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In deze Stadskrant:

Stel zelf je vragen
aan het bestuur

Op 19, 20 en 21 september vindt het
20ste Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker plaats. De opbrengst gaat
onder meer naar kankeronderzoek en
ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. p. 8

Mee het beleid van de stad bepalen? Dat kan! De zogenaamde spreekrechtronde voorafgaand aan de gemeenteraad biedt elke Kortrijkzaan de kans om rechtstreeks
een probleem, wens of verzuchting aan te kaarten bij
het college van burgemeester en schepenen.

Toerisme Kortrijk pakt tijdens de Biënnale Interieur uit met Design Tables,
een mix van design en culinair genot in
hartje Kortrijk. Dit initiatief is een tijdelijke samenwerking tussen restaurants
en ontwerpers. p.10

Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 juli stelde Els Verhaest een vraag over het overschrijden van de rooilijn om
de straatgevel te isoleren. Louis Lagae had vragen over vermeende disfuncties bij de stad. Benieuwd naar de reactie
van het bestuur? De antwoorden vind je op www.kortrijk.
be/spreekrechtronde.

Met Kortrijk Zaait wil de stad twee vliegen in één klap slaan: de leegstand van
handelspanden aanpakken en jonge ondernemers ondersteunen. p.11

September moet de fietsmaand worden
in Kortrijk, met als blikvangers een Belgisch kampioenschap bakfietsen, een
autoloze zondag, een Testkaravaan en
een poging om het wereldrecord te verbreken met een rollatortreffen. p.13-16

NU JIJ!
Concreet kan iedereen vanaf 16 jaar een vraag indienen op
het adres Grote Markt 54 in Kortrijk of stadsbestuur@kortrijk.be (minimum 5 dagen op voorhand). Werd je vraag niet
geselecteerd voor de gemeenteraad, dan kan je zelf kiezen
of je de vraag verdaagt naar een volgende zitting of binnen
de 30 dagen een schriftelijk antwoord wil. Het volledige reglement kan je lezen op www.kortrijk.be/spreekrechtronde.
GEMEENTERAAD IN BELLEGEM
Op maandag 8 september trekt de gemeenteraad naar het
ontmoetingscentrum De Wervel in Bellegem. Je kan de zitting bijwonen of live volgen via www.kortrijk.be/webcamgemeenteraad.
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Kortrijk Spreekt boekt resultaten
Kortrijk Spreekt, het initiatief waarmee het stadsbestuur wil
te weten komen wat de bewoners bezighoudt, draait op volle toeren. De Stadskrant geeft jou elke maand een overzicht
van enkele recente verwezenlijkingen:

OPENINGSTIJDEN STADHUIS (GROTE MARKT 54)
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:

9-12.30 uur
16-19 uur
9 – 12.30 uur
9-16 uur

Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

9- 12.30 uur
9-12.30 uur
9-12.30 uur

Betalingen gebeuren met bancontact.

Op 6 juli opende een nieuw speelpleintje in de
Koolkappersstraat. Dit kwam tot stand na een
inspraaktraject met buurtbewoners.

RRwww.kortrijk.be/kortrijkspreekt
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Noteer zaterdag 4 en zondag 5 oktober
met stip in je agenda. Dan kan je het
nieuwe museum Texture gratis bezoeken
tijdens een feestelijk openingsweekend!
p. 4-5

KORTRIJK SPREEKT

Nieuwe brug voor Overleie!
De inwoners van Overleie halen opgelucht adem. Vier jaar na de afbraak van de oude Budabrug hebben ze eindelijk opnieuw
een volwaardige verbinding met het centrum van de stad. Begin oktober kunnen de eerste auto’s over de brug rijden.
Honderden toeschouwers volgden op zondag 10 augustus de installatie van de nieuwe Budabrug. Het gevaarte van 33 meter
lang en 14 meter breed werd op vrijdag al
via de Leie vervoerd vanuit de Gentse haven. Ook de Noordbrug werd op die manier
verscheept, maar die was minder breed. Het
meest kritische moment van het bijzondere
transport was de doortocht in Harelbeke.
Meer dan duizend mensen kwamen kijken
hoe de brug over de sluis getild werd omdat
die niet breed genoeg was. Zondagmorgen
werd de brug op het ponton opgetild en
negentig graden gedraaid. Na enig precisiewerk lag de brug eindelijk op zijn plaats.
AFWERKING
Momenteel werkt men naarstig verder aan
de afwerking van het ophaalsysteem, de leuningen en de toegangswegen naar de brug.
Tegen begin oktober kunnen de eerste voertuigen over de brug rijden. Gewone schepen
kunnen probleemloos onder de brug varen.
Bij grotere schepen tot 2.000 ton tilt men
de brug 2,40 meter omhoog. Dan zullen
chauffeurs zeven minuten geduld moeten
hebben om het schip te laten passeren. De
bediening van de brug zal gebeuren vanuit

Harelbeke. Daar kan men via camera’s volgen wat in Kortrijk gebeurt.
VIJF BRUGGEN
Met de Budabrug is de vijfde brug over de
nieuwe Leie geïnstalleerd. Sinds oktober
2010 was de verbinding tussen Overleie
en de Grote Markt onderbroken. De werken liepen twee jaar vertraging op door
problemen met de stabiliteit van de oever
en de huizen in de buurt. Al die tijd was
Overleie afgesloten van het centrum en
moesten inwoners zich behelpen via een
tijdelijke noodbrug. Daar komt nu een
einde aan.

FEESTELIJKE OPENING!
Wanneer de inwoners van Overleie de
nieuwe Budabrug feestelijk mogen
openen, was bij de druk van deze Stadskrant nog niet bekend. Wellicht zal de
opening eind september of begin oktober plaatsvinden. Volg de website van
de stad of de facebookpagina ‘Overleie’
voor de laatste nieuwtjes.

DECATHLON
BRUGGENLOOP
OVER NIEUWE
BUDABRUG?
De vierde editie van de Decathlon Bruggenloop op 28 september stevent af
op een recordeditie. Niet zonder reden,
want er wacht de deelnemers een resem
verrassingen langsheen het parcours.
Als het wat meezit, loop je voor het eerst
over zes bruggen, trek je dwars door het
nieuwe museum Texture en passeer je
de tijdelijke sculptuur Moeder Aarde van
de Kortrijkse kunstenares Ann Deman.
Inschrijven kan nog tot zondag 21 september via www.bruggenloop.be. Wie
wil, kan deelnemen aan een inloopsessie met vertrekpunt aan het sportcentrum Wembley in Heule op dinsdag 9 en
16 september om 16 uur en zondag 21
september om 10 uur.

RRwww.bruggenloop.be
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ingenieurs en ondernemers aan bod. De
Schatkamer bevindt zich onder de gouden
kroon: een streling voor het oog met een
selectie topproducten uit vlas en linnen.
Hier kan je genieten van de schitterende
damast, het kant, het handwerk en de fijne
weefsels die de uitzonderlijke textielcollectie rijk is.
GRATIS BEZOEK
Op 4 en 5 oktober kan iedereen het museum gratis bezoeken van 10 tot 18 uur.
Tijdens het openingsweekend staan verrassing en beleving centraal. Zo kan je deelnemen aan een Vlasdate, een wandeling
in de directe omgeving van Texture met
uitleg over de lokale vlasgeschiedenis door
Filip Decock (op zaterdag en zondag om 10
uur). Slotactiviteit op zondag is de dansvoorstelling Textuur, een grensoverschrijdend kunstproject tussen Kortrijk en Roubaix waar dans en textiel elkaar ontmoeten
(zondag om 16 uur).

Texture, het nieuwe museum over Leie en Vlas, opent binnenkort de deuren in het vroegere vlasverzendhuis aan
de Noordstraat 28 in Kortrijk. Noteer zaterdag 4 en zondag 5 oktober alvast met stip in je agenda. Dan kan je het
museum gratis bezoeken tijdens een feestelijk openingsweekend!
MODERN MUSEUM
IN LEVENDIGE BUURT
NoaArchitecten en MADOC verbouwden
het pak- en verzendhuis uit 1912 tot een
modern museumgebouw en zetten het
industriële karakter extra in de verf. Het
gouden dak is een knipoog naar de Leie,
de gouden rivier die zeer belangrijk was
in het succesverhaal van het vlas. Texture
biedt plaats aan een polyvalente zaal, een
atelier, het gezellig museumcafé Kaffee
Damast en een ruim toeristisch onthaal
dat onder meer dienst doet als startpunt
voor fietstochten over het vlasverleden.
Het museum legt zowel de link tussen het
4 | STADSKRANT KORTRIJK

regionale vlasverleden als de innovatieve
toepassingen van vlas in onder meer composietmaterialen. Aan de voorkant van het
gebouw is een bijzondere museumtuin in
aanleg. Studio Basta ging hiervoor samen
met een twintigtal buurtbewoners aan de
slag. Je kan er verpozen op een bankje. Binnenkort komen er nog typische lokale slagzinnen op de vloer van het museumplein.
VERSCHILLENDE KAMERS
Texture vertelt het verhaal van de linnenen vlasnijverheid. Het is een verhaal van
innovatie, van wendbaarheid en zichzelf
voortdurend heruitvinden, maar het gaat

evenzeer over ondernemerschap in onze
streek. Aan de hand van drie verschillende
ruimtes krijg je een blik op het heden en
verleden. De Wonderkamer vertrekt vanuit de wereld van vandaag. Je krijgt er te
zien hoeveel verschillende producten men
maakt met de vlasplant. De Wonderkamer is
geen showroom of winkel maar eerder een
lab waar je de vlasvariaties ontdekt en kunt
proeven, voelen en testen. De Leiekamer
brengt het verhaal van de vlasbewerking in
de Leiestreek: een intrigerende geschiedenis van vallen en opstaan met denkers, durvers en doeners in de hoofdrol. Behalve de
vlasbewerkers komen ook de handelaars,

Het vroegere vlasverzendhuis werd
door de Duitse bezetter in WO I onmiddellijk opgeëist en ingericht als
duivengevangenis. In die tijd waren
duiven immers belangrijke communicatiemiddelen en daarom sloot de
bezetter hen op. Texture houdt deze
herinnering aan de duiven levendig
door de vogels te laten opduiken in
de installatie van designer Christien
Meindertsma. Tijdens het openingsweekend hebben de duiven een bijzondere boodschap voor de eerste
bezoekers.

RRAlle info over het programma van het

IN HET SPOOR
VAN EEN SPION

RR

Vanaf 12 september kan je je laten
meeslepen in een tentoonstelling vol
verbluffende verhalen, uniek beeldmateriaal en aangrijpende getuigenissen uit de periode 1914-1918.

openingsweekend vind je op de facebookpagina
van Texture en kan je nalezen op www.
texturekortrijk.be (online vanaf 1 oktober).
Texture, museum over Leie en vlas, Noordstraat
28 in Kortrijk, 056 27 74 70
of texture@kortrijk.be

WIN
©

© Foto D'Hondt B.Ad

Museum Texture
opent begin oktober!

