinderen en volwassenen.Het parcours bestaat uit één (2,5km), twee
(5 km) of 4 ronden (10 km) waarbij gestart wordt in de SintElooisdreef ter hoogte van de kerk. Voor de kinderen is de afstand
aangepast tot 400m, 800m en 1200m | 14u tot 17u |€3/9/(5/14
na 5 mei) | Pius X Wijk Kortrijk | www.piusrun.be
CONCERT | OPENINGSCONCERT KLINKENDE
STAD: AKIO SUZUKI & AKI ONDA | Al 40 jaar
realiseert Akio Suzuki geluidsinstallaties en performances. Zijn
muziek is puur en eenvoudig; de natuur is zijn bondgenoot. De
cassetterecorder is het lievelingsinstrument van zijn jongere collega, de Japanse muzikant, componist en beeldend kunstenaar
Aki Onda | 20.15u | €12/€7 (-26, EYCA) | Budascoop | 056 23 95
88 | www.festivalkortrijk.be
MOTOR | MOTORTREFFEN WIND AND FIRE |
140 km tussen Vlaamse velden op de motor, inschrijven ter
plaatse | vertrek tussen 8.30 uur en 11 uur

VOORDRACHT | CAFÉ COHOUSING | spreker is Paul
De Cannière, hij zal vertellen vanuit zijn ervaring van een reeds
bestaand project | 19.30u | Cafetaria van Vormingplus | www.
cohousingkortrijk.be

ZONDAG 11 MEI

DUCK RACE
Op 11 mei organiseert Ronde Tafel 24 Kortrijk in samenwerking met MINI Monserez voor het eerst een
Duck Race op de Leie ter hoogte van de Broeltorens.
Via de verkoop van krasloten kan je eendjes adopteren die het tegen elkaar zullen opnemen in een wedstrijd. Ze vertrekken aan het hospitaal en dobberen
door de stroming richting Broeltorens. De eigenaar
van het eendje dat als eerste over meet komt, wint
een gloednieuwe MINI!
Op de dag zelf wordt ook een heus Duck Dorp gebouwd aan de Verzetskaai met animatie voor klein
en groot. Zo zal er een springkasteel en een grimeur
aanwezig zijn voor de kids terwijl de ouders kunnen
genieten van een hapje en een drankje. De opbrengst
van de Duck Race gaat naar Amp Foot Belgium, de
nationale voetbalploeg voor personen met een amputatie. Op die manier hopen zij te kunnen deelnemen aan het WK in Mexico later dit jaar. Een eendje
adopteren kan voor € 5 in de voorverkooppunten die
je vindt op de website.

RRZondag 11/05 vanaf 15u | gratis |

Verzetskaai Kortrijk | kortrijk.rtduckrace.be

CONCERT | MUSIC FUND BENEFIETCONCERT
MET O.A EVA DE ROOVERE, WIM MERTENS, … | Music Fund in Kortrijk organiseert de grootste
Belgische muziekinstrumenten-inzamelactie sinds 2005. Bekende Music Fund-ambassadeurs zoals Eva De Roovere & Wim

THEATER | ANKE ZIJLSTRA - WINT WIND?
(2,5+) | Een voorstelling zonder woorden, waarin dans, beweging, muziek en illusie naadloos in elkaar overvloeien. Een reis
dwars door de vier seizoenen, door alle weersomstandigheden
heen, op zoek naar een windstil plekje | 14u ook om 16u | € 7 |
Arenatheater DKS | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
THEATER | DE BROERS GEBOERS | Dit stuk schetst
een episode uit de geschiedenis van een modaal gezin aan de
zelfkant van de moderne Vlaamse maatschappij. ‘De Broers Geboers’ is Vlaams theater pur sang: choquerend maar ook schrijnend, hilarisch maar ook aandoenlijk, pijnlijk maar ook hartverwarmend | 14/05 om 20u ook op 16/05 en 17/05 om 20u | € 8 |
OC De Troubadour | www.koteekoer.be
CONCERT | PIETER WISPELWEY & PAOLO GIACOMETTI - BEETHOVEN: SONATES & VARIATIES | Cellist Pieter Wispelwey behoort tot de absolute top.
Gevoel voor stijl, authentieke interpretaties en een fenomenale
techniek brachten hem op internationale podia. De NederlandsItaliaanse pianist Paolo Giacometti is een vaste metgezel. Giacometti is solist bij vooraanstaande orkesten, kaapte talloze prijzen
weg en heeft een internationaal bejubelde discografie, gratis inleiding om 19.30u | 20.15u| €21/18(-26) | Schouwburg Kortrijk |
056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be

