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In deze Stadskrant:
11 november is sinds enkele generaties
de datum waarop we het einde van de
Eerste Wereldoorlog herdenken, nu 96
jaar geleden. Naar aanleiding daarvan
vroegen we enkele Kortrijkzanen om enkele herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog met ons te delen. p. 4-5
Het CWF is de grootste Europese conferentie over ondernemerscreativiteit en
innovatie. Om de 2.000 internationale
deelnemers te begeleiden, doet men een
beroep op zogenaamde creative buddies. p.6
In 2015 gaat het stof liggen na de ingrijpende Leiewerken, hét uitgelezen moment waarop Kortrijk de Leie teruggeeft
aan de inwoners. Dit gaat gepaard met
een bijzonder feestprogramma. p.9

Op 22 en 23 november organiseert Autostal Groeninghe de 22ste editie van
de autorally 6 Uren van Kortrijk. Na het
succes van vorig jaar is de organisatie
enorm gemotiveerd om nog beter te
doen. p.11
De allerjongsten kijken uit naar de komst
van Sinterklaas. Hun geduld wordt niet
lang op de proef gesteld. De Sint komt op
zondag 9 november naar Kortrijk. p.16
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Stel zelf je vragen
aan het bestuur
Dat Kortrijk een stad is die luistert en dialogeert, bewijst
de spreekrechtronde voorafgaand aan de gemeenteraad. Inwoners die een vraag indienden, krijgen dan een
half uur de tijd om hun problemen of vragen van algemeen belang aan te kaarten.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 13 oktober stelden
Zarema Kotikova en Fadumo Abdi Nasir een vraag over het
gebruik van de term ‘nieuwe Kortrijkzaan’ en de discriminatie
die daar nog al te vaak mee gepaard gaat. Werner Ostyn deed
het voorstel om het onderhoud van de bufferbekkens in het
stadsgroen Marionetten toe te vertrouwen aan een groep
vissers. Benieuwd naar de reactie van het bestuur? Hun antwoorden vind je op www.kortrijk.be/spreekrechtronde.
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.

Kortrijk Spreekt boekt resultaten

en verder:
•
•
•
•
•
•

KORTRIJK SPREEKT

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

Op volgende feest- en brugdagen is
het stadhuis gesloten: 1 en 11 november. Op 10 november zijn alle
baliediensten open, behalve het
stadsarchief. Betalingen gebeuren
met bancontact.

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:

Binnenkort gaat Christian Deleu aan de slag
als ombudsman van de stad. Inwoners die
de overtuiging hebben dat ze niet correct
behandeld worden, kunnen bij hem terecht.
We stellen de ombudsman voor in een volgende Stadskrant.

RRwww.kortrijk.be/kortrijkspreekt
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Elysway,

Facebook voor rouwenden,
is Europese primeur voor Kortrijk.
Steeds meer mensen betuigen hun medeleven via Facebook, Twitter of op een online herdenkingsblog.
Tegenwoordig hoort internet bij het rouwproces en dat heeft de start-up Elysway goed begrepen. Dit initiatief
lanceert als eerste in Europa een soort Facebook voor rouwenden.
Online rouwen is een realiteit waaraan niemand kan ontsnappen, vooral jongeren
niet. Rouwexperten spreken dan ook over
een nieuwe ontwikkeling die drempelverlagend werkt. Zeker voor wie maar moeilijk
zijn/haar gevoelens onder woorden krijgt.
Ondernemer en initiatiefnemer Filip Troch:
“Virtueel rouwen bestaat al in verschillende landen. Nieuw aan onze aanpak is
de uitgebreide mogelijkheid tot interactie
tussen nabestaanden. Gebaseerd op het
Facebook-model kunnen rouwenden interactief met elkaar in contact blijven op een
sociaal platform, een soort van universele
plaats die iedereen de mogelijkheid biedt
om stil te staan bij een overlijden. Alles verloopt met uitdrukkelijke goedkeuring van
de nabestaanden. Nu bestaan er websites
of Facebook-pagina’s die na enkele jaren
verloren gaan door gebrek aan tijd, geld of
interesse. Zo sterft de persoon voor wie dit
is aangemaakt zelfs een tweede keer. Dat
willen wij net vermijden.”
HOMMAGE AAN OVERLEDENE
Via het nieuwe systeem kan iedereen verder schrijven aan het levensverhaal van de

overleden persoon. “Een voorbeeld: 25 jaar
geleden verloor ik zelf een goede vriend.
Jaarlijks groet ik zijn graf in Brugge. Ik veronderstel dat zijn familie dat niet weet en
dat is jammer. Ik heb nog foto’s van mezelf
en die vriend uit onze legerdienstperiode.
Ik zou die graag delen met de familie, maar
heb geen adres”, aldus Filip Troch. “De beste
hommage aan een overleden persoon is om
hem of haar blijvend te herdenken. Dankzij
deze applicatie kan dat. De webpagina blijft
eeuwig toegankelijk voor wie een bericht
wil posten, een anekdote wil ophalen of een
ode aan de overledene wil neerpennen.”
MEMORYBORD
Elysway wil overigens meer bieden dan
enkel een interactieve website. “De mogelijkheden via dit gratis creatief platform zijn
eindeloos. Zo kan je unieke fotoalbums bestellen, jaarlijks een event organiseren ter
nagedachtenis of het nieuws van het overlijden snel en wereldwijd verspreiden naar
familieleden of vrienden die veraf wonen.
Vanaf november gaat Elysway - letterlijk ‘de
eeuwige weg’ - zonder meer de Europese
toer op. Ze werken samen met begrafenis-