Duiven en
boodschappen

:

Avant-première
met Radio 2
Op donderdag 2 oktober zendt
Avondpost Radio 2 West-Vlaanderen live uit in het nieuwe museum.
Twee koppels kunnen alles vanop
de eerste rij volgen. Vanaf 15 uur
krijg je een exclusieve rondleiding
in het museum, een smakelijke
lunch in het museumcafé en volg
je live de uitzending! Wil je erbij
zijn, stuur dan vóór 15 september
een mailtje naar texture@kortrijk.
be met het antwoord op de vraag:
welke functie had het vlasverzendhuis in WO I?

Vlasgerecht
en wildborduren
Speciaal voor Texture stelde topchef
Mathias Speybrouck een smakelijk
gerechtje samen met vlaswijting,
vlaskaas, vlaszaad en tomaat. Het
recept kan je op de kop tikken tijdens enkele grote evenementen in
de regio. In aanloop naar de opening
gaat ook het textielatelier van vzw
Bolwerk wild te keer. Samen met
alle liefhebbers zal Bolwerk de stad
inpalmen met enkele bijzondere
borduurwerken! Zin om te wildborduren? Neem dan zo snel mogelijk
contact op met roos@bolwerk.be.

Op 5 december 1917 werd Evarist
De Geyter ter dood veroordeeld. Zijn
misdaad: het rapporteren aan de geallieerden van Duitse transporten,
troepenbewegingen, inkwartieringen
en posities van luchtafweer en wapendepots in Kortrijk. Het verhaal van de
spion Evarist De Geyter loopt als een
rode draad door de tentoonstelling “In
het spoor van een spion”. Je verneemt
hoe het er aan toe ging in Kortrijk in de
periode 1914-1918, hoe de burgers de
bezetting beleefden en welke maatregelen het militair bestuur invoerde.
Je ontdekt de vele vliegvelden in de
omgeving van Kortrijk, waar legendarische figuren als Manfred Von Richthofen hun leven waagden en hoe de
luchtaanvallen een spoor van vernieling nalieten. Met het desastreuze
slotoffensief in oktober 1918 kwam
uiteindelijk de bevrijding.

RRDe tentoonstelling loopt nog tot 23
december 2015 in Kortrijk 1302,
www.kortrijkbezet14-18.be

STADSKRANT KORTRIJK | 5

SEPTEMBER 2014

SEPTEMBER 2014

Knoflook viert
vijftiende verjaardag
“Kunst Naast Ons Feest-Look”, daar komt
de naam Knoflook vandaan. Tijdens de
wereldvermaarde Tinekesfeesten kunnen Heulenaars en niet-Heulenaars
kunst ontdekken op verrassende Heulse
locaties. En daar slagen ze aardig in, want
Knoflook brengt elk jaar enkele duizenden kunstliefhebbers op de been. Ook
dit jaar belooft het opnieuw een leuke
editie te worden. Op 12, 13 en 14 september kan je 29 kunstenaars bewonderen op 13 locaties in het centrum van
Heule. Ooit al eens kunst bekeken in een
klooster? Of een dreef met een gedicht
ingewandeld? Dit jaar is er ook een Knoflook-kinderwandeling. Startpunt voor
de wandelingen is het kasteel van Heule.

Win
ervaringen
met nieuwe
app !

Molentjesstraat
in het nieuw
In juni 2014 voerde NV Stadsbader in
opdracht van de stad Kortrijk wegeniswerken uit in de Molentjesstraat in
Kooigem. Tussen de verkeersdrempel
nabij de school en Hoogplaatsstraat
werd de bestaande rijweg en onderliggende keibestrating opgebroken en
heraangelegd inclusief nieuwe watergreppels. Het kostenplaatje bedraagt
41.000 euro inclusief BTW.

RRwww.knoflook-heule.be

Tinekesfeesten
op komst!
Tijdens het tweede weekend van september staan de Tinekesfeesten
in Heule opnieuw borg voor ambiance op maat van jong en oud.
Op vrijdag 12 september kan je op en rond
Heuleplaats terecht voor een gezellige
avond- en jeugdrommelmarkt. Omstreeks
20 uur stellen de kandidates die meedingen
naar het kroontje van het 51ste Tineke van
Heule zichzelf voor op Heuleplaats. Liever
zelf actie ondernemen? Dan ben je vanaf 21
uur welkom in de tent voor de Friday Beats
Party waar gerenommeerde dj’s als Ahzee,
Dimarro, Les Mecs en Maddis het beste van
zichzelf geven. Op zaterdag kan je ’s middags genieten van stoverij met frietjes, deelnemen aan de tweede Heu(l)se Dorpsquiz,
je uitleven tijdens de kindernamiddag of
de kandidates volgen tijdens de praktische
proeven. De avond in stijl afsluiten kan tij6 | STADSKRANT KORTRIJK

dens een gratis optreden van Cookies en
Cream en dj Bob in de feesttent op het Lagaeplein. Zondag nemen de kandidates het
nog een laatste keer tegen elkaar op tijdens
de traditionele kookproef en kan je genieten
van de Ed Sullivan Quartet in de feesttent
aan OC De Vonke. Omstreeks 21 uur kennen
we de naam van het nieuwe Tineke van Heule en wordt de 51ste editie feestelijk afgesloten door l’ Orchestre International du Vetex
en traditionele kroegentocht. Op zaterdag
20 september om 21 uur volgt nog een afsluitend vuurwerk op de weide van hoeve
De Heerlijkheid.

RRProgramma en tickets: www.tinekesfeesten.be

Tower Awards
bekroont
ondernemers

P
L
A
Y

De stad lanceert samen met enkele
partners de Tower Awards, een bekroning voor creatieve ideeën en ondernemers. De eerste uitreiking vindt
plaats op 25 september in Kortrijk Xpo.
Wie zou jij bekronen als Kortrijkse starter
van het jaar? Wie verdient een award voor
het meest innovatieve concept? Wat is het
Kortrijks product van het jaar? Wie is het
specialleke in de stad en verdient de merkwaardige award? En bovenal, wie verdient
volgens jou dé Personality Award van het
jaar? Iedereen kon zijn/haar favoriet voordragen. De uiteindelijke beslissing valt
eind deze maand. Ben je graag aanwezig
tijdens de uitreiking? Hou dan donderdag
25 september vrij in je agenda! Een professionele jury maakt de winnaars bekend.
Voor iedere categorie is een aparte prijs
voorzien. Tickets voor de uitreiking zijn
beschikbaar via de website.

RRwww.towerawards.be
De Stadskrant mag 2 lezers gelukkig maken met
een gratis toegangskaart voor dit event. Mail
voor 10 september naar stadskrant@kortrijk.be.

WIN
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Van 1 oktober tot 28 november verandert GRde
P Althans
O
stad Kortrijk in Playground Kortrijk.
L
U
N
A
voor wie overweg kan met een smartphone.
D
Y

P
L
A
Y

G
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U
N
D

Playground Kortrijk is, zoals de naam het al laat vermoeden, een stadsspel-APPlicatie
waarin niet je telefoon, maar jij de hoofdrol speelt.
ERVARINGEN WINNEN
De opdracht is eenvoudig. Je moet een aantal interactieve uitdagingen (challenges)
aangaan en volbrengen. Zo verzamel je punten (tokens) waarmee je unieke ervaringen
(experiences) koopt. De te winnen ervaringen zijn heel divers en bieden voor elk wat wils.
Je spaart bijvoorbeeld voor een privéconcert in het zwembad of een backstagepas voor
het Student Welcome-concert.
ROMANTISCHE NACHT BROELTORENS
Of wat dacht je van een tot de puntjes verzorgde romantische nacht in de Broeltorens,
persoonlijk stylingadvies of een gedicht dat op jouw persoonlijkheid geïnspireerd is?
Gewonnen voor deze applicatie? Check dan in september de App-store op Playground
Kortrijk en speel mee vanaf 1 oktober. Bekijk je stad op een andere, speelse manier en win
aantrekkelijke prijzen.

RRStad Kortrijk, Kunstencentrum Buda, iMinds, Stichting Nieuwe Helden, Zeticon,

en Alcatel Lucent ontwikkelden Playground Kortrijk, in het kader van Specifi, een
Europees project in samenwerking met Barcelona (Spanje) en Trento (Italië).

Heraanleg
voor Halenplein
Tijdens het participatietraject Kortrijk
Spreekt vroegen de bewoners rond
het Halenplein (achterkant van park
Blauwe Poort) om de heraanleg van
voornoemd plein dat een belangrijke
economische functie heeft.
Zij hadden inspraak bij de opmaak
van het voorontwerp. De werken beginnen rond 15 september en nemen
een 8-tal weken in beslag. De werkzaamheden bestaan uit de volledige
heraanleg met nieuwe tegels met behoud van de groenzones. Men zal de
bestaande afwatering vervangen en
nieuwe zitbanken plaatsen.

STADSKRANT KORTRIJK | 7
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Dichter bij de schrijver
De azaleaverkoop in Kortrijk kan rekenen op heel wat vrijwilligers.

Plantjesweekend hoopt
op recordopbrengst
Op 19, 20 en 21 september vindt het 20ste Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker plaats. Een jubileumeditie,
waarvoor Doris Verlinde en haar man Filiep Vande Wiele zich al maanden opmaken. Vanuit het VC Mozaïek
coördineren zij al twee decennia de verkoop van de azalea’s in Groot-Kortrijk. De opbrengst gaat onder meer naar
kankeronderzoek en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers.
“Omdat het al snel duidelijk was dat we dit
niet met z’n tweeën konden bolwerken,
stelden we voor dat het Vrijzinnig Centrum
in Kortrijk zich hierachter zou scharen. Ik
ben daar immers twintig jaar voorzitter van
geweest”, vertelt Doris Verlinde. Maar niet
alleen medewerkers van VC Mozaïek hebben zich al die jaren ingezet voor het Plantjesweekend . “Kanker houdt geen rekening
met levensbeschouwing of afkomst. Van bij
het begin konden we rekenen op vrijwilligers uit alle hoeken en kanten, én op financiële en logistieke steun van stad Kortrijk.”
Door die steun van de stad kunnen wij alle
opbrengsten uit de Plantjesverkoop netto
doorstorten naar de Vlaamse Liga tegen
Kanker, die alle acties rond Kom op tegen
Kanker organiseert en coördineert.
KOSTBARE VRIJWILLIGERS
De azaleaverkoop in Kortrijk kan rekenen
op een 80-tal vrijwilligers, die een standje
bemannen aan de winkels of deur-aan-deur
verkopen, maar ook de vrijdag vóór het
Plantjesweekend al plantjes bezorgen aan
scholen, bedrijven en organisaties die ze in
8 | STADSKRANT KORTRIJK

voorverkoop afnemen. Doris en Filiep: “De
diensten van de stad zijn bijvoorbeeld goede
klanten. We hebben ook mensen die helpen
met de administratieve verwerking, de azalea’s controleren op kwaliteit en de bestellingen klaarzetten, en chauffeurs die gedurende
het hele weekend de verkopers bevoorraden.
We zijn al die vrijwilligers ontzettend dankbaar en proberen ze ook in de watten te leggen, bijvoorbeeld door ze aan het einde van
een drukke dag een warme maaltijd en een
gezellige avond aan te bieden.”
EXTRA HANDEN WELKOM
Tijdens het Plantjesweekend verkoopt Kom
op tegen Kanker in heel Vlaanderen zowat
220.000 azalea’s. Bij 18 van de 19 voorbije
acties was Kortrijk de bestverkopende stad.
“Het gaat er ons niet om de béste te zijn,
maar dat is wel prettig en motiverend”,
zeggen Doris en Filiep. “Dit jaar streven we
ernaar om 10.000 plantjes te kunnen verkopen. Maar belangrijker is dat Kom op
tegen Kanker aan de kopers van azalea’s via
folders ook duidelijk maakt waar het geld
naartoe gaat: beurzen voor jonge kanker-

onderzoekers bijvoorbeeld, of steun aan
vrijwilligerswerk in ziekenhuizen.”
Er zijn trouwens nog altijd extra vrijwilligers
welkom, voor de deur-aan-deurverkoop in de
deelgemeenten bijvoorbeeld. “Dit zijn nu nog
blinde vlekken in onze planning”. Overigens
zijn ook alle gemeenteraadsleden opgeroepen om mee te helpen verkopen; hopelijk
mogen we op veel interesse rekenen. Omdat
het Plantjesweekend samenvalt met de autoloze zondag in het stadscentrum, zijn we ook
nog op zoek naar mensen met bijvoorbeeld
bakfietsen die de verkoopsstand op de Grote
Markt en de deur-aan-deurverkopers in de
deelgemeenten kunnen helpen bevoorraden.”