DONDERDAG 15 MEI
THEATER | XANDER DE RYCKE 'ZIJN DERDE SHOW' | En zo zijn we aan het einde gekomen van
Xander De Ryckes onheilige standupcomedytrilogie. Er rest
ons niets anders meer dan af te sluiten met een grote knal,
veel drama, brokstukken en wat schuine moppen | 20.15u |
€ 11/13/15 | Cultuurcentrum Kortrijk | info@comedyshows.be
INFOAVOND | OXFAM TRAILWALKER 2014
@ OXFAM BOOKSHOP, KORTRIJK | Vorig
jaar zijn meer dan 200 teams de uitdaging aangegaan: 100
km stappen in minder dan 30 uur! De zevende editie van
Oxfam Trailwalker vindt dit jaar plaats in de Hoge Venen op
zaterdag 30 en zondag 31 augustus. Op deze infoavond is er
ruimte voor al je praktische vragen. Kom de sfeer alvast proeven! Stuur een mailtje naar leen@oxfamtrailwalker.be als je
aanwezig wilt zijn | 20u | Oxfam Bookshop | 0470 47 07 93 |
www.oxfamtrailwalker.be/nl/de-uitdaging/agenda
THEATER | DE THEATERMAKER: HEIMAT IKV
EVER-GREEN, GENERATIES OP DE PLANKEN. | Vijf jonge theatermakers leefden in december 2012
een week in een bejaardentehuis. Niet uit liefdadigheid, niet
uit nostalgie naar een tijd die ze niet hebben gekend, maar uit
nieuwsgierigheid. Ze waren nieuwsgierig naar wat er overblijft van een leven als dat bijna voorbij is. Naar de inzichten
van mensen met de meeste ervaring in datgene wat we allemaal zo graag zo goed zouden kunnen: leven | 20.15u ook op
16/05 om 20.15u | € 8 | Parochiehuis Sint-Jan | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be
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VRIJDAG 16 MEI

ZONDAG 18 MEI

CONCERT | BRUSSELS PHILHARMONIC IVES/MOESSORGSKI-RAVEL/STRAUSS |
Brussels Philharmonic combineert symfonische klassiekers met
minder bekende pareltjes. Ontmoet de dirigent ! gratis inleiding
om 19.30u | 20.15u | € 27/25/7(-26) | Schouwburg Kortrijk |
056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be
PODIUM| JOOST VANDECASTEELE IN ONAANVAARDBARE STAAT | Joost Vandecasteele
maakte In Onaanvaardbare Staat met in het achterhoofd de
komende verkiezingen en wat die allemaal kunnen teweegbrengen. Hij zet ons alvast aan het denken door met zijn in verontwaardiging gedrenkte analyses de sociale en politieke zwakteplekken van onze tijd genadeloos bloot te leggen. | 20.15u |
Sint-Janshuis, Gwijde van Namenstraat 4, Kortrijk | € 8 | reservatie@uniederzorgelozen.be | 056 22 04 00