"DE BESTE
HOMMAGE AAN
EEN OVERLEDEN
PERSOON IS OM
HEM BLIJVEND TE
HERDENKEN"
ondernemers, individuele burgers of publieke overheden zoals steden en gemeenten. Deze laatste groep krijgt bovendien
de kans om een memorybord (in de vorm
van een iPad toepassing) te installeren op
de begraafplaatsen. Kortrijk doet dienst als
pilootstad en krijgt zo’n toepassing op de
begraafplaats Hoog-Kortrijk. Via een QR-code die discreet op het graf wordt geplaatst
of terug te vinden is op de rouwbrieven en
bidprentjes, kunnen vrienden en familieleden hun medeleven betuigen.

RRwww.elysway.be
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1 4Gerard Delécluse (rechts)
Werner
waren nog tieners toen de oorlog hier lelijk huishield.
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© Johan Depaepe

Gerard Delécluse (90) woont zijn hele leven al in Kooigem. Zestien was hij toen de
Tweede Wereldoorlog uitbrak. “Het was
over de hele lijn een nare periode om tiener in te zijn”, zegt hij. “Er was geen werk en
vaak ook te weinig te eten, alles was gerantsoeneerd. Om te overleven, zagen we ons
genoodzaakt om te blauwen. Smokkelen
was natuurlijk verboden, en de gendarmen
gingen vaak op patrouille om ons te pakken. Van de commandant kreeg je niets gedaan, maar anderen lieten zich vaak omkopen om ook iets van ons te krijgen.”

Mijmeringen bij
Wapenstilstand
11 november is sinds enkele generaties de datum waarop we het einde van de Eerste Wereldoorlog herdenken,
nu 96 jaar geleden. Naar aanleiding daarvan vroegen we enkele Kortrijkzanen om enkele herinneringen aan de
Tweede Wereldoorlog met ons te delen. Gerard Delécluse en Werner Defever waren nog tieners toen die oorlog
ook hier lelijk huishield.
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WE ZIJN BEVRIJD!
Gerard was negentien toen hij getuige
was van een voorval dat hem het meeste
is bijgebleven. “Het was september 1944,
het einde van de oorlog was voor ons in
zicht, na de landing van de geallieerden in
Frankrijk. Zij trokken aan de overkant van
de Schelde van Doornik naar Antwerpen.
Toen op een avond een groot voertuig van
de geallieerden hier de plaats kwam opgereden, sprong iedereen ernaartoe en riep
‘We zijn bevrijd!’ We waren van plan om
dat ’s anderendaags uitgebreid te vieren.
Maar de volgende ochtend zag ik tot mijn
ontsteltenis een grote colonne Duitsers in
de richting van Kortrijk trekken. Hun officier kwam naar mij en vroeg vriendelijk
of ik niet kon zeggen hoe ze naar Antwerpen moesten gaan. Ik antwoordde naar
waarheid dat de geallieerden er ook naar
op weg waren, maar dan aan de overkant
van de Schelde, via Doornik. Hij bedankte
mij en liet mij gaan. Er zou waarschijnlijk
verder niets gebeurd zijn, als een beetje
verder een groep jongens niet vanuit een
gracht op de Duitsers had geschoten met
een jachtgeweer. De soldaten werden
kwaad en dreigden ermee het hele dorp
uit te moorden. Ze installeerden een kanon
midden op de plaats en schoten een mortier dwars door de pastorie. Een kennis van
mij kon over de Schelde raken om hulp te
vragen aan de geallieerden. Zij stuurden
meteen drie vliegtuigen die de colonne
Duitsers beschoten, terwijl wij schuilden
in de grote kelder van weverij Esquenet.

“HET WAS
OVER DE HELE LIJN
EEN NARE PERIODE
OM TIENER IN
TE ZIJN.”