RRWil je meer info, of wens je jezelf op te geven
als vrijwilliger? Neem contact op met
het coördinatiecentrum: VC Mozaïek,
Overleiestraat 15A, Kortrijk,
tel. 056 37 16 15,
kokt.kortrijk@skynet.be of
www.komoptegenkanker.be

Dankzij het Penhuis kan je schrijvers in levende lijve ontmoeten. Dit najaar
tref je ze vijf keer op zondagochtend om 10.30 uur in de Orangerie van
het Broelmuseum, aan de Broelkaai 6. Een gastheer of –vrouw interviewt
een dichter, filosoof of prozaschrijver.
GROTE NAMEN
Monika van Paemel, de Grote Dame van de
Vlaamse Letteren, komt als eerste aan het
woord. Ze schreef romans, verhalen en essays, haar werk verscheen in verschillende
talen en zij won vele prijzen. Tweede in de
rij is P.F. Thomése, de auteur van de verhalenbundel Zuidland, die de AKO literatuurprijs won. Daarna is het de beurt aan dichter
Anton Korteweg. Zijn poëzie kenmerkt zich
door de ironische beschrijving van kleine gebeurtenissen die gevoelens van melancholie oproepen. Vervolgens krijgt filosoof Erik
Oger het woord. Hij vertelt waarom de schuine weg soms de juiste is, een pleidooi voor
controleverlies en het nut van omwegen.

GESLAAGD DEBUUT
Het seizoen sluit traditioneel af met Jonge
Gasten met het duo Delphine Lecompte
en Griet Op De Beeck. Delphine Lecompte
debuteerde in 2004 in het Engels met de
roman Kittens in the boiler, daarna volgde
de poëziebundel, De dieren in mij. Griet Op
de Beeck was dramaturg in het theater,
schreef voor Humo en De Morgen en overtuigde met haar overweldigende debuut
Vele hemels boven de zevende.

RRInfo & tickets via Uit in Kortrijk

056 23 98 55 (reserveren is aan te raden)
www.kortrijk.be/bibliotheek/hetpenhuis

Met de bib
op de fiets
De Kortrijkse bib organiseert een
fietszoektocht langs alle Kortrijkse
(buurt)bibliotheken. Je kan kiezen
uit routes van 19, 27, 30 of 47 km. Je
kan individueel, als gezin of in groep
deelnemen. De deelnameformulieren download je op www.kortrijk.be/
bibliotheekweek/fietstocht of je haalt
een gedrukt exemplaar af in één van
de (buurt)bibliotheken. Bezorg tegen
1 oktober het ingevuld formulier terug en maak kans op één van de vele
fietsprijzen. Op de verwendag op 11
oktober maakt de bib de hoofdwinnaar bekend.

Op stap langs de Tweebekenwandeloute
Vanaf 7 september kan je de nieuwe bewegwijzerde Tweebekenwandelroute uitproberen. Dit traject van 12 km strekt zich uit over
Bissegem en Marke en loodst je langs de
valleien van de Markebeek en de Neerbeek.
In Bissegem doorkruist de wandeling delen
van de vroegere Neerbeekwandelroute. In
Marke herken je elementen van het Prikkelpad. Speelmogelijkheden of kindvriendelijke bezienswaardigheden zoals de
Kinderboerderij Van Clé, het Kleuterbos en

natuurreservaat ’t Schrijverke zorgen voor
een aangename verpozing. Verder leidt
de route je langs de Leie en restanten van
de vlasnijverheid. Starten kan aan het ontmoetingscentrum De Troubadour in Bissegem en het Ontmoetingscentrum Marke.
Toerisme Kortrijk verkoopt de brochure
met kaart voor 2 euro.

RRToerisme Kortrijk, Begijnhofpark ,

056 27 78 40, toerisme@kortrijk.be

Kortrijkse bib scoort
De Kortrijkse bib maakte indruk met haar
vinylcollectie op het Internationaal Congres
voor Muziekbibliothecarissen in Antwerpen.
De verzameling is met haar 50.000 stuks niet
alleen de grootste, maar de bib is ook de
enige die systematisch én op aanvraag van
de bezoekers singles en elpees digitaliseert.
STADSKRANT KORTRIJK | 9
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Design en
culinair genot
Toerisme Kortrijk pakt tijdens de Biënnale Interieur uit met Design Tables, een
mix van design en culinair genot in hartje Kortrijk.
Dit initiatief is een tijdelijke samenwerking
(17 oktober tot en met 9 november) tussen restaurants en ontwerpers, verzegeld
door Social Designer AnnaMariaCornelia.
Daarbij volgt zij volgende regels: de gasten
interactief, maar subtiel laten genieten van
design én twee verhalen (restaurant versus
designer) creatief combineren in onze eigentijdse leefwereld.

RRwww.toerismekortrijk.be

© Efie De Grande

ELK EEN EIGEN VERHAAL
Je beleeft een tijdelijke, maar eigentijdse
bevlieging in het Vliegend Tapijt (Pottelberg
189 in Marke). De makers van de Cloaca van
Wim Delvoye laten je met mechaniekjes
spelen in Va en Vient (Handboogstraat 20).
Het oog wil ook wat. Likkebaarden van creatieve lekkernijen mag in Viva Sara (Grote
Markt 33). Table d’Amis (Walle 184) verrast

niet alleen met gastronomische lekkernijen, maar ook met culinaire roddels. Elk restaurant heeft zijn verhaal, maar je moet er
soms naar zoeken. Dat verandert in Same
Same but Different (Doorniksesteenweg
105). Oud versus nieuw, moderne architectuur versus geklasseerd, inclusief bezigheidstherapie onder het bord. Je ervaart
dit in de Heeren van Groeninghe (Groeningestraat 36). Open Source van Cas Moor
brengt je naar op-tempo plaatsen van Kortrijk waar iedereen zich thuis voelt, zoals
Paul’s Boutique (Kleine Sint-Jansstraat 15).
Soms krijg je een andere kijk op het leven,
door stil te staan bij wat je eet. Haal ook je
souvenir in huis voor een duurzamer leven
in Taste and Colours (Groeningelaan 22).

10 | STADSKRANT KORTRIJK

De Pixelfabriek:
passie voor beeld
Dankzij de digitale camera’s en
smartphone kan iedereen zichzelf
fotograaf noemen. Keerzijde van de
medaille is dat de kiekjes amper één
muisklik op facebook overleven.
De Pixelfabriek wil gedreven nietprofessionele fotografen een forum
geven. Vanaf 6 september tot 5 oktober tonen een 100-tal fotografen uit
het Kortrijkse op een verrassende manier hun werk in de Budafabriek. De
getoonde foto’s zijn het resultaat van
Open Klassen die samen met Danny
Veys, fotografiedocent aan Sint-Lucas
Brussel, gegeven werden. Hij ging
ook langs bij de Kortrijkse fotoclubs
en nam contact op met de Kortrijkse
instagramers. Samen grasduinden ze
in duizenden foto’s en selecteerden
daaruit sprekend werk voor de expo.
De indrukwekkende ruimtes van de
Budafabriek vormen het gedroomde
decor voor deze fototentoonstelling.
De Pixelfabriek is meer dan een gewone foto expo. Je kan er een maand
lang proeven van leuke pop-up expo’s,
deelnemen aan workshops en lezingen, kennismaken met de nieuwste
snufjes op fototechnisch gebied. Het
volledige programma van de Pixelfabriek kun je bekijken op www.budaeiland.be. Zou je graag deelnemen aan
één of meerdere workshops, schrijf je
snel in want het aantal plaatsen is beperkt. De expo loopt van 6 september
tot 5 oktober en is toegankelijk van
donder- tot en met zondag van 14 tot
18 uur. De toegang is gratis.

RRwww.buda-eiland.be

© Johan Depaepe
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Iedereen plukt de vruchten van Kortrijk Zaait
Met Kortrijk Zaait wil de stad twee vliegen in één klap slaan: de leegstand van handelspanden aanpakken
en jonge ondernemers ondersteunen. De gebruiker van het pand betaalt een lagere gebruiksvergoeding, de
eigenaar krijgt gedurende één jaar vrijstelling van leegstandsheffing. Voor Geoffrey Claret, die onlangs zijn
sneakershop Num Nut opende, kwam Kortrijk Zaait als geroepen.
Eigenaars van leegstaande handelsruimtes
kunnen vrijwillig instappen in Kortrijk Zaait.
In ruil worden zij het eerste jaar vrijgesteld
van de leegstandsheffing van 150 euro per
jaar per lopende meter gevelbreedte (met
een minimum van 1500 euro). Het tweede
jaar betaalt men dan een minimumheffing. Tegelijk krijgen jonge ondernemers
de mogelijkheid om hun intrek te nemen
in die leegstaande panden tegen erg aantrekkelijke voorwaarden. Ze kunnen een
gebruiksovereenkomst sluiten van 90
dagen, 6 maanden of maximaal 1 jaar en
moeten een gebruiksvergoeding betalen
die tijdens die periode een stuk onder het
normale tarief ligt. Kortrijk Zaait past in het
nieuwe reglement ‘Leegstand op gebouwen’, dat de Kortrijkse gemeenteraad in december vorig jaar goedkeurde.
TOPLOCATIE VOOR STARTENDE ZAAK
23 augustus was een belangrijke dag voor
Geoffrey Claret. Toen opende hij zijn Num
Nut Sneaker Shop in de Wijngaardstraat en
zette daarmee zijn eerste stappen als zelfstandig ondernemer. “Dat brengt natuurlijk veel stress met zich mee, maar ik ben
ervan overtuigd dat zo’n zaak in Kortrijk
zeker kan slagen”, zegt hij. Geoffrey noemt

zichzelf een sneakerfreak, al van kindsbeen
af. “Ik kocht altijd de nieuwste sneakers en
adviseerde ook mijn vrienden bij hun aankopen. Na een aantal jaar als verkoper en
verkoopsmanager te hebben gewerkt in
verschillende sectoren, heb ik naar mijn gevoel voldoende bagage om met veel passie
en kennis van zaken deze winkel te kunnen
runnen.” Op stap door Kortrijk zag Geoffrey
een bord van Kortrijk Zaait hangen aan een
leegstaand winkelpand in de Wijngaardstraat. “Een echte toplocatie. De Wijngaardstraat is aan het opbloeien en bevindt zich
in een trendy omgeving waar een zaak als
Num Nut prima past. Bij de dienst Economie informeerde ik naar de voorwaarden
van Kortrijk Zaait, en kijk: intussen is mijn
winkel een paar weken open.”
OOK VOORDELIGER VOOR
DE EIGENAAR
Zonder Kortrijk Zaait had Geoffrey als startende ondernemer nooit de effectieve
huurprijs kunnen ophoesten en had hij
allicht moeten uitkijken naar een kleiner
pand, verder weg van het handelscentrum.
“Wat ik nu aan huur uitspaar, kan ik investeren in het project zelf”, zegt hij. “Ik heb
een gebruiksovereenkomst gesloten van