FEEST | DAG VAN HET PARK | Officiële opening van
het vernieuwde Van Raemdonckpark met tal van randactiviteiten. Fairtradebrunch, muziek, geleide wandeling, workshops
voor kinderen | 11u tot 18u | Van Raemdonckpark | 056 27 84 00 |
www.dagvanhetpark.be
RONDLEIDING | CURATORTOER OP ZONDAG | De
curatoren nemen je mee door de tentoonstelling Capita Selecta. Ze
delen hun passie voor het verzamelen van hedendaagse kunst en
geven je een persoonlijke kijk op de kunstwerken in Capita Selecta.
Met een glaasje als afsluiter | 11.30u | Ticket + € 4 curatortoer |
Broelmuseum | 056 27 78 00 | www.broelmuseum.be
FIETSEN | GEANIMEERDE FIETSTOCHT OVER
1e WERELDOORLOG IN BEZET KORTRIJK |
Honderd jaar geleden brak de eerste wereldoorlog in onze contreien los. Wat weinigen weten is dat Kortrijk ook in het bezette
gebied lag en de oorlog aan den lijve ondervond. De fietstocht is
22 km kort en wordt met een aantal stopplaatsen opgevrolijkt.
Pas op voor de paspoortcontrole door de Duitsers, herken je de
geallieerden die ons komen helpen? Elke deelnemer krijgt een
snack en twee drankjes, en natuurlijk ga je met heel wat interessante weetjes terug naar huis | op de dag zelf inschrijven | Start
tss 13u en 15 aan Kortrijk 1302 (Begijnhofpark) of LDC de Vlaskapelle (Bissegem) € 3/gratis (-18/jeugdverenigingen)
CONCERT | CARROUSEL - STADSMUZIEK |
Stadsmuziek is dé staalkaart van Festival Kortrijk: een namiddag
boordevol korte concerten op verrassende locaties in de buurt
Sint-Jan met zowel klassiek, hedendaags als geluidskunst ism
De Unie der Zorgelozen | 14u | € 25 /22 (-26) / €3 (-12) | Villa
Lauwers | 056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be

DANS | PIROUETTE | Dansvoorstelling door leerlingen van
dansschool Pirouette | tem zondag 18 mei | € 20 | Kortrijk Xpo |
info@pirouette.be | www.pirouette-dans.be

DINSDAG 20 MEI

ZATERDAG 17 MEI
FESTIVAL | MARK-E | Marke wil een jong en gratis festival
zijn met een brede kijk op muziekprogrammatie. Lokale talentrijke
bands en dj's zorgen afwisselend voor een feestelijke avond in het
park aan het OC Marke. Een avond die je niet wil missen | gratis |
16u tot 01u | OC Marke | 056 24 08 20 | www.marke.be
CONCERT | DUO JATEKOK - KURTÁG /
BRAHMS / LUTOSLAWSKI / DEBUSSY /
STRAVINSKI | Een jarenlange vriendschap. Twee piano’s.
Vier handen. Duo Jatekok is een van de grootste beloften in de kamermuziek, gratis inleiding om 19.30u | 20.15u | €15/12 (-26) |
Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be
LEZING| STEVEN ‘LOW IMPACT MAN ‘ VROMMAN | Eind 2008 werd Steven Vromman door het gelijknamige Canvasprogramma bekend als ‘Low Impact Man’. Hij nam
de uitdaging aan om echt milieubewust te gaan leven en zijn
ecologische voetafdruk tot 1,8 hectare te herleiden – die van de
gemiddelde Vlaming bedraagt 6,3 hectare. Hiervoor gooide hij
zijn levensstijl vrij drastisch overhoop. Sinds enkele jaren trekt hij
het land rond om te getuigen over zijn aangepaste levensstijl en
het waarom ervan. Het aantal plaatsen is beperkt, snel reserveren is de boodschap | 16u | gratis mits reservatie| Sint-Janshuis,
Graaf Gwijde van Namenstraat 4, Kortrijk | 056 22 04 00 | reservatie@uniederzorgelozen.be
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CONCERT | BL!NDMAN - 32 FOOT/THE ORGAN OF BACH | Voor zijn 25ste verjaardag breit Bl!ndman
een vervolg aan de succesformule waarmee het jaren geleden
vriend en vijand bekoorde: J.S. Bach op sax. Behalve bewerkingen van melancholische koralen uit cantates als Ach wie nichtig,
ach wie flüchtig staan bewerkingen van Johann Sebastian Bachs
monumentale orgelwerken op het programma | 20.15 u | € 19/7
(-26, EYCA) | Onze-Lieve-Vrouwekerk | 056 23 98 55 | www.
festivalkortrijk.be
VOORDRACHT | TAKE IT EASY ! AFVAL- EN ARBEIDSARM TUINIEREN | Voordracht over een aangename manier van tuinieren waarbij zo veel mogelijk afval en
inspanningen vermeden worden | 20u tot 22u | € 2 leden gratis |
OC Marke | tuinhiermarke@telenet.be | www.tuinhiermarke.be