De Duitsers vluchtten weg, maar aan ’t molentje schoten ze wel nog een vrouw dood
die aan haar venster zat te kijken.” Gerard
heeft heel wat van zijn herinneringen, aan
zijn kindertijd en aan de oorlog, op papier
gezet, onder meer voor zijn kleinkinderen.
“Het is niet dat ik er elke dag aan denk,
maar soms borrelen de herinneringen wel
spontaan op, als men er mij naar vraagt, of
als oorlog in het algemeen ter sprake komt.”
ONUITWISBARE INDRUK
Werner Defever (87) uit Kortrijk is wel nog
elke dag bezig met de oorlog. “Je kunt niet
onderschatten wat voor blijvende invloed
dat heeft op iemand die zijn tienerjaren in
oorlogstijd doorbracht”, zegt hij. “Ik vind het
ook niet erg om erover te spreken. Tegen
mijn familie moet ik er niet over beginnen
(glimlacht). Maar mijn ervaringen, en ook
die van mijn vader in de Eerste Wereldoorlog, hebben nu eenmaal een onuitwisbare
indruk achtergelaten.”Werner moet niet lang
nadenken om een sprekende herinnering
aan de oorlogsdagen op te diepen. “Ik moet
nog maar een jaar of veertien zijn geweest.
Het was drie dagen na de Leieslag hier op 28
mei 1940. Ikzelf, mijn twee jaar oudere broer
en twee vrienden wilden weleens zien wat
er gebeurd was. We waren immers typische
tienerjongens, roekeloos, nieuwsgierig en
avontuurlijk. Op een weide langs de Leie
tussen Kortrijk, Kuurne en Harelbeke zagen we een wagentje op rupswielen staan,
achtergelaten door het Belgische leger.
Hoogstwaarschijnlijk had dat een soort antitankkanon voortgetrokken, maar dat was
verdwenen. Er stonden wel nog obussen, en
één van de vrienden vond er niets beter op
dan er een paar tegen elkaar te slaan. Mijn
broer begon meteen te roepen om dat te
laten, maar net op dat moment sloeg vlak
naast ons een kogel in, afgevuurd van op
de brug in Harelbeke, waarschijnlijk door
een Duitse scherpschutter. Elke keer als we
iets wilden oppakken, schoot hij. We hielden
er dan ook snel mee op, hoewel ik nog snel
een bajonet van een Belgisch soldaat mee
kon grissen.” Op die weide zagen de vier jongens heel wat beroering. Een aantal mensen
leek ergens op te wachten. Op de weduwe
van een gesneuvelde Belgische soldaat, zo
bleek. “Een Kortrijkse advocaat, die mogelijk
een officier was geweest. Op die plek lagen
een viertal mensen begraven in een ondiep
graf. Er kwam een lijkwagen aan, en de mensen veegden de aarde over het graf van de
advocaat weg. Het lichaam was er vreselijk
aan toe, en de weduwe kon er haar man niet
in herkennen. Tot één van de mannen een
splinternieuwe pijp uit de zak van de soldaat

haalde, een pijp die hij van zijn vrouw had
gekregen toen hij naar het slagveld trok. Natuurlijk brak zij toen helemaal, en ze moest
door de mannen ondersteund worden.” Werner krijgt nog altijd de tranen in de ogen als
hij dit vertelt, zo’n diepe indruk heeft het op
hem gemaakt. “Volgens de aanwezigen waren alle soldaten die daar begraven lagen,
niet gesneuveld maar geëxecuteerd: ze hadden allemaal een kogel in het hoofd. Mogelijk als wraakactie, want er waren daar veel
Duitsers gesneuveld, onder meer door toedoen van één Belgische soldaat, die zich wat
verder had ingegraven in een achtertuintje
met een machinegeweer om te verhinderen
dat de Duitsers de Leie konden oversteken –
iets waar ze uiteindelijk wel in geslaagd zijn
door onze soldaten in te sluiten.”

Blijvend eerbetoon
Werner Defever houdt nog altijd vast
aan de traditie om op 11 november de
huldiging bij te wonen van de strijdkrachten en gesneuvelden aan het
herdenkingsmonument op de Grote
Markt. “Ik ging al als kleine jongen mee
met mijn ouders. Ik vind het jammer
dat ik de belangstelling daarvoor jaar
na jaar heb zien verminderen. Er zijn
natuurlijk steeds minder oudstrijders
van WO II, maar ik zou een oproep willen doen naar hun kinderen en (achter)kleinkinderen om die traditie toch
in ere te houden. Want de mensen die
vochten voor ons land, verdienen een
blijvend eerbetoon.”

RRDe huldiging aan het herdenkings

monument op de Grote Markt vindt
plaats op 11 november om 11.30 uur.
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Creativity
World Forum

neemt Buda-evenement
op in programma
The Green Light District, het grootste evenement tot nu toe in de
Budafabriek, is opgenomen in het
avondprogramma van het CWF.
Het event belicht innovatieve ideeën rond ecologie en loopt van 8 november tot 8 februari.