één jaar, want het is mijn bedoeling om
van Num Nut een vaste waarde te maken.
Na een jaar loopt deze gunstige regeling
af, maar ik weet nu al wat ik dan aan huur
zal moeten betalen, en daar kan ik mij al op
voorbereiden.” Ook voor de eigenaars heeft
Kortrijk Zaait alleen maar voordelen, meent
Geoffrey. “Zelfs tegen een lager tarief is het
voor hen nog altijd voordeliger om te verhuren dan om de leegstandsheffing te betalen. Ook al is het maar voor een korte periode, een ‘pop-up store’ bijvoorbeeld. Deze
ruimte hier was nog nooit gebruikt. Mocht
ik hier na een jaar toch wegtrekken, zal
de eigenaar het veel makkelijker opnieuw
kunnen verhuren. Maar ik ga ervan uit dat
Num Nut een succes wordt.”

RRMeer weten over het concept, de voorwaarden

en prijzen van Kortrijk Zaait? Surf naar
www.kortrijk.be/kortrijkzaait. Daar vind je ook
een link naar alle beschikbare panden.

STADSKRANT KORTRIJK | 11

SEPTEMBER 2014

Kruis alvast vrijdag 12 september in je agenda aan! Dan kan je omstreeks
10 uur aan de Grote Markt de Olympische vlam bewonderen.

Proef gratis van
Sportplusactiviteiten

boottocht, een Belgische avond,…. Kers
op de taart is ongetwijfeld de Torch Run
op 12 september. De atleten lopen met de
Olympische vlam in de hand door de Guldensporenstad. Dit is een unieke belevenis
voor onze stadsgenoten en de leerlingen
van de verschillende scholen. De initiatiefnemers rekenen dan ook op een massale
opkomst om de atleten luidkeels aan te
moedigen. De Torch Run start om 9 uur aan
sportcampus Lange Munte en stopt om
10 uur eventjes op de Grote Markt. Daarna
gaat het richting Harelbeke. Mis dit unieke
event niet!

Je wil het seizoen sportief inzetten,
maar je twijfelt over de geschikte sport?

Dit speciaal evenement heeft te maken met
de IJslandse Special Olympics-atleten die
van 9 tot en met 13 september in Kortrijk
neerstrijken. Zij nemen deel aan de Special
Olympics die op 14 september in Antwerpen plaatsvinden. Dit zijn de Olympische
Spelen voor personen met een verstandelijke beperking.

© Patrick Leurs

OLYMPISCHE VLAM
De editie 2014 verwelkomt zowat 2.500 atleten en 58 delegaties. Gastgezinnen, vrijwilligers en uiteraard de stad Kortrijk zetten
hun beste beentje voor om de IJslandse
deelnemers een boeiend verblijf te bezorgen. Op het programma staan alvast een

RRwww.special-olympics.be

Tot zaterdag 15 september kan je
gratis kennismaken met de Sportplusactiviteiten die je met een Sportplusabonnement in de Kortrijkse
sportcentra kan beoefenen. Fitness,
aerobic, volleybal, grondgym, conditiegym en variatiesport behoren tot
de mogelijkheden. Het programma
vind je in de brochure voor sport
voor volwassenen op www.kortrijk.
be/sportbrochures. Van maandag
8 tot donderdag 11 september zijn
de cursussen aan de beurt. Je kan
vrijblijvend deelnemen aan verschillende reeksen. In de sporthal kan je
Afrikaanse dans, Bokwa, dansaerobic, Nia, Zumba, bodysculpt, fitballen, piloxing, quickfit easy work out,
rugschool, pilates, tai chi en yoga uitproberen. In het zwembad is er gratis
aquajogging, aquafitness, hydrobic
en aquagym. Zwangere vrouwen
kunnen “zwanger zwemmen” volgen.
Je neemt deel door je ter plaatse aan
te melden op het aanvangsuur bij de
leerkracht. De lestijden en alle info
vind je op www.kortrijk.be/sportbrochures en in de kennismakingsfolder
(verkrijgbaar in alle stedelijke centra).
OPENDEUR
Bijna alle erkende sportverenigingen
met jeugdwerking zetten tot 30 september een maand de deur breed open voor
de jongeren. Je kind leert een sporttak
echt kennen door deel te nemen aan
een training of oefensessie. Zo snuif je
de sfeer op en maak je kennis met de
sporttechnische kant van de club.

RRwww.kortrijk.be/sportbrochures
12 | STADSKRANT KORTRIJK

Ben jij ook een fiere Kortrijkse fietser? Knip dan deze affiche uit, hang ze aan je raam en ga mee voor 2
wielen. Merkt onze jury jouw affiche op, dan maak je kans op fantastische prijzen! Een extra affiche kan
je aanvragen via 1777@kortrijk.be of bel het gratis nummer 1777.

Met zijn allen
naar de Torch Run

© Davy De Pauw
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KORTRIJK
GAAT VOOR
2 WIELEN
Fijn dat ook jij fietst!
8 - 24 september 2014
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Kortrijk
gaat voor
2 wielen

Autovrij de stad in
MAAK KANS
OP ELEKTRISCHE
FIETS, FIETSBELLEN,
BESCHERMHOESJES,
FIETSTASSEN,...

Haal je tweewieler van stal of trek je stapschoenen aan: op zondag 21 september palmen wandelaars en fietsers
opnieuw de binnenstad in. Auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen zijn er voor één dagje niet welkom.
Wie maximaal wil genieten van een uitlaatgassenvrije stad, kan tussen 10 en
18 uur deelnemen aan een resem leuke
activiteiten.

MOBIELE ANIMATIE
• Lange Gust, straatanimatie voor kinderen: 14.30 tot 17.30 uur
• Die Verdammte Spielerei. Zes muzikanten brengen leuke en grappige muziek:
15 tot 17.30 uur
• De Piccolo Boys, met een brede glimlach
van dienst: 14.45 tot 16.45 uur

Ga jij ook wel eens met de auto naar de
bakker voor slechts één brood? Of rij je met
je wagen naar een restaurant slechts enkele
kilometers verderop? Dan is dit je kans om
komaf te maken met een slechte gewoonte.
In september pakt Kortrijk uit met een grote
fietswedstrijd waarbij je buitengewone
prijzen kan winnen.

FIETS EN WIN!
Het concept is eenvoudig: verzamel van 8
tot 24 september zoveel mogelijk fietsritten.
Iedereen die woont, werkt of naar school
gaat in Kortrijk kan deelnemen. Haal een
spaarkaart bij één van de deelnemende
handelaars, scholen of bedrijven. Elke keer
je fietst naar een deelnemer krijg je van hen
een sticker. Kleef die op jouw spaarkaart.
Op elke spaarkaart passen tien stickers. Een
volle kaart? Breng ze binnen in een ontmoetingscentrum, buurthuis of bibliotheek in
jouw buurt. Elke week worden een aantal
winnaars geloot. Die maken kans op een
14 | STADSKRANT KORTRIJK

elektrische fiets, fietsbel, beschermhoes
voor een rugzak of een fietstas van Kortrijk
gaat voor 2 wielen. Tip: je verhoogt je winstkansen door de unieke code op elke sticker in te geven op de website. De lijst met
deelnemende handelaars vind je op
www.kortrijk.be/septemberfietsmaand.
OOK SCHOLEN DOEN MEE
Behalve de individuele wedstrijd loopt er
ook een fietsstrijd tussen de scholen. De
school die verhoudingsgewijs de meeste
fietsritten heeft, is de winnaar. Maar ook
jij kan hen een duwtje in de rug geven! Dit
kan door de unieke codes in te geven op
de website en deze toe te wijzen aan jouw
school. Achteraf kan je je volle spaarkaart
inleveren zodat je ook individueel kans
maakt op een mooie prijs. De basisschool
die de meeste ritten verzamelt, krijgt op 5
december een Sinterklaasfeest in JC Tranzit.
De winnende secundaire school krijgt een
eigen glow party. Het kleuterklasje met de

PAARDENKOETS
• Tochtjes met de paardenkoets tussen
10.30 uur en 17.30 uur. Op- en afstapplaats: Dolfijnkaai (ter hoogte van de
Leiebrug) en Sint-Jorisstraat (ter hoogte
van het Schouwburgplein)

meeste ritten mag een bezoek brengen aan
het Huis van de Sint. Andere basisscholen
maken kans op een VIP-bezoek in het nieuwe museum Texture.

056 27 83 35

LAATST

SINT-MICHIELSPLEIN:

• Kubb
• Bar De Levensboom
• Gekke fietsen en Go Karts

• Bewaakte fietsstallingen

BEGIJNHOFPARK

• Gainsbar DJ
• Skeeleren eerste stapjes: kleine rampen
en leuk parcours voor beginnende skeelers (skeelers aanwezig)
• Vertrekpunt gezinstocht voor geoefende
skeelers (5km): start om 14 en 16 uur (eigen skeelers meebrengen)

• Demonstratie Drones: 14 tot 18 uur

LEIESTRAAT
• Autodeelsalon
• Particulier fietsenverkoop (www.kortrijk.
be/fietsverkoop14)
• Rommelmarkt (vooraf inschrijven op
www.kortrijk.be/rommelmarkt14)
• Leeshoekje

O.L. VROUWSTRAAT:
• Rommelmarkt (vooraf inschrijven via
www.kortrijk.be/rommelmarkt14)

DOORNIKSESTRAAT

RIJSELSESTRAAT:

• Bewaakte fietsenstalling
• Speelstraat
• Volksspelen

• Kijk ik fiets! 10 tot 12.30 uur (vooraf inschrijven via www.kortrijk.be/kijkikfiets )
• Rollatortreffen: 15 uur

GROTE MARKT

SCHOUWBURGPLEIN:

•
•
•
•

• Verkeerspark. Kom hier je kijk ik fiets-diploma afhalen.
• Autoloze zondagbar met kinderanimatie, gekkefietsenmuseum, knutselworkshops,…: 14 tot 20.15 uur
• Creatieve invulling door Academie Kortrijk

Picknickruimte (Breng je eigen picknick mee)
DJ Quicksperm: 13 tot 15.30 uur
Stads-DJ (DJ Lotto): 15.30 tot 18 uur
11.11.11: infostand rond voedselverspilling en duurzame voeding
• Pony park: 10.30 tot 17.30 uur

RRwww.kortrijk.be/septemberfietsmaand,

GRAANMARKT

VLASMARKT

Geen autoverkeer
mogelijk!
Wie zich in de binnenstad wil
verplaatsen, zal dat te voet,
met de fiets, het openbaar vervoer of een taxi moeten doen.
Het gebied binnen de R36
(met uitzondering van Overleie en Buda) wordt tussen 10
en 18 uur volledig afgesloten
voor het verkeer, behalve voor
personen met een gehandicaptenkaart, minder mobiele
mensen en de hulpdiensten.
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© Stijn Tyteca

Niet alleen bij ons, maar in heel Europa zetten in september lokale besturen, scholen,
bedrijven en verenigingen hun schouders
onder duizenden autoluwe initiatieven. Kortrijk is ambitieus en gaat meteen voor een
volledige mobiliteitsmaand. Een grote fietswedstrijd vormt de rode draad doorheen
deze September Fietsmaand.