WOENSDAG 21 MEI
CONCERT | AQUARIUS - ARVO PÄRT/KANON
POKAJANEN | Arvo Pärts Kanon Pokajanen zoekt de grens
tussen het goddelijke en het menselijke. Een magistrale boete-

kanon waarin zwakheid en sterkte, lijden en verlossing, sterven
en onsterfelijkheid vervat zitten. Gratis inleiding om 19.30u |
20.15u | € 19/16 (-26) | Sint-Maartenskerk | 056 23 98 55 |
www.festivalkortrijk.be

VRIJDAG 23 MEI
THEATER | RADIO GUGA | De festivalband rond maestroloog Guga Baul. Guga is een begenadigd stemmenimitator
en weet uit die gave al langer charmante comedy te puren.
Maar de maestroloog heeft nog andere pijlen op zijn boog.
Geruggensteund door een fantastische liveband trekt Guga
nu volledig de muzikale kaart | 20u | € 18/15/12 | De Kreun |
056 23 98 55 | www.comedyshows.be
GAME | GP THE METAL AWARDS | Tofam WestVlaanderen organiseert dit jaar voor de tweede keer GP The Metal Awards, een wedstrijd voor laatstejaars metaal. Bedoeling is
om de jongeren met hun projecten in de kijker te plaatsen en aan
het grote publiek te tonen dat het clichébeeld dat men heeft van
de metaalsector – een zware en vuile industrie waar geen plaats
is voor creativiteit – niet klopt. De prijsuitreiking heeft plaats op
23 mei in Kortrijk Xpo| 12u | Kortrijk Xpo | www.gpawards.be
RUGBY | BEACHRUGBY 2014 | De Kortrijkse rugbyclub RC Curtrycke organiseert voor de 6e maal het mooiste
beach-evenement van België. Op vrijdag 23 mei vindt er een
sympathisanten/veteranen competitie (Leisure Men) plaats. |
vanaf 19u | Grote Markt | www.facebook.com/curtrycke
SORTEREN | DE 24 UREN VAN DE KRINGLOOPWINKEL | Medewerkers van De Kringloopwinkel zetten zich
in om zoveel mogelijk kilo’s textiel te sorteren. Sympathieke lokale bedrijven sponsoren een bedrag per kilogram, zodat op het
einde van ‘de 24 uren’ een mooie som kan overgemaakt worden
op de rekening van AKABE, de scoutswerking voor kinderen met
een beperking (Kortrijk en Waregem) | van vrijdag 23 mei (10
uur) tot zaterdag 24 mei (10u) | de gebouwen van de centrale
werkplaats, Markebekestraat 7 in Marke | www.de24uren.be

ZATERDAG 24 MEI
SPORTEN | SPORT@KORTRIJK | 30 sportverenigingen bieden op verschillende pleinen en parken in de stad een
kennismaking met hun sport aan voor het hele gezin | gratis |
www.kortrijk.be/sport.
RUGBY | BEACHRUGBY 2014 | De Kortrijkse
rugbyclub RC Curtrycke organiseert voor de 6e maal het
mooiste beach-evenement van België. De competitie (Top
Men & Women) gaat van start om 10u | Grote Markt |
www.facebook.com/curtrycke
CONCERT | GOEYVAERTS TRIO - HOMMAGES |
Het Goeyvaerts Strijktrio vond het Nederlandse vocale collectief
Cappella Pratensis bereid tot een boeiende muzikale tandem:
een requiemmis van de 15e-eeuwse Belgische componist Johannes Ockeghem, afgewisseld met In Memoriam A. Schnittke
van de 20e-eeuwse Canadees-Russische componist Nikolai
Korndorf, gratis inleiding om 19.30u | 20.15u | €19/16(-26) |
Sint-Maartenskerk | 056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be
CONCERT | A WINGED VICTORY FOR THE SULLEN | A Winged Victory for the Sullen is een neoklassiek project van de in Brussel wonende Amerikaanse ambient-gitarist
Adam Wiltzie (Sparklehorse, Stars Of The Lid) en pianist Dustin
O’Halloran. O’Halloran is ondermeer bekend van zijn soundtrack