nemen internationale
gasten op sleeptouw

© Johan Depaepe

Creative buddies
Op 5 en 6 november is Kortrijk de gaststad voor het Creativity World Forum (CWF),
een initiatief van Flanders DC. Het CWF is de grootste Europese conferentie
over ondernemerscreativiteit en innovatie en nodigt tal van gerenommeerde
sprekers uit naar Kortrijk Xpo. Om de 2.000 internationale deelnemers te
begeleiden, doet men een beroep op zogenaamde creative buddies.
Creative buddies zijn Kortrijkse studenten
die de buitenlandse gasten op sleeptouw
nemen door de stad. Onder de noemer Can
I help you? moeten zij gasten meer unieke,
originele en creatieve informatie geven
dan hosts en hostessen doorgaans doen.
De buddies volgen les aan Howest en Vives.
MEER DAN DE WEG WIJZEN
Eén van hen is Charlotte De Winter, derdejaarsstudent Eventmanagement aan
Vives: “De maandag vóór het Creativity
World Forum is er een ‘trainingsdag’. Dan
bezoeken we enkele belangrijke locaties,
zoals Kortrijk Xpo, de Budafabriek, het hotel waar de gasten verblijven en krijgen
we alle informatie over de trekpleisters,
leuke cafeetjes, restaurants,....“Gasten kun6 | STADSKRANT KORTRIJK

nen ons aanspreken voor tips en indien
nodig vergezellen we ze naar de plek waar
ze heen willen. Het is meer dan zomaar
de weg wijzen”, zegt Charlotte De Winter.
“Ik kijk uit naar het internationale contact
met een diverse groep mensen. Voor studenten als ons is dit een unieke kans om
de theorie van onze opleiding (voor Howest gaat het om studenten Toerisme en
Communicatiemanagement, nvdr) eens in
de praktijk om te zetten.” Als het project
met de creative buddies aanslaat, denkt
de dienst Toerisme eraan om dit concept
ook in te voeren bij andere grote evenementen in de stad.

RRMeer weten over het Creativity World Forum?

The Green Light District in de Budafabriek heeft op zich niets te maken
met het Creativity World Forum, maar
Flanders DC vond het evenement zo
interessant dat het de vooropening
ervan opnam als avondprogramma
van het CWF. “Het grote publiek is welkom vanaf 8 november”, zegt Franky
Devos van de Budafabriek. “The Green
Light District toont dat mensen uit
verschillende hoeken van de samenleving bezig zijn met innovaties rond
ecologie: ondernemers, visionaire
en soms ook utopische kunstenaars
en wetenschappers-studenten. Deze
drie groepen tonen projecten die de
relatie tussen mens en natuur op een
positieve manier trachten te versterken. Christophe De Jaeger van Bozar
maakte een mooie selectie van internationale kunstenaars, die in de Budafabriek hun werk presenteren, zij aan
zij en soms overlappend met bedrijfsen wetenschappelijke projecten. Die
laatste twee hebben we bewust erg
lokaal gehouden, om aan te tonen dat
innovaties niet altijd in New York of
Berlijn plaatsvinden.” Wie één keer een
kaartje kocht, kan het evenement drie
maanden blijven bezoeken, dankzij
een vingerafdrukscan. “Aangezien we
tot 8 februari geregeld nieuwe dingen
presenteren, is het zeker de moeite
om geregeld naar de Budafabriek af te
zakken”, besluit Franky Devos.

RRThe Green Light District vindt plaats van
8 november 2014 tot en met 8 februari
2015 in de Budafabriek, Dam 2a. Open
van woensdag tot en met zaterdag van
14 tot 18 uur, op zondag van 11 tot 18
uur. www.greenlightdistrict.be

WORD JIJ
DE TOPZAAK?

Ben je (beginnend) ondernemer en op zoek naar een geschikt pand om je zaak
onder te brengen? Ben je bovendien creatief en innovatief? Waag dan je kans en
neem deel aan de ondernemerswedstrijd die de stad Kortrijk uitschrijft. Door het
stadsvernieuwingsproject Overleie is daar heel wat in beweging en krijgt de wijk
een nieuwe dynamiek. De nabijheid van het creatieve Buda-eiland versterkt dit
alles. Kortom, de ideale voedingsbodem om er jouw topzaak op te starten!
Kandidaten moeten tegen 15 februari 2015
hun conceptvoorstel indienen. De jury verwacht een creatief/vernieuwend concept,
liefst met een eigen maakelement. Uiteindelijk selecteert de jury, na een mondelinge presentatie, een vijftal gegadigden.
De geselecteerde kandidaten doorlopen
daarna gedurende een drietal maanden een
intensief coachingtraject op maat. Dit om
het concept op juridisch, financieel, com-

municatief en innovatief vlak verder te versterken. De kandidaten gaan in die periode
ook op zoek naar een leegstaand pand op
Buda-Overleie. In juni 2015 maakt de jury de
hoofdwinnaar bekend die niet alleen 25 000
euro in de wacht sleept, maar gedurende 3
jaar verder begeleid wordt. Ook de andere
laureaten krijgen een geldprijs en coaching.
Vanaf het najaar van 2015 heeft Buda-Overleie er dan enkele verfrissende Topzaken bij.

Gratis ondernemersbootcamp
Je hoeft niet onvoorbereid aan deze wedstrijd deel te nemen. Op 13 en 14 december 2014 vindt een ondernemersbootcamp plaats. Het programma vermeldt gratis
workshops, netwerkmomenten met andere creatieve ondernemers, een kennismaking met Buda-Overleie en het bezoek aan leegstaande handelspanden. Deelname
is dus geen overbodige luxe!