KORTRIJK
GAAT VOOR
2 WIELEN
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Vroeger en nu: Kulak

Fietsmaand in stadscentrum
Cargofietsen, bakfietsen en fietskarren vormen steeds meer een vaste waarde in het
straatbeeld van een stad. Toch kennen veel
mensen nog steeds niet het verschil tussen
bakfietsen en cargofietsen, tussen fietskarren voor kinderentransport en deze voor
goederenvervoer, tussen twee- en driewielers,…. Hoog tijd dus voor een (eerste!) Belgisch Kampioenschap Cargobike op zondag
14 september. Het parcours bevindt zich op
en rond het Albertpark, de Collegebrug en
de skatebowl in Kortrijk. Op het verzamelpunt vinden ook enkele randwedstrijden
plaats. Zo kan je je inschrijven om de grootste vracht of meeste kinderen te vervoeren
en is er een loopfietswedstrijd voor kinderen
tot 3 jaar. Met medewerking van vzw Mobiel
en enkele fietshandelaren zet men ook een
grootse test- en infobeurs op poten. Je komt
er alles te weten over kinder- en goederentransport per fiets en kan allerlei merken en
soorten fietsen bezichtigen en/of testen.

RRInschrijven voor het BK Cargofietsen kan nog
tot 10 september via www.bkcargofietsen.be.

ROLLATORTREFFEN
Dit initiatief van het OCMW Kortrijk staat in het
teken van de seniorenfiets. Met een recordpoging op de autoloze zondag willen de organisatoren de rollator uit de taboesfeer halen.
De recordpoging op 21 september bestaat
erin zo veel mogelijk mensen met een rollator te verzamelen op het Louis Robbeplein,
om vervolgens samen een korte wandeling te
maken. Het huidige record staat op naam van
de stad Amsterdam met 120 deelnemers.

RRZelf interesse of ken je iemand die wil deelnemen?
Schrijf dan in via Kelly Nuyttens, 056 24 42 00.

TESTKARAVAAN
Deze provinciale campagne promoot duurza16 | STADSKRANT KORTRIJK

me woon-werkverplaatsingen. Met een ruime
testvloot van zo’n 95 elektrische, bak- en plooifietsen en blue-bikes aan het station zet ze
werknemers aan om hun auto thuis te laten.
Dit jaar nemen 11 Kortrijkse bedrijven deel.

RRJe leest meer over dit initiatief
op www.testkaravaan.be

STADSPERSONEEL DOET MEE!
Vorig jaar fietste het stadspersoneel van
Kortrijk een week tegen hun collega’s in
Aalst. Kortrijk won met 525 deelnemers,
5665 ritten en 30.783 afgelegde kilometers.
Tijdens die week kregen de medewerkers
ook de kans om enkele elektrische fietsen
uit te testen. Dit was de aanleiding om het
bedrijfsvervoerplan verder te verduurzamen. Zo werd het parkeerterrein onder het
stadhuis omgetoverd tot een kwaliteits-

volle fietsenstalling, herbekeek men het
parkeerbeleid voor stadspersoneel en werd
het dienstwagenpark uitgebreid met 9
elektrische fietsen en 1 elektrische bakfiets.

CURSUS ELEKTRISCH FIETSEN
Ben je een actieve 55-plusser en wil je elektrisch leren fietsen? Dat kan! Op 23 september kan je tussen 14 en 17 uur fietsles
volgen in het Sportcentrum Lange Munte.

RRInschrijven: www.west-vlaanderen.be/evites.
JOUW EVENEMENT OP WIELEN
Organiseer je zelf een evenement? Dan
kan je vanaf midden oktober gebruik maken van enkele mobiele fietsenstallingen.
Je kan deze fietsplaatsen ontlenen via het
evenementenloket van de stad.
© Davy De Pauw

BK CARGOFIETSEN

2014
Anno 2014 telt de Kulak 1.400 studenten, verspreid over 22 opleidingen. Kulak begon als een
kandidatuurscampus. Ondertusen vergrootte
Kulak haar aanbod door in sommige richtingen
de volledige bacheloropleiding aan te bieden
(bv. in de wetenschappelijke opleidingen). Doel
is om dat in alle opleidingen te kunnen doen.
Kulak vormt een platform voor evenementen,
zoals bijscholingen, post-universitaire opleidingen en permanente vorming voor volwassenen. Het huidige gebouwencomplex werd in
de laatste jaren gevoelig uitgebreid.

© Kulak

September moet de fietsmaand worden in Kortrijk, met als blikvangers een Belgisch kampioenschap bakfietsen, een
autoloze zondag, een Testkaravaan en een poging om het wereldrecord te verbreken met een rollatortreffen.

© Kulak

1965
Door de wet op de universitaire expansie in
1965 kreeg Kortrijk de toestemming om een afdeling van de Leuvense kandidaturen Letteren
en Wijsbegeerte in te richten. Het eerste academiejaar ging van start op 10 oktober 1965 met
170 studenten, in de gehuurde lokalen van het
Vormingsinstituut voor Kleine en Middelgrote
Ondernemingen (VIKMO) op ’t Hoge. De KU
Leuven bouwde op de terreinen van het VIKMO
een aula voor 400 personen, die in 1967 operationeel was. Toen de Kulak naar de definitieve
campus aan de Etienne Sabbelaan verhuisde,
verkocht de universiteit deze aula aan het VIKMO. Het universiteitssecretariaat bevond zich
in de Albertstraat 7. Het was van meet af aan de
bedoeling dat de Kulak een eigen universitaire
campus zou bouwen, maar de voorbehouden
gronden waren in 1965 nog niet beschikbaar,
vandaar voornoemde tussenoplossing. Het
eerste gebouw op de huidige Kulak-campus
was het studentenhuis, voor het ogenblik
StuHu, waar oa. het studentenrestaurant is gevestigd. In de loop van 1970 verrees het huidige gebouw A (toenmalige faculteit Letteren
en Wijsbegeerte). Enkele jaren later volgde het
gebouw van de faculteit Geneeskunde.

Grote onderscheiding voor studentenkot
Als eerste stad in Vlaanderen reikt Kortrijk
een kwaliteitslabel uit voor studentenpanden. Zo wil de stad het leefcomfort en de
veiligheid van de studenten garanderen.
Alle koten zullen een quotering krijgen van
één, twee of drie kotsterren. De sterren geven in de eerste plaats aan in hoeverre de
panden voldoen aan de Vlaamse Wooncode
en de strengere stedenbouwkundige veror-

dening die de stad oplegt. Een pand dat één
ster haalt, voldoet aan de Vlaamse Wooncode en biedt het basiscomfort. Twee sterren
worden uitgereikt aan studentenkoten die
voldoen aan de strengere Kortrijkse stedenbouwkundige verordening. De drie sterren
worden gereserveerd voor panden waar
men naast de Kortrijkse stedenbouwkundige verordening nog bijkomend leefcomfort

aanbiedt, zoals een
gescheiden slaap- en
studeerruimte of een
tuin. Tegen 1 oktober
zullen alle studentenkoten gequoteerd
zijn.

RRwww.kortrijk.be/sterrenkot
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andere vragen kan je de gratis infosessie
bijwonen. Let wel: inschrijven is noodzakelijk om jouw plaats te reserveren.

TELE-ONTHAAL ZOEKT
VRIJWILLIGERS

RRwww.azgroeninge.be/menopauze. Inschrijven via

Tele-onthaal (106) stelt haar telefoonlijnen
24 op 24 uur open voor wie in alle anonimiteit wil praten.

056 63 63 63 of menopauze@azgroeninge.be
Locatie: auditorium het Notenhof, campus
kennedylaan, Pres. Kennedylaan 4 in Kortrijk

INFOAVOND MENOPAUZE
De dienst gynaecologie van az groeninge
organiseert op dinsdag 23 september een
infoavond voor het brede publiek over de
menopauze. Wil je weten wat het begrip inhoudt? Twijfel je of jij al in deze levensfase
zit en hoe je daar best mee omgaat? Is het
aangeraden om een dokter te raadplegen
en loop je gezondheidsrisico’s tijdens deze
periode? Voor een antwoord op al deze en

TIJD VOOR TALEN
Op vrijdag 26 september organiseert de
OuderenAdviesRaad daartoe een open vergadering in het Dakcafé van het stadhuis.
Je verneemt er alles over:
- het armoedebestrijdingsplan in Kortrijk,
toegelicht door schepen en OCMW-voorzitter Philippe De Coene.
- Surplus, het lokaal netwerk van organisaties, verenigingen en diensten dat werkt
met of voor mensen in armoede. Via dit
netwerk krijgen maatschappelijk kwetsbare mensen, onder wie ook veel ouderen, de kans om deel te nemen aan sporten cultuur- en vrijetijdsactiviteiten.
- Het ouderenactieplan, toegelicht door
Ann Van Damme.

RRVrijdag 26 september om 14 uur in het Dakcafé
van het stadhuis (ingang via Papenstraat),
vierde verdieping. Info: 056 27 72 90,
berthiel.VanBetsbrugge@kortrijk.be
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LEIEBOORDEN IN DE KIJKER
De Rijselsestraat, Leiestraat, OLV-straat en
Budastraat vormen samen de Leieboorden. De verschillende boetieks, antiekzaken,
generatie-op-generatiewinkels,
speelgoed- en verkleedpanden, gezellige
restaurants en cafés zorgen voor een unieke diversiteit langs de welbefaamde Leie.
De gedreven ondernemers nemen meermaals het heft in handen om hun buurt in
de kijker te zetten. Zo zetten ze geregeld
een avondshopping op poten, nemen verschillende handelaars deel aan de Steps
Shopping Days op 4 en 5 oktober én kijken
de handelaars enorm uit naar de opening
van de Budabrug!

RRwww.kortrijk.be/bibliotheek

Vu: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, 8500 Kortrijk | Vormgeving: Team Communicatie - Stad Kortrijk

Dit jaar organiseert de Kortrijkse bibliotheek de 30ste editie van de Vlaamse bibliotheekweek. Vier jij jouw 30ste verjaardag tussen 11 en 19 oktober? Dan legt de
bib je extra in de watten. Kom op 11 oktober met je identiteitskaart naar de verwendag van de bibliotheek en krijg een gratis
lidmaatschap voor 1 jaar.

Behoor jij tot de Kortrijkse ouderen of heb
je vanuit je beroep of leefomgeving interesse voor het ouderenbeleid? Weet dan
dat Kortrijk de betrokkenheid van ouderen
wil onderlijnen via inspraak en participatie.