UIT IN KORTRIJK

voor Sofie Coppola’s ‘Marie Antoinette’ | 22u | € 16/13(-26) |
Onze-Lieve-Vrouwekerk | 056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be
CONCERT | ARNOUD NOORDEGRAAF - A.M. |
Het poëtische A.M. balanceert subtiel tussen film en hedendaagse
kameropera. Geïnspireerd door de boeken van Haruki Murakami
verkent Arnoud Noordegraaf het geheimzinnige Tokyo ‘by night’. |
17.30u | €15 /7 (-26, EYCA) | Budascoop | 056 23 98 55 | www.
festivalkortrijk.be

ZONDAG 25 MEI
CONCERT | LEE RANALDO & THE DUST + SUPPORT TBC | Gitarist Lee Ranaldo en drummer Steve Shelley,
twee puzzelstukjes in het verhaal Sonic Youth, vormen nu een
nieuwe entiteit: Lee Ranaldo en zijn band The Dust. De mannen
kiezen voor alternatieve rock, met klassieke en psychedelische
invloeden. | 20u tot 23u | € 14/17/20 | De Kreun | 056 37 06 44 |
www.dekreun.be
CONCERT | IL FONDAMENTO / JOS VERBIST DIDO | De avonturen van de Trojaanse held Aeneas raken ons
tot op vandaag. Met name één passage blijft hangen: Aeneas’
noodlottige relatie met ‘femme fatale’ en ‘drama queen’ Dido. Uitgerekend deze episode koos Pietro Metastasio voor zijn libretto
Didone abbandonata, meteen het populairste Dido-libretto aller
tijden. Gratis inleiding om 14u15 | 15u | € 21/18 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 059 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be

THEATER | HET ZUIDELIJK TONEEL / LUCAS
DE MAN - DINNER WITH DAD IKV EVERGREEN, GENERATIES OP DE PLANKEN |
Wouter is een wijnhandelaar die met zijn zoon Viktor kookdemonstraties geeft. Al roerend in de potten vertelt hij over zijn
strenge, overleden vader, over zijn kinderenViktor en Reina, over
de jaren 70, over Zappa, Neil Young en Pink Floyd, over wijn en
vrouwen, over gescheiden zijn en over vaderschap in het algemeen | 11u | € 20 | Arenatheater DKS | 056 23 98 55 | www.
schouwburgkortrijk.be
BARBECUE + CONCERT | MM’S ANGELS BENEFIET 2014 | MM’s Angels is een Kortrijkse vereniging ter
sensibilisering rond PWS (Prader-Willi Syndroom), een zeldzame erfelijke aandoening. De vzw wil informatie verstrekken
aan de bevolking en fondsen verzamelen ter ondersteuning van
PWS-patiënten. MaxMilan, zoontje van 3,5 jaar van één van de
oprichters van MM’s Angels kan moeilijker stappen en heeft
altijd honger door PWS | Programma: aperitief, barbecue, optredens van Bandit en Robby Longo, linedancers, springkasteel,
kindergrime, volksspelen | 12u | PC Sint-Elisabeth Beekstraat 65
8500 Kortrijk | 0473 63 49 09 | www.mmsangels.com
HANDBAL | BEACHHANDBAL 2014 | De Kortrijkse
handbalclub Apolloon organiseert een 2e editie 'beachhandbal'
vanaf 13.30u | Grote Markt | www.apolloon.be

MAANDAG 26 MEI
BEACHSOCCER | WK 8-LANDENTORNOOI | org. Stad
Kortrijk | vanaf 17.30u | Grote Markt | www.kortrijk.be/sport