RRInschrijven voor de ondernemersbootcamp en de

ondernemerswedstrijd kan via www.kortrijk.be/topzaak

Kunstzinnige
etalages in de
binnenstad
‘Creators’ en ‘entrepreneurs’ bestuiven elkaar in het initiatief Walking
Windows. Tot 6 december kan je in
de Kortrijkse binnenstad kunstzinnige etalages van een 50-tal handels- en horecazaken bewonderen.
50 ondernemers en 50 artiesten uit
het gehele land vonden elkaar tijdens
een speeddating-avond. De ‘entrepeneurs’ wilden hun etalages een uniek
cachet geven zodat inwoners en bezoekers van Kortrijk kunnen genieten
van de kunstige ingrepen.
NOSTALGIE
Walking Windows verwijst naar de
nostalgie rond de etalagewedstrijd
die vroeger op Witte Donderdag
plaatsvond. Ook nu bekijkt een externe jury onder leiding van de Kortrijkse topdesigner Lowie Vermeersch
de uitstalramen met een kritische
blik. Er is ook een publieksprijs voorzien. De prijzenpot bestaat uit een
tentoonstelling en werkruimte voor
de artiesten. De ondernemer van
de winnende etalage krijgt een gratis advertentie in o.a. Steps Magazine en K & the City. Fotograaf David
Barbe brengt de “Walking Windows”
in beeld zodat iedereen zijn stem
online kan uitbrengen. Wie graag
rustig rondkijkt, kan via een folder
met plannetje alle Walking Windows
ontdekken. Te verkrijgen in Toerisme
Kortrijk en alle deelnemende zaken.

RRWalking Windows is een co-productie

van de Academie Kortrijk, de Stuyverij,
Designregio Kortrijk, Karamblas, Shop
in Kortrijk en de Stad Kortrijk.

© David Barbe
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Neem een kijkje op www.creativityworldforum.be
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NACHTOPVANG
OPNIEUW
VAN START

Ecologische kunsten cultuursector

De nachtopvang vindt dit jaar plaats in
een aparte vleugel van de voormalige
materniteit van az groeninge, campus
Reepkaai. Daklozen kunnen er zeven
dagen op zeven tussen 19.30 uur en
8.30 uur terecht voor een proper bed,
een warme douche en een maaltijd. Er
zijn 15 bedden beschikbaar. Indien nodig, kan men de capaciteit opdrijven tot
20 bedden. Een bed reserveren is niet
mogelijk. Daklozen kunnen zich elke
dag aanmelden tussen 19.30 en 20 uur.

Milieu en duurzaamheid krijgen ook in de kunst- en cultuursector meer
aandacht. Zo ontstonden in enkele steden zoals Gent en Leuven de voorbije
jaren netwerken waarin de cultuurorganisaties samenwerken om hun
ecologische voetafdruk te verkleinen. Op 22 oktober ging Greentrack Kortrijk
officieel van start.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Behalve een coördinator zijn telkens een
professionele en vrijwillige medewerker
aanwezig. Wil jij één of meer nachten
ondersteuning bieden of help je graag
tijdens de drukke avondmomenten
(19.30 uur tot 22 uur) om soep te warmen of een luisterend oor te bieden?
Neem dan contact op met Caroline Verhaeghe, OCMW Kortrijk, 0473 86 26 78.

slag te gaan. Bedoeling is dat iedereen zich
achter het Greentrack-logo en doelstellingen schaart. De organisaties kunnen rekenen op de ondersteuning van Greentrack
Kortrijk die geregeld met informatieve sessies uitpakt. Het Greentrack netwerk Kortrijk krijgt de steun van de stad Kortrijk, de
leden zelf betalen een bijdrage om de werking mogelijk te maken. De coördinatie is in
handen van Steven Vromman, die ook het
eerste Vlaamse Greentrack netwerk in Gent
heeft opgestart. Met de organisaties die nu
deel uit maken van het netwerk is al een
groot deel van de sector in Kortrijk vertegenwoordigd, al blijft het de bedoeling dat
de komende jaren nog meer organisaties
hun steentje bijdragen aan een ecologische kunstenwereld.

DEKENS EN KLEDIJ GEZOCHT!
De inwoners van Kortrijk dragen de
nachtopvang een warm hart toe. Dit
bewijst het grote aanbod van dekens
en kledij die buurtbewoners aanbieden. Heb je zelf nog propere dekens
of warme kledij die je niet meer nodig
hebt? Dan kan je dit binnenbrengen
bij Poverello, Spoorweglaan 26 in Kortrijk. Dit kan elke maandag, dinsdag en
woensdag tussen 9 en 15 uur. Graag
deze uren respecteren en geen goederen op de stoep achterlaten.