PRETMOBIEL

ter inzage op het stadhuis aan de balie Bouwen Milieu Wonen (openingstijden: www.
kortrijk.be). Voor bijkomende vragen kan je
een afspraak maken met stationsproject@
kortrijk.be of 056 27 70 05.

KORTRIJK ZET ZICH 24 UUR
IN TEGEN KANKER

INTERESSE IN HET KORTRIJKS
OUDERENBELEID?
WORD JE 30?

KORTRIJK KORT

MOBIELE SPEELPLEINWERKING

Wie zijn actieve loopbaan beëindigt, kijkt
meestal reikhalzend uit naar de vrije tijd die
eraan komt.
Tijd die, als je wenst, kan besteed worden
aan het leren van nieuwe talen en het reizen naar andere landen. Een ideale combinatie want wat je leert, kan je meteen ook
toepassen in de praktijk.
Zo is er vanaf september gelegenheid om
overdag in de dienstencentra Engels, Italiaans, Spaans, Frans of Portugees te leren op
een rustig tempo (60 lestijden overdag van
22 september tot begin mei).

RRInschrijvingen voor nieuwe cursisten: tot 9

september, deelname: € 80; na deze datum:
€ 110. Ldc De Zevenkamer, 056 24 46 00,
zevenkamer@ocmwkortrijk.be. Wie ook in 2013
een cursus volgde, betaalt € 110. Alle info over
kortingen: www.hitek.be (menu: inschrijven /
deelmenu: heb-ik-recht-op-korting.)

www.kortrijk.be/pretmobiel

Contact: sofie.strobbe@kortrijk.be
teiten
aan te bieden. Zo kunnen ze terecht
ism. Team Jeugd en Speeldomein De Warande
bij Buurtsport Kortrijk (6-15 jaar), de Pretmobiel (3-12 jaar), Jongerenwerking Jenga
(vanaf 15j), Jeugdwerk Bissegem (16-23
jaar) of Boothuis vzw (15-25 jaar).

RRVzw AjKo, coördinator Tom Verhelst,

Grote Markt 54 in Kortrijk, 056 27 73 07
of www.kortrijk.be/jeugd

Ook via www.tele-onthaal.be is op vastgestelde tijdstippen een anoniem gesprek
mogelijk. Om ervoor te zorgen dat geen
enkele oproep onbeantwoord blijft, gaat
Tele-Onthaal op zoek naar vrijwilligers.
Kan jij je inleven in moeilijkheden die anderen doormaken? Sta jij open voor andere opvattingen en levenswijzen? Wil je
je minimum 4 uren per week vrijmaken?
Stel je dan kandidaat voor de opleiding
kandidaat-vrijwilligers. Deze vangt aan op
18 oktober 2014.

RRInfo: 050 37 37 26,

west.vlaanderen@tele-onthaal.be
of www.tele-onthaal.be

NIEUWE VZW AJKO
De stad levert al een ruime tijd inspanningen om kinderen en jongeren te bereiken
die geen aansluiting vinden bij het reguliere jeugdwerk. De voorbije jaren kregen
verschillende organisaties daarom een
specifieke opdracht om met en voor die
kinderen te werken. In 2013 zette men een
traject op waarbij die verschillende organisaties en de stad een toekomstvisie opstelden. Het resultaat is vzw AjKo. De vzw
heeft als doel om alle kinderen en jongeren
tussen 2,5 en 25 jaar via verschillende deelwerkingen een resem leuke vrijetijdsactivi-

STADSINFO BINNENKORT
IN DE BUS
De Stadsinfo 2014-2015 belandt binnenkort in jouw brievenbus. Deze handige gids
boordevol nuttige adressen, telefoonnummers en websites verdient een ereplaats bij
jouw telefoon. Mocht je de gids tegen eind
september nog niet ontvangen hebben,
dan kan je dat melden op communicatie@
kortrijk.be of 056 27 87 98. Je kan vanaf die
datum ook een exemplaar ophalen aan de
balie van het stadhuis, Grote Markt 54.

KENNISGEVINGSNOTA MER
STATIONSPROJECT
De kennisgevingsnota voor het stationsproject in Kortrijk ligt ter inzage voor het
publiek. In het document wordt onder
meer aangegeven welke mogelijke milieueffecten onderzocht zullen worden en op
welke manier. Het onderzoek naar de mogelijke milieueffecten zelf, en een concreet
plan, vindt u echter niet terug in de nota.
Tijdens de inzageperiode krijgt iedereen de
kans om aan te geven welke milieueffecten
extra moeten onderzocht worden of kan
je voorstellen formuleren voor mogelijke
locatie- of inrichtingsalternatieven. De kennisgeving ligt nog tot en met 18 september

Levensloop Kortrijk is het 24-urenevenement ten voordele van Kom op tegen
Kanker dat plaatsvindt op de terreinen van
de sportcampus Lange Munte. Je bent er
welkom vanaf zaterdag 6 september om
15 uur tot zondag 7 september om 15 uur
om jouw bekommernis voor de strijd tegen
kanker duidelijk te maken. Zaterdag, stipt
om 15 uur, vindt de openingsceremonie
plaats waarbij vechters (wie momenteel tegen kanker vecht) een openingsronde wandelen en/of lopen op het circuit. Elke aanmoediging hierbij is meer dan welkom. Wil
je zelf nog deelnemen? Dan sluit je aan bij
een ploeg via www.levensloop.be en stort
je een bedrag van € 10. Neem contact op
met de ploegkapitein van het team waarbij
je wil aansluiten en kijk op welk moment jij
nog ingeschakeld kan worden om te lopen
of te wandelen. Weet dat elke bijdrage ontzettend geapprecieerd wordt. Tijdens dit
evenement gaat het trouwens niet om het
neerzetten van sportieve prestatie, maar
wel om de strijd tegen kanker een gezicht
te geven. Zaterdagavond om 21.30 uur
vindt een kaarsenceremonie plaats waarbij wij onze medemensen herdenken die
de strijd tegen kanker verloren. Op zondag
om 15 uur sluiten we dit weekend af met
een slotceremonie waarbij alle aanwezigen
samen de laatste ronde wandelen of lopen.
Op dit moment maakt men ook het ingezamelde bedrag bekend.

RRwww.levensloop.be
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Tweets

van de maand
@JulieDepauw83
Jupla, sebiet aan de start van triotriathlon in #kortrijk met
Dirk en Nils #teambuilding @az_delta #3oknurses

“Breng jouw K naar K”

@Fre_vl
Schitterend #begijnhof is meer dan bezoek waard voor toeristen maar ook voor Kortrijkzanen en vernieuwde St-Annazaal

Met deze oproep wil de Academie Kortrijk jonge en onbekende kunstenaars een vrij podium geven.
tegen te gaan, zet men elk jaar een campagne
op tijdens de Week van de Geletterdheid. Zowel de bibliotheek, KVK, Budascoop, az Groeninge als het stadsbestuur werken hieraan

mee. Volg de ledwalls voor meer info.
Boven: Sabrina Noori (links) en lesgever Jasmien
Nemegeer. Onder: medestudenten Madina Nour, Guang
Qin Wang en Naoual Astitou

MATTI VANDEMAELE

@TomDpp
Hier en daar een praatje gemaakt. Conclusie: de bewoners
van #Overleie zijn blij dat de connectie met de stad terug is.
@Babbaboe
Een avond met fantastische optredens, thnx gasten van
@AlcatrazMusic twas vet. #kortrijk

RRacademie@kortrijk.be

De winnaars van vorige maand
Heel wat Stadskrantlezers herkenden het dak van
de vernieuwde Sint-Annazaal in het Begijnhof. Tien
gelukkigen ontvingen een zakje met FIK-jetongs:
Wilfried Buseyne, Patricia Isenbaert, Mia Vanneste,
Wim Vandamme, Annemie Verlinde, Hubert Huygelier,
Thijs Ostyn, Naomi Ovaere, Bart Devoldere en Tony
Decruyenaere. Drie lezers winnen een gratis exemplaar
van het boek ‘Spioneren voor het vaderland’: Julie
Delbecque, Door Grégoir en Michel Moyaert. Zij
kunnen het boek ophalen bij het team Communicatie,
Grote Markt 54 in Kortrijk.

© Foto HOL

De 33-jarige Matti Vandemaele (Groen)
uit Heule legde begin juli de eed af als gemeenteraadslid. Hij vervangt zijn partijgenoot Bart Caron op de oppositiebanken.
De fractieleider van Groen wil zich meer
concentreren op zijn werk als Vlaams parlementslid en staat daarom zijn zitje in de
gemeenteraad af aan Matti Vandemaele.
Matti is beroepshalve manager van Peace
Village in Mesen. Hij is al een tijdje actief bij
Groen en was al onder meer voorzitter van
de Kortrijkse afdeling.

@Jvandervale
Ze kennen er wel iets van in @8500kortrijk! #creative #customerservice Leen boeken uit in het zwembad #kortrijk

Creatief bezig, maar vind je de weg niet om jouw werk aan het grote
publiek te presenteren? Dan is dit jouw kans. Op zaterdag 20 september kan je van 14 tot 17 uur jouw kunstwerken tentoonstellen aan de
ingang van het shoppingcenter K in Kortrijk op de Veemarkt. Schrijf je
vooraf in via academie@kortrijk.be zodat we voor jou een plaatsje kunnen reserveren. Zowel voorbijgangers als een professionele jury zullen
een selectie maken van de mooiste werken. Deze krijgen een plaatsje op
de website en facebookpagina van de Academie Kortrijk.

© Frederique Vandenbroucke

Sabrina Noori won met haar tekst “Hier voel ik
me thuis, mijn plek, mijn stad” de Schrijfprijs
Nederlandse tweede taal. Sabrina is één van
de vele cursisten die Nederlandse les volgt in
Open School voor Volwassenen. De cursisten
van Open School leren vaak pas als volwassenen lezen en schrijven en dan nog in een taal
die niet hun moedertaal is. Sabrina is afkomstig
uit Afghanistan, waar de voertaal Dari is. Die
taal heeft een volledig ander alfabet dan het
Nederlands. “Ik woon ondertussen al 14 jaar in
België, maar hoor nog overal dat ik beter Nederlands moet leren om werk te vinden. Daarom ga ik al vijf jaar naar Open School om de
taal te leren”, begint Sabrina. “Schrijven is moeilijker dan lezen, maar ik geef de moed niet op.
Door de taal te leren maak je deel uit van een
gemeenschap. Als je dat niet doet, dan voel je
je heel snel uitgesloten.” Net om die uitsluiting

© Els Deleu

SABRINA NOORI

Eind juni is dokter Egied van Hoonacker op
87-jarige leeftijd onverwacht overleden. De
bekende oogarts was van jongs af gepassioneerd door de geschiedenis van zijn geboortestad. Hij was auteur van verschillende
belangrijke werken over de geschiedenis van
de streek en de stad Kortrijk. Ook de redactie
van de Stadskrant maakt geregeld gebruik
van zijn naslagwerken. Tot op heden was hij
voorzitter van de Kortrijkse Straatnamencommissie. Hij kende dan ook alle Kortrijkse straten en pleinen uit het hoofd. Eén van zijn belangrijkste publicaties was het monumentale
Duizend Kortrijkse Straten (1986), een boek van
20 | STADSKRANT KORTRIJK

bijna 600 bladzijden. Met de fiets doorkruiste hij heel Kortrijk om zelf foto’s te nemen.
Daarbij aansluitend verscheen het kijkboek
Kortrijk, Vroeger en nu, waarin hij de evolutie
van het Kortrijks stadsbeeld liet zien. Voordien
had hij in 1972 Kortrijk in oude prentkaarten
uitgegeven en in 1974 Zo was Kortrijk, samen
met Paul Debrabandere. Dr. Van Hoonacker
bezat dan ook een uitgebreid fotoarchief.
In 1977 volgde de Ikonografie van Kortrijk. In
1994 pakte hij uit met Kortrijk 14-18, hét standaardwerk over WO I. Ten slotte publiceerde
hij in 2007 Kortrijk op Porseleinkaarten. Daarnaast schreef hij tal van artikelen. Tot 1997
had dr. Van Hoonacker zijn oogartspraktijk in
de Stationsstraat 11 waar hij ook woonde.