WOENSDAG 28 MEI

WIN
Zin om gratis naar het Festival van
Vlaanderen Kortrijk te gaan? Dat kan!
De stadskrant geeft 5 duotickets weg voor 'Dido’ van
Il Fondamento & Jos Verbist. Stuur een mailtje vóór
15 mei naar stadskrant@kortrijk.be.
De gelukkige winnaars krijgen een mail.
WANDELING | GROENGRIJS : NATUURFOTOGRAFIE IN DE STAD (STADSWANDELING
IN KORTRIJK) | Met het project Groengrijs nodigen Natuurpunt, Natuurpunt Educatie en het Centrum voor Beeldexpressie iedereen die graag fotografeert uit om op stap te gaan in
de stad en er de natuur in beeld te brengen. In verschillende steden organiseren Natuurpunt-afdelingen gratis fotografiewandelingen, begeleid door een natuurgids en een fotograaf. Daarnaast
kan iedereen foto’s insturen tot en met 10 juli | 9.30u tot 12.30u |
Plein (nabij tribune) | 03 289 12 00 | www.beeldexpressie.be

.BE SCENE | WANDELEN IN BINNENLAND |
De Belgische fotograaf Julien Coulommier zoekt het niet in het
exotische, het excentrieke of het technisch verbluffende; hij stoot
door naar de diepte van het banale, is intiem verbonden met zijn
onderwerpen. Wandelen in Binnenland is niet alleen een portret
van een fotograaf, maar ook een portret van de artistieke context,
de tijdsgeest waarin het oeuvre tot ontwikkeling kwam | 20.15u |
€ 8/6,5(-26/+65)/5,5 (10 pers)/ 5(EYCA-kaart) | Budascoop |
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
.BE SCENE | THING | Een architect vertelt over de stad die hij
heeft gebouwd. Gaandeweg blijkt dat die stad denkbeeldig is.
Zijn betoog is een vruchteloze poging om zijn denkbeelden vaste
vorm te geven | 20.15u | € 8/6,5(-26/+65)/5,5 (10 pers)/ 5(EYCA-kaart) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
CONCERT | KING HISS (ALBUM RELEASE
SHOW) + GRYZZLYNCHER | Bij de oprichting van
King Hiss in 2011 wordt gauw duidelijk dat de verschillende muzikale achtergronden van de bandleden - gaande van hardcore en
metal naar stoner en classic rock - wonderwel matchen. Dat vertaalt zich heel snel in een granieten sound met een eigen smoel
en een grote muil | 20u | € 11/5/8 | De Kreun | 056 37 06 44

CONCERT | JAMSESSIE | Muziekcentrum Track* organiseert
samen met Muziekcafé Track* verschillende jamsessies. De nadruk ligt meestal op het brede gamma van muziekstijlen; zowel
rock, pop, soul, blues, ... komen aan bod | 21u | Muziekcafé Track*

DONDERDAG 29 MEI
BEACHVOLLEYBAL | RECREATENTORNOOI HEREN/
DAMES | org. Volleyteam Kortrijk | vanaf 10u | De Grote
Markt vormt het exclusieve decor van dit sportieve evenement |
www.volleyteamkortrijk.be
.BE SCENE | L’ÉTRANGE COULEUR DES LARMES DE TON CORPS | Een vrouw verdwijnt. Haar man
onderzoekt de vreemde omstandigheden van haar verdwijning.
Heeft ze hem verlaten? Is ze dood? In zijn zoektocht duikt hij
in een wereld van nachtmerries en geweld | 20.15u | €8/6,5(26/+65)/5,5 (10 pers)/ 5(EYCA-kaart) | Budascoop