De organisaties die in Kortrijk aan de kar trekken zijn De Kreun, het Muziekcentrum Track,
Wit.h, de Unie der Zorgelozen, het Festival
van Vlaanderen Kortrijk, Buda AGB, Buda
Kunstencentrum, Humorologie, Schouwburg Kortrijk en Vlamo West-Vlaanderen.
Zij engageren zich om in hun werking meer
aandacht te besteden aan duurzaamheid.
Daarvoor maken zij een actieplan op met
concrete maatregelen. Tot de mogelijkheden behoren acties rond energie, catering,
afval, promotie, mobiliteit en materialen.
OOK PUBLIEK WERKT MEE
Daarbij betrekken de deelnemers niet alleen hun eigen medewerkers, maar doen
ze ook een beroep op het publiek, leveranciers en kunstenaars om ecologisch aan de
8 | STADSKRANT KORTRIJK

RRRudy Schollaert,

CAW Zuid-West-Vlaanderen,
056 35 78 51

Laat je verleiden
door de Leie

© B.ad

Dankzij de nachtopvang kunnen
daklozen de koude wintermaanden
overbruggen. De opvang gaat van
start op 17 november en biedt tot
eind maart plaats aan dak- en thuislozen. Stad Kortrijk, OCMW Kortrijk
en CAW Zuid-West-Vlaanderen en de
Provincie West-Vlaanderen zijn partners in dit sociaal project.

In 2015 gaat het stof liggen na de ingrijpende Leiewerken, hét uitgelezen moment waarop Kortrijk de Leie
teruggeeft aan de inwoners. Dit gaat gepaard met een bijzonder feestprogramma.
Onder de titel ‘De Grote VerLEIEding’ focust
de stad op de talrijke gedaanteverwisselingen van de Leie in Kortrijk en de regio.
Op Sinksenzaterdag 23 mei 2015 vindt
de aftrap plaats voor vier maanden lang
feestgedruis. Je kan picknicken, wandelen,
fietsen, varen, een kunstroute bezoeken,
Kortrijk Congé of Zomercarnaval beleven,
markante historische plekken en inspirerende toekomst-projecten ontdekken. De
feestelijke afsluiter is gepland op vrijdag
25 september 2015.
DE LEIE IS VAN JOU!
Kortrijk daagt je uit. Organiseer jouw eigen
Leie-project: een wandel-, fiets- of boot-

tocht, muziek, theater, dans, cinema, sport
en spel, pop-upwinkels, marktjes, een boekenbeurs, een modeshow, een surfwedstrijd of regatta, een graffitiproject, een
literaire happening, een volksbal, een fotoshoot, volkstuintjes, nachtelijke gesprekken,…. ‘De Grote VerLEIEding’ wil verschillende initiatieven op de mooiste plekjes
langs het water.

Markebeek, Heulebeek). Of je bent als Leievrijwilliger bereid om tussen 23 mei en 25
september artiesten te ontvangen, catering
te verzorgen, pintjes te tappen of mee in te
staan voor de veiligheid bij evenementen.
Of je wilt als Leie-speler je talent als tubaspeler, danser, zanger, verteller of model op
de catwalk tonen. Laat ons weten wanneer
en waarvoor je beschikbaar bent.

WORD LEIE-GREETER!
Geen zin om zelf iets te organiseren, wel om
mee te werken? Als ‘Leie-greeter’ begeleid
je vanaf 1 maart 2015 wandel-of fietstochten langs jouw favoriete (verborgen) plekken aan de Leie of haar beken (Neerbeek,

RRHeb je zelf een idee of wil je graag meewerken?

Download het inschrijvingsformulier via www.
verleieding.be of haal het op aan de balie van
Evenementen & Verenigingen en bezorg het
volledig ingevuld terug tegen 5 december 2014
(eerste ronde) of 15 januari 2015 (tweede ronde).

Overleiestraat in nieuw kleedje
De Overleiestraat is opnieuw toegankelijk voor het verkeer. Hoewel de Budabrug nog niet afgewerkt is, heeft de stad er niet op gewacht om de Overleiestraat al open te stellen voor het
verkeer. De aannemer begon in april met de herinrichting van de straat. De ingrepen hadden
tot doel om de toegangsas naar het stadscentrum te verbeteren. De Overleiestraat blijft net
als vroeger een tweerichtingsweg. Er is ook een vlotte fietsverbinding in de richting van het
Astridpark. Nu de straat heraangelegd is, zal de stad extra acties op het getouw zetten om
de buurteconomie nieuw leven in te blazen. Je leest hierover meer op blz. 7 van deze Stadskrant. Wie de laatste nieuwtjes over de afwerking van de Budabrug wil volgen, kan terecht op
www.wenz.be of op de facebookpagina van Overleie.
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Tower Awards bekroont
5 creatieve ondernemers