Ken jouw stad!
© Foto HOL

EGIED VAN HOONACKER

WIN

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 september een kaartje naar: Stadskrant, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be. Tien
stadskrantlezers maken kans op een beschermhoes voor een rugzak of schooltas.
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UiT IN KORTRIJK
AGENDA VAN 1 SEPTEMBER TEM 2 OKTOBER 2014
1 TEM 30 SEPTEMBER

ZATERDAG 13 SEPTEMBER

FIETSEN | ONTDEK DE BUURTBIBS| Tijdens 'September Fietsmaand' organiseert bib Kortrijk een heuse fietszoektocht langs de Kortrijkse (buurt)bibliotheken. Er zijn vier verschillende routes (19, 27, 30 of 47 km). Deelnemen kan individueel,
als gezin of in groep. Download de fietsroutes vanaf 1 september
gratis via www.kortrijk.be/bibliotheekweek/fietstocht of haal een
gedrukt exemplaar in één van de Kortrijkse (buurt)bibliotheken |
elke dag | bibliotheek | gratis | zie ook pagina 9

POP-UP | 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? Kunstuitleendienst Kunst in Huis zorgt ervoor dat ook jij en ik deze meesters
van de Belgische hedendaagse kunst kunnen koesteren | 17
tot 21 uur | €9/maand | Café Hoochie Coochie | 02 247 97 10 |
www.kunstinhuis.be
VOETBAL| KVK - 1e KLASSE VS SP. LOKEREN |
20 uur | Guldensporenstadion | 056 37 46 55 | www.kvk.be

VRIJDAG 5 SEPTEMBER
SPORT | ATLETIEK 11de BLOMMEGHEMLOOP |
14de wedstrijd van het regelmatigheidscriterium voor Vrije Sporters
| vanaf 18.30 uur | sc Olympiadeplein Marke | www.abmarke.be

ZATERDAG 6 SEPTEMBER

UITSTAP | WILDE PLANTEN IN DE STAD |
Spontane flora laat zich niet temmen, ook niet in verstedelijkt gebied | 14.30 uur | Grote Markt, kant Leiestraat |
www.plantenwerkgroep.be

DE KEUZE VAN KOWLIER
OPENINGSWEEKEND
SCHOUWBURG KORTRIJK

ZONDAG 7 SEPTEMBER

VRIJDAG 12 SEPTEMBER
TORCH RUN | EUROPEAN SPECIAL OLYMPICS |
Atleten lopen met de Olympische vlam in de hand door onze
Guldensporenstad | start om 9 uur aan Sportcampus Lange
Munte en passage om 10 uur aan Grote Markt | karl.debeul@
so2014.com
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ZATERDAG 20 SEPTEMBER

ZONDAG 14 SEPTEMBER

WANDELEN – LOPEN | LEVENSLOOP KORTRIJK
| + zo 7 september | Levensloop Kortrijk is het 24-urenevenement ten voordele van Kom op tegen Kanker dat plaatsvindt op
de terreinen van de sportcampus Lange Munte. Alle info www.
levensloop.be | za 6 sept. vanaf 15 uur (openingsceremonie) tot
zo 7 sept. om 15 uur (slotceremonie) | kaarsenceremonie za om
21.30 uur | meer info p. 19

THEATER | HET SPIEGELTJE VAN LOLA | Theaterrondleiding voor jonge gezinnen met kinderen tussen 5 en 8 jaar.
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. Concept
en realisatie vzw Casa Blanca | 14 tot 16 uur | Broelmuseum | 056
27 78 00 | www.broelmuseum.be
WANDELEN | WANDELDAG NATUURTUIN
DESLOOVERE | Er zijn groene wandelingen van 3, 6,
11,16 km. Start tussen 7 en 15 uur vanuit de basisschool Drie
Hofsteden, Minister de Taeyelaan 11 | €1,5/1,1 (Aktivia leden) |
Basisschool Drie Hofsteden | www.natuurpuntkortrijk.be

FIETSEN EN BEURS | BELGISCH KAMPIOENSCHAP CARGOBIKE | + test- en infobeurs kinder- en
goederentransport per fiets | meetingpoint aan het Koning Albertpark vanaf 13 uur | www.bkcargofietsen.be | zie ook pagina 16

OPEN MONUMENTENDAG
Zondag 14 september 2014 zijn we aan de 26ste editie
van Open Monumentendag toe, met als thema ‘Erfgoed, vroeger, nu en in de toekomst’. Monumenten
zijn immers niet statisch, maar evolueren in de tijd of
in een omgeving die verandert. De site Kortrijk Weide
met het jeugdcentrum Tranzit, de stationsomgeving
en de school ten Broele zijn drie projecten waar de
integratie van erfgoed grote uitdagingen creëert. Het
Begijnhof en de Broeltorens hebben bewezen dat historische plekken terug functioneel kunnen worden.
De gebouwen zijn toegankelijk van 10 tot 18 uur. Op
de meeste plaatsen zijn gidsen aanwezig. Je kan ook
deelnemen aan een thematische fietstocht of stadswandeling. De tentoonstelling “In het spoor van een
spion” in Kortrijk 1302 is gratis toegankelijk.

RRwww.openmonumenten.be

Flip Kowlier is een muzikant pur sang. Hij rapt bij ’t
Hof van Commerce, speelt bas bij Admiral Freebee,
werkte mee aan de soundtrack van de film exdrummer en schitterde afgelopen voorjaar nog in
de Schouwburg met zijn solo optreden onder eigen
naam. Zijn stijl is niet voor één gat te vangen: van
pop over stevige rock tot zelfs country en reggae.
Dé geknipte man dus om het nieuwe seizoen van de
Schouwburg mee op gang te trekken.
Twee dagen lang troont hij jong en oud mee in zijn
wereld: Hij speelt zijn plaat met groot orkest, geeft
het jongste geweld uit de West-Vlaamse hiphopscene een podium, raadt de herneming van een
schitterende familievoorstelling van Studio Orka
aan, tipt een dansvoorstelling met graffitikunstenaar
BONOM in de hoofdrol, biedt de illustratrice van zijn
laatste platenhoes een plaats in ons gebouw en doet
mee aan een heus event voor drones. Voor elk wat
wils en bovenal: veel sfeer!

RRInfo en tickets: www.schouwburgkortrijk.be

MUZIEK | FLIP, BRIHANG, BAADASSSS, JAY
C, NO EXP. MET WEST-VLAANDERN BUST |
i.k.v. Openingsweekend Schouwburg Kortrijk | Mak mo dat Bust!
Iedere fan van West-Vlaamse hiphop kent het zinnetje uit één
van de grootste hits van ’t Hof van Commerce, in de jaren ’90
en ’00 één van de voortrekkers van de West-Vlaamse taal. Op
dit moment is er in West-Vlaanderen een hele scene met jonge
artiesten die aan de slag gaan met beats en ‘ons’ dialect. Voor één
avond neemt Flip een tiental van hen onder zijn hoede | 20.15
uur | € 11 / € 15 (combiticket met Méduses) | Schouwburg | 056
23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
PODIUM | STUDIO ORKA MET 'MIJNHEER
PORSELEIN (6+) | i.k.v. Openingsweekend Schouwburg
Kortrijk | ‘Mijnheer Porselein’ is een warm verhaal over afscheid
nemen, dierenliefde en kloppende harten. Met dit stuk creëert
Studio Orka een fantasierijke wereld waarin alles voor héél even
kan en màg bestaan. Het resultaat is charmant en ontroerend
theater, in de schemerzone tussen verbeelding en realiteit. | za
20 sept. om 16 en 19 uur, zo 21 sept. om 14 en 16 uur | € 8 |
Schouwburg | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
PODIUM | VINCENT GLOWINSKI / BONOM
MET 'MÉDUSES' | i.k.v. Openingsweekend Schouwburg
Kortrijk | De graffitiartiest BONOM, die de muren van Brussel opfleurde met prachtige zwart-wit tekeningen van spinnen en skeletten, heeft een gezicht gekregen. Vincent Glowinski gaat, sedert kort, zonder masker door het leven en verlegt zijn activiteit
van de straat naar het podium. Hij wordt een menselijk penseel
met behulp van een camera en een beeldscherm | 21.30 uur |
€ 11/8 (-26) - € 15 (combiticket met ‘West-Vlaandern Bust’) |
Schouwburg | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

DONDERDAG 25 SEPTEMBER

MAANDAG 29 SEPTEMBER

MUZIEK | THE BOOTLEG BEATLES | Tien jaar geleden stonden deze vier Engelsmannen reeds op ons podium,
toen nog als tribute-band, ondertussen zijn ze deze term bijna
ontgroeid en zetten ze een show neer die zowel qua kostumering als muziek kan tippen aan het origineel! Een aanrader
voor jong en oud om dit stukje muziekgeschiedenis nog eens
live te beleven | 20.15 uur | € 26 | Schouwburg | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be

MUZIEK | FRANK GALAN | Frank Galan beweegt zich
tussen alle muziekstijlen, gaande van mooie ballades, temperamentvolle muziek tot pakkende songs. Hij zingt in vijf talen en
heeft een uitgebreid Nederlandstalig, Duits en Spaans repertoire.
Een mooie verschijning, uitstraling en een stem die waarachtig
goed lijkt op deze van Julio Iglesias, maken Frank tot een muzikale kameleon | 14.30 uur | O.C. De Wervel | 056 23 98 55 (Uit
in Kortrijk)

DINSDAG 30 SEPTEMBER
PODIUM | FRÉDÉRICK GRAVEL MET GRAVEL
WORKS | Deze dansproductie/rock ’n roll concert met zeven
dansers en muzikanten loodsten je met de nodige humor en
adrenaline door de coulissen van de showbusiness. Een reeks
korte tableaus, dansend op rockmuziek, fysiek, dramatisch, sensueel en humoristisch | 20.15 uur | € 21/8 (-26) | Schouwburg
Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

VRIJDAG 26 SEPTEMBER
MUZIEK | SAINT-MARTEAU | Saint-Marteau neemt je
mee op reis door zijn muzikale schatkamer. Een stevige combinatie van one man show, rockconcert en Franse Revue met ijzersterke eigen composities, van cult-klassiekers tot gloednieuwe
nummers, en "Belgissimo!" | 20.15 uur | € 15/8 (-26) | Schouwburg | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