ZATERDAG 30 MEI
BEACHVOLLEYBAL | KWALIFICATIES BELGIAN
BEACHVOLLEY CHAMPIONSHIP DAMES/
HERENTORNOOI | org. Volleyteam Kortrijk | vanaf 9u |
Grote Markt | www.volleyteamkortrijk.be
.BE SCENE | THE WAVE | Tijdens de Spaanse burgeroorlog
(1936-1939) onder het regime van Franco werden duizenden
burgers vermoord en in anonieme massagraven gedumpt. In
2011 filmden Sarah Vanaght en Katrien Vermeire de opgraving van één van die graven | 20.15u | €8/6,5(-26/+65)/5,5
(10 pers)/ 5(EYCA-kaart) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.
budakortrijk.be
.BE SCENE | GET RIPPED | De twintigjarige Niko slijt zijn
dagen in de fitness, waar zijn wilskracht al snel wordt opgemerkt
door een van de personal trainers. Hoewel de twee elkaar dagelijks zien, is er tussen hen schijnbaar geen contact. Hoe meer
vooruitgang Niko maakt, hoe meer de twee verstrikt raken in een
machtsspel | 20.15u | €8/6,5(-26/+65)/5,5 (10 pers)/ 5(EYCAkaart) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
.BE SCENE | DE WEG VAN ALLE VLEES | Tibo kampt
met een ernstig probleem: verveling. Hij werkt als verpleger op de
afdeling palliatieve zorgen, maar denkt enkel nog aan geld. Totdat
één van zijn collega’s hem als gunst vraagt om de hele dag door te
brengen met Frans Claeskens | 20.15u | €8/6,5(-26/+65)/5,5 (10
pers)/ 5(EYCA-kaart) | Budascoop | 056 22 10 01

ZONDAG 1 JUNI
CONCERT | HOLOGRAMS + RAPE BLOSSOMS |
Holograms is een Zweedse post-punk, indie rock band | 20u tot
23u | €15/12/9 | De Kreun | www.dekreun.be

MAANDAG 2 JUNI
THEATER | TONEELHUIS - HAMLET VS HAMLET |
Danser en choreograaf Michael Clark is een buitenbeentje in
de Britse hedendaagse dansscène. Naast eigen choreografieën
creëert hij heel wat werk voor beroemde gezelschappen, zoals
het ballet van de Opéra de Paris en de Deutsche Oper Berlin. Hij
combineert klassieke ballettaal met een complexe hedendaagse
subtiliteit | 20.15u | € 19 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be
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EXPO
DONDERDAG 8 MEI TEM 23 MEI
EXPO | ADEM VOOR HET ONZEGBARE - PIET
THOMAS 85’ | Naar aanleiding van de 85ste verjaardag
van professor Piet Thomas, een boeiend docent Europese en
Nederlandse literatuur, literatuurpsychologie en christelijke thematiek in de letterkunde, loopt in de Spina van de KULAK een
tentoonstelling. . Telkens van 8.30 tot 19 u. Op za van 9 tot 15 u.

ZONDAG 11 MEI
EXPO| MOEDERDAG EN CAPITA SELECTA | Op
zondag 11 mei verwent het Broelmuseum alle mama’s! Speciaal
voor hen toegang aan kortingstarief (€ 4 ipv € 6) en een drankje
in de Oranjerie! | 11u tot 18u | € 4 | Broelmuseum | 056 27 78 00 |
www.broelmuseum.be

ZATERDAG 17 MEI
EXPO | KUNST IN HUIS POP-UP KORTRIJK |
Kunst in Huis maakt kunst met een grote K toegankelijk voor iedereen! Altijd al gedroomd om een Roger Raveel, een Jan Vanriet
of een Johan Clarysse in huis te halen? De kunstuitleendienst
zorgt ervoor dat je deze meesters van de Belgische hedendaagse
kunst kunnen koesteren | 17u tot 21u | € 9/mnd | Café Hoochie
Coochie | 02 247 97 10 | www.kunstinhuis.be

VRIJDAG 16 MEI
TEM ZONDAG 25 MEI

Verhoeven gaan de dialoog aan met de video installatie van Hans
Demeulenaere | ma,di,woe van 14u tot 21u, vrij van 14u tot 20u, za
van 10u tot 12u | gratis | info@dashgallery.be | www.dashgallery.be