Laten we dat elektriciteitstekort zomaar gebeuren of doen we er samen iets
aan en proberen we een afschakeling te voorkomen? Als we allemaal wat
minder elektriciteit verbruiken deze winter verminderen we de kans op
tekorten en verlagen we onze energiefactuur. Dubbele winst!
Meten hoeveel elektriciteit je elke week op
de teller zet, is al een goed begin om je verbruik te laten dalen. Studies wijzen namelijk uit dat mensen die hun verbruik opvolgen, onbewust al zuiniger omspringen met
energie en gemiddeld 2% besparen.
BESPAAR OP VERLICHTING
Doof de lichten zodra je een ruimte verlaat. Beperk het aantal brandende lampen
en stem de lichtsterkte af op wat je wil
doen (koken, lezen, tv kijken, …). Gebruik
lampen die weinig verbruiken: een led- of
spaarlamp is beter dan een gloeilamp en
biedt bovendien een lichtsterkte die minstens vier keer hoger is. Halogeenlampen
daarentegen zijn echte energievreters.
SLUIPVERBRUIKERS
Wist je dat heel wat toestellen ook energie
verbruiken als je ze niet gebruikt? De lader
van je gsm of transfo bijvoorbeeld, maar
ook heel wat wasmachines, droogkasten
en koffiemachines zijn boosdoeners. Trek
10 | STADSKRANT KORTRIJK

de stekker uit of zet een tussenschakelaar
in het stopcontact.
VERBRUIK IN DE DALUREN
Sommige toestellen verbruiken heel wat
energie als ze in werking zijn. Wacht daarom
tot de daluren om ze te gebruiken. Elke kilowatt die je tijdens de drukke momenten
uitspaart, helpt om een black-out of afkoppeling van het elektriciteitsnet te voorkomen. Laat je broodbakmachine ’s nachts
werken, dan heb je meteen ovenvers brood
de volgende ochtend. Een droogkast en
wasmachine gebruik je bij voorkeur in het
weekend. Moet je noodgedwongen wassen
op een weekdag, dan kan je met de startuitstelfunctie je toestel pas na 21 uur inschakelen. Dan begint in Kortrijk de dalperiode.

RRDe algemene info over het afschakelplan in

Kortrijk las je vorige maand al in de Stadskrant.
Heb je vragen? Bel het gratis nummer 1777,
mail naar 1777@kortrijk.be of kom langs bij het
Onthaal- en Meldpunt in het stadhuis.

Het dreigende stroomtekort deze
winter is hét gespreksonderwerp
op dit moment. Samen met de
Bond Beter Leefmilieu wil de stad
het accent van het debat verleggen van afschakelplannen en kernenergie naar energiebesparing en
duurzame energietoekomst.
Een uitstekend middel om te besparen
op energie is de Energiejacht. Het principe is eenvoudig: je volgt je energieverbruik op de voet en je schakelt de
energievreters uit. Meedoen is simpel
en gratis. De eerste stap is je registreren op www.energiejacht.be. Via een
unieke online rekentool, ontwikkeld
door Energie ID, kun je bovendien je
energieverbruik op de voet volgen en
zo krijg je een goed beeld van je besparingen. Door je te abonneren op de
nieuwsbrief van energiejacht ontvang
je geregeld tips om op eenvoudige
manier energie te besparen.
VERLUCHT VERSTANDIG
Wist je bijvoorbeeld dat een gemiddeld huishouden dagelijks zo’n 10 liter water produceert door te zweten,
ademen, koken, wassen of poetsen?
Goed verluchten en ventileren is dus
van groot belang. Wie denkt dat dit
hogere stookkosten met zich meebrengt, heeft het fout. Het opwarmen
van vochtige lucht kost meer energie
dan het opwarmen van droge lucht.
Als de verwarming te laag staat, kan
er vocht neerslaan op ramen, buitenmuren of zelfs meubels.

RRwww.energiejacht.be

© Bond Beter Leefmilieu

Een afschakeling
vermijden? Het kan!

Energie jagen

Twee dagen
rallyspektakel

De Tower Awards zijn een nieuw Kortrijks
initiatief dat jonge en talentvolle ondernemers in de regio wil steunen en stimuleren. Uit meer dan 140 laureaten werden
op 25 september vijf winnaars gekozen.
Matthieu Beudart, chef van restaurant Table d’Amis, ontving de Personality Award.
Karamblas, een buurtproject in Sint-Jan
van Natacha Jaumain, werd bekroond als
Starter van het Jaar. Het Kortrijks Product
van het Jaar werd Copperhead Gin van
Hotel Damier. Cindy Frey, tattoo-artieste
en rockfotografe, kreeg de Merkwaardige
Award. Rolls Concept Store viel tot slot in
de prijzen voor het Beste Innoverende
Concept. De eerste editie van deze vernieuwde Kortrijk Personality Award was
alvast een schot in de roos. Het initiatief
krijgt een vervolg in het najaar van 2015.