ZONDAG 21 SEPTEMBER

T.E.M. 28 SEPTEMBER

EVENEMENT | AUTOLOZE-ZONDAG-BAR +
KINDERANIMATIE | i.k.v. Openingsweekend Schouwburg Kortrijk | Zoals ieder jaar toveren we ons plein tijdens
autoloze zondag om tot een gezellig meeting point. Een waar
paradijs voor kinderen en volwassenen waar voor ieder wat te
beleven valt | 14 tot 20.15 uur | Schouwburgplein | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be
EVENEMENT | AUTOLOZE ZONDAG | In het verkeersvrije centrum kan je vandaag genieten van tal van activiteiten en een groene aankleding van de stadskern. Een unieke
kans om de openbare ruimte op een andere manier te beleven.
Info en programma: www.kortrijk.be/septemberfietsmaand |
zie ook p. 13 t.e.m. 16
MUZIEK | FLIP KOWLIER + CASCO PHIL | i.k.v.
Openingsweekend Schouwburg Kortrijk | Flip Kowlier brengt
in 2013 het album Cirque uit, een conceptalbum waarvoor een
bezoek aan het circus de grote inspiratiebron vormt. Het wordt
een meesterwerk waarvoor hij samen met Wouter Van Belle
naar Londen trekt om er de verschillende arrangementen te laten inspelen door het London Chamber Orchestra. Een zo goed
als uitverkochte theatertournee en een druk bezette festivalzomer volgen | 20.15 uur | € 25 | Schouwburg | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be
WANDELING | EROP EN ERONDER | Wandeling met
gids ter gelegenheid van het gouden jubileum van de WestVlaamse Gidsenkring | 14.30 tot 16.30 uur | 056 27 78 40 |
www.toerismekortrijk.be

EUROMETROPOOL | OPEN SITES | Grensoverschrijdende kunstmanifestaties tweejaarlijkse evenementen gewijd
aan de hedendaagse beeldende kunsten, waarbij 24 internationale (teams van) ontwerpers worden uitgenodigd een origineel
kunstwerk te maken waarin de aarde en het grondgebied (te
BE-Komen-Waasten), het water (te FR-Villeneuve d’Ascq) en de
stadslandschappen (in BE-Ieper) een essentiële plaats innemen.
De drie manifestaties zijn gebaseerd op plaatselijke specifieke
kenmerken die voortspruiten uit natuurlijke en historische rijkdommen : de meren voor Villeneuve d’Ascq, de steenbakkerijen
voor Komen-Waasten en de stadslandschappen voor Ieper | Comines-Warneton, Villeneuve d’Asq en Ieper | www.opensites.eu

T.E.M. 31 DECEMBER 2018

VOETBAL | KVK - 1e KLASSE VS MOUSCRON
PÉRUWELZ | 20 uur | Guldensporenstadion | 056 37 46 55 |
www.kvk.be

ZONDAG 28 SEPTEMBER
SPORT | BRUGGENLOOP | Mooie run door centrum
Kortrijk met de vele bruggen | 9.30 uur voor de kids en 10.30 uur
voor lopers 5 en 10 km| inschrijven via www.bruggenloop.be

STADSSPEL | DE SPION | Speel mee in de spannende
citygame rond spionage tijdens WO I. Kruip via een tablet of
smartphone in het vel van Evarist of van de geheime politie die
hem op de hielen zit! | min. 3 spelers, max 10 spelers | € 1,79
per download | app downloaden via Google Play of App Store
PARCOURS | KORTRIJK BEZET 14-18: IN HET
SPOOR VAN EEN SPION | WOI parcours - Groote
Oorlog | Ontdek de plaatsen in en rond Kortrijk die tijdens WO I
een bijzondere rol gespeeld hebben. Het Soldatenheim,
de duivengevangenis, een vliegveld met bunker, de cellen waar krijgsgevangenen heimelijk werden afgeluisterd,
een bomvolle ziekenzaal... Je wandelt of fietst ernaar toe |
www.kortrijkbezet14-18.be
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EXPO

DONDERDAG 2 OKTOBER

STUDENT WELCOME

maar tegelijk ook over het contrast met onze hedendaagse
waarden en normen en hoe in beide werelden dood en gevaar aanwezig zijn | open zo, za van 11 tot 18 uur, di, woe,
do, vrij van 14 tot 18 uur | Paardenstallen Broelmuseum |
056 27 70 80 | www.broelmuseum.be | www.veronikapot.com

ZATERDAG 6 SEPTEMBER
TEM ZONDAG 5 OKTOBER

Traditiegetrouw vormt het schouwburgplein op de
eerste donderdag van oktober het decor voor het
student welcome plein. Dit jaar wordt resoluut voor
Kortrijk gekozen met vier plaatselijke bands: STAB,
King Hiss, Id!ots en B (zijproject drummer goose).
Headliner van dienst is The Sore Losers die zowat ieder zomerfestival plat speelden en net als vorig jaar
wordt geëindigd met een afterparty. Dit jaar volledig
georchestreerd door TLP! Een must voor iedere Kortrijkse muziekliefhebber.

FOTOGRAFIE | PIXELFABRIEK | 100 makers met passie voor beeld | 14 – 18 uur | gratis | Budafabriek Kortrijk |
www.buda-eiland.be | zie ook pag. 10

EXPO | KORTRIJK BEZET 14-18: IN HET
SPOOR VAN EEN SPION - TENTOONSTELLING - GROOTE OORLOG | Wat gebeurde er in Kortrijk tijdens WO I? Op één dagmars van het front, was onze stad
een belangrijke bevoorradingsplaats voor de Duitse troepen. De
stad is in de greep van verordeningen, opeisingen en inkwartieringen. Jachtpiloten en bommenwerpers maken het luchtruim
onveilig. Onfortuinlijke en fortuinlijke burgers vertellen hun verhaal. En achter elk hoekje ligt de spion op de loer | € 3/1/gratis |
Kortrijk 1302 | www.kortrijkbezet14-18.be |zie pagina 5

RRwww.studentwelcomeconcert.be
5/7/12/13/14 SEPTEMBER

VANAF OKTOBER

HET GAT VAN DE KOE
Een klein, afgelegen dorp. Een onbeduidende parochie ergens te lande. In één welbepaalde nacht
wordt alles op stelten gezet. Eén nieuwe inwoner
haalt de hele orde door elkaar. Het gat van de koe is
een volkse, tragikomische voorstelling vol mysterie.
Vreemde personages vertellen het hilarische verhaal van een jongeman die uit het niets lijkt te verschijnen, en die het dorp voorgoed zal veranderen.
Tom Dupont maakte deze absurde voorstelling in
2013 met amateuracteurs, in samenwerking met
OPENDOEK en Theater Antigone. Ze speelden al op
Spots op West en in Oostduinkerke, en zijn nu eindelijk te zien in onze regio!

Ooit was 35mm koning van de cinema. Het nostalgisch gekletter van pellicule, het ratelen van de projectoren, de warme gloed geprojecteerd op het scherm… Het wordt stilaan verleden tijd. Maar wat gebeurt er met al die parels door de decennia heen? Liggen ze
verstopt in archieven, klaar om vergeten te worden? Gelukkig niet. De wondere wereld van de digitale wereld geeft zich nog maar eens
prijs. Met nieuwe technieken worden oude prints nieuw leven ingeblazen. Volledig hersteld, gerestaureerd, gecorrigeerd én krasvrij
gemaakt om zijn plaats op het grote scherm te heroveren! We gingen de wereld rond, op zoek naar prachtige klassiekers om ze deze
keer op en top digitaal aan jullie te tonen… “Classics Restored”: vanaf oktober in de Budascoop! Dr. Strangelove bijt de spits af!

RRwww.budakortrijk.be

www.wearecreators.be

Speeldata:
-vrij 05/09/14 om 20.15u
-zo 07/09/14 om 15u
-vrij 12/09/14 om 20.15u
-za 13/09/14 om 20.15u
-zo 14/09/14 om 15u

RR't Goed ter Heule, Dronckaertstraat 665,
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We geven ook 5 duotickets weg. Graag een
mailtje vóór woensdag
10 september 2014 naar
post@antigone.be met
onderwerp ‘wedstrijd Het
gat van de koe’

TOT ZONDAG 28 SEPTEMBER
© Dany Veys

CLASSICS RESTORED

DONDERDAG 11 SEPTEMBER
TEM WOENSDAG
23 DECEMBER 2015

ZONDAG 7 SEPTEMBER
EXPO | ONTMOETING MET VERONIKA POT |
Veronika Pot bekijkt samen met jou haar werk en geeft graag
een woordje uitleg | 15 uur, ook op za 13/09 om 15 uur, za 27/09
om 14.30 uur, za 27/09 om 16 uur, zo 05/10 om 15uur | gratis |
Paardenstallen Broelmuseum | 056 27 78 00 | www.veronikapot.
com | www.broelmuseum.be

TEM ZONDAG 7 SEPTEMBER
EXPO | EIGENTIJDSE MINIATUREN VAN
ARNOUT FRANSEN | zo, vrij, za van 13.30 tot 19 uur
(ma, di, woe, do gesloten) | 0474 25 88 02 | Marbes galerij, Oudenaardsesteenweg 65 | www.marbes.be
EXPO | EXPO SUZAN T'HOOFT | i.k.v. Openingsweekend Schouwburg Kortrijk | Flip Kowlier nodigt illustratrice Suzan T'Hooft uit. Ze creëert de hoes van ‘Cirque’
dat meteen genomineerd werd voor de MIA-award voor
beste artwork. Haar illustraties vermengen altijd diverse
technieken en materialen, van collage tot frottage, potlood
en acryl. Werk dat je moet gezien hebben! | 16 uur, ook op
zo 21/09 om 14 uur | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be

TEM ZONDAG 5 OKTOBER

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

ZONDAG 28 SEPTEMBER
TEM DINSDAG 30 SEPTEMBER
EXPO | SIGN2COM | Sign2Com is een professionele ‘Get
Together’ waar spelers uit de reclame-, signage-, media- en
communicatiewereld zich profileren. Een beleving vol innovatie,
relevantie en verwondering. Met als toemaatje, free catering voor
iedereen | sign2com@kortrijkxpo.com | www.sign2com.com

WIN

In 1917 was de Ortskommandant in Kortrijk
de vader van een beroemde Duitse piloot. Wat
was zijn naam en voornaam?
Mail het antwoord voor 15/09
naar kortrijk1418@kortrijk.be en
win 5 duo-tickets voor de expo
Kortrijk bezet 14-18.

EXPO | THE TRANSFORMATION - VERONIKA POT | Met ‘The Transformation’ tast Veronika Pot
de grenzen van Arcadië verder af. Dit derde deel van de reeks
gaat over die wereld van perfecte schoonheid en ultiem geluk

WWW.SHOP-IN-KORTRIJK.BE/WWW.K-IN-KORTRIJK.BE

golden river city jazz festival
24 | STADSKRANT KORTRIJK

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 november: 6 oktober, editie december: 3 november.

MEER UIT-TIPS KAN JE VINDEN OP:
www.kortrijk.be
www.uitinregiokortrijk.be
www.uitinvlaanderen.be
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#IGKORTRIJK ZOEKT JE!
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 keer kan je een
leuke prijs winnen als je je foto tagt
met #igkortrijk_fietsmaand.
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Zomerconcert Park Heule (copyright: Davy De Pauw)