EXPO | ROOTS MET TABOE | De tentoonstelling richt
de schijnwerpers op holebi's met andere roots en vraagt aandacht voor hun situatie en noden. Zij toont een reeks portretten
van allochtonen en asielzoekers, voor wie hun holebiseksualiteit
niet altijd evident is. Zij die poseerden, hebben een erg diverse
achtergrond. Vernissage: Philippe Avijn | ook op vrij 16/05 van
19u tot 23u, za 17/05 van 14u tot 18u, zo 18/05 van 11u tot 18u,
vrij 23/05 van 19u tot 23u, za 24/05 van 14u tot 18u, zo 25/05
van 11u tot 18u | VC Mozaïek | www.vcmozaiek.be

ZATERDAG 10 MEI
TEM ZONDAG 25 MEI
EXPO | TENTOONSTELLING KLINKENDE
STAD BERNHARD LEITNER | In geluidskunst komt
beeldende kunst, geluid en muziek samen. Ontdek hoe geluid,
lichaam en ruimte op elkaar reageren in de installaties van Bernhard Leitner. | za van 14u tot 19u, zo van 14u tot 18u | gratis |
Tacktoren (Budatoren) | 056 22 64 50 | www.festivalkortrijk.be

TOT DINSDAG 27 MEI

ZONDAG 25 MEI TOT 22 JUNI

EXPO | BESCHADIGD BELGIË: DE REGIO
KORTRIJK IN PUIN (1940-1945) | Het Rijksarchief
beheert meer dan 10 strekkende km archief over oorlogsschade
aan privégoederen, samen 900.000 individuele dossiers. Die
bevatten een indrukwekkende hoeveelheid foto’s, kaarten, plattegronden en andere stukken die deel uitmaken van het individueel en collectief geheugen. | Rijksarchief Kortrijk | 056 21 32
68 | rijksarchief.kortrijk@arch.be

EXPO | STIMULANS 14 | Tentoonstelling naar aanleiding
van de gelijknamige tweejaarlijkse wedstrijd voor jonge beeldende kunstenaars | za, zon en feestdagen van 11u tot 18u, di
tot vr 14u tot 18u | gratis | Paardenstallen Broelmuseum

TOT ZATERDAG 24 MEI
EXPO | THE GATHERING OF CHARACTERS
AND FORMS - CHAPTER II | 3 jonge kunstenaars uit
België en Nederland. Alice De Mont, Hedwig Houben en Benjamin

TEM ZONDAG 28 SEPTEMBER
EXPO | CAPITA SELECTA | Het Broelmuseum programmeert een opmerkelijke tentoonstelling rond het thema portret.
Het museum werkt hiervoor samen met JCI Kortrijk, De curatoren zijn Monia Warnez (Fotorama) en Jan Leysen (advocaat). Hedendaagse kunstwerken van privé-verzamelaars in dialoog met
portretten uit de collectie| zo, di, woe, do, vrij, za (ma gesloten) |
€ 6 | Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.broelmuseum.be

THUIS in Kortrijk
Wil jij ook op de foto met de THUIS-acteurs?
Dat kan! Op donderdag 29 mei vindt
de THUISDAG plaats in Kortrijk XPO.

Je kan op de foto met een aantal acteurs en bekijkt in avant-première
de seizoensfinale op groot scherm in Kinepolis Kortrijk. Dit jaar kan je op
de foto gaan maar de acteurs delen geen handtekeningen uit.
De genomen foto's krijgen een plaats op een publieke website waar je
deze zelf kan downloaden. Bij het verwerken van de foto’s zullen deze
voorzien worden van de handtekeningen van de acteurs.
Info & Tickets via Sherpa.be - Eén.be - 070/443 433 (0.45 euro/ min.) - facebook.com/thuisopeen
Info over leuke thuis-acties in het centrum van Kortrijk: facebook.com/kinkortrijk – facebook.com/shopinkortrijk
De THUISDAG en de fotosessies beginnen om 10 uur. Het event eindigt omstreeks 18 uur.
Bij de inkom van het event ontvang je een fotoboekje.
Opgelet de eerste voorstelling van de seizoensfinale begint reeds om 9.30 uur.

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 juli/aug.: 2 juni, editie sept: 18 juli.
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MEER UIT-TIPS KAN JE VINDEN OP:
www.kortrijk.be
www.uitinregiokortrijk.be
www.uitinvlaanderen.be
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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_bloem.
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