RRwww.towerawards.be

Op 22 en 23 november organiseert Autostal Groeninghe de 22ste editie van
de autorally 6 Uren van Kortrijk. Na het succes van vorig jaar is de organisatie
heel gemotiveerd om nog beter te doen. Deze editie is overigens opgedragen
aan Lieven Ghekiere, die begin september overleed. Lieven was een trouw
lid van Autostal Groeninghe.
Net als vorig jaar wil de organisatie zowel
de fans, de rijders als de buurtbewoners
een mooie dag bezorgen. Het epicentrum
bevindt zich opnieuw in het hartje van de
stad, op de Grote Markt. De servicezone
loopt van de Grote Markt tot aan het Conservatoriumplein. Ook het Casinoplein, het
Stationsplein en alle straten die in verbinding staan met deze pleinen doen dienst
als servicezone. Met het Schouwburgplein
behoudt de rally het mooiste ‘Parc Fermé’
van ons land. Deze overnachtingslocatie
voor de wagens lokte vorig jaar alvast heel
wat kijklustigen.
TWEEDAAGSE
De organisatie schotelt de teams een schitterend parcours voor. Nieuw dit jaar is dat
men nu ook op zaterdag zullen racen, en
dat op een gloednieuw parcours op grondgebied Moeskroen. Hierdoor verschuift de
technische controle naar zaterdagochtend
en begint het rallyfeest al in de vroege

uurtjes. ’s Avonds zet coverband Wolfgang
vanaf 20.30 uur de grote tent in lichterlaaie. Een dag later staat opnieuw alles in
het teken van de rally. Dan is het parcours
verdeeld over vier klassementsproeven die
men drie keer moet afwerken. Om kwart na
zeven is de winnaar bekend.
VERANDERINGEN PARCOURS
Bij de wijzigingen aan het parcours hield de
organisatie rekening met de wensen van de
omwonenden. Ook dit jaar zullen zij tijdig
informatie in de bus krijgen over de praktische zaken. De organisatie vraagt nu al met
aandrang om de richtlijnen inzake bereikbaarheid en veiligheid correct op te volgen. Met 135 ingeschreven wagens biedt
de rally een kwantitatief, maar vooral ook
kwalitatief deelnemersveld aan, waardoor
deze afsluitende rally van het jaar een must
is voor iedere rallyfan en Kortrijkzaan!

RRwww.rallykortrijk.be

Kortrijk
Komedie

aan spotprijs!

Aan de vooravond van het rallyweekend warmen enkele bekende koppen
de tent al op. Op vrijdag 21 november
verzorgen David Galle, Piet De Praitere
en Gunter Lamoot een comedyshow om
u tegen te zeggen. Afspraak om 20 uur
in de tent op de Grote Markt (bar open
om 19 uur, de tent gaat dicht om 23 uur).
Voor een ticket betaal je 5 euro. Wees er
snel bij, want de plaatsen zijn beperkt.

RRTickets: Uit in Kortrijk,

Schouwburgplein 14, 056 23 98 55 of
www.schouwburgkortrijk.be
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Samenleven
kan je leren

© Davy De Pauw

Al drie jaar komen drie personen met
een verschillende levensovertuiging
samen om over diverse thema’s van
gedachten te wisselen.

Culinair kennismaken
met andere culturen
Voor de zesde keer vindt straks Tables d’Hôtes plaats. Je kan, tijdens de Week
van de Smaak, niet alleen proeven van heerlijke gerechten bij de mensen
thuis maar op die manier ook kennismaken met andere culturen.
Onder de Kortrijkse inwoners zijn niet minder dan 131 nationaliteiten vertegenwoordigd. Een aantal van hen zet de deuren van
hun huis open tijdens Tables d’Hôtes, van
13 tot 23 november. Elke dag kun je zo wel
ergens gaan proeven van gerechten uit
onder andere de Congolese, Pakistaanse,
Tunesische, Colombiaanse en Marokkaanse
keuken. “Je kan zeggen dat een groot deel
van de wereld culinair vertegenwoordigd
is in Tables d’Hôtes”, glimlacht Cathérine
Dupont van de dienst Welzijn. “We hebben
een mooi aanbod van achttien deelnemers,
die vaak verschillende keren mensen in
hun huis ontvangen.” De liefde gaat door
de maag wordt gezegd, en dus misschien
ook de liefde voor andere culturen? “Het
culinaire aspect van een bepaalde cultuur
is inderdaad een goede en laagdrempelige
‘deuropener’ om er kennis mee te maken.
Angst voor het onbekende is een belang12 | STADSKRANT KORTRIJK

rijke factor voor veel mensen om terug te
deinzen voor multiculturele ontmoetingen,
en daar proberen wij met initiatieven als Tables d’Hôtes aan te verhelpen. Nu, met die
angst valt het blijkbaar nog mee: vorig jaar
hadden we 400 deelnemers.”
TYPISCHE GERECHTEN
Het gezin van Robert en Marie-Josée Itoko
is afkomstig uit Congo, maar woont al sinds
1995 in Kortrijk. Zij nemen dit jaar al voor
de zesde keer deel aan Tables d’Hôtes. “Wij
vinden het heel erg fijn om voor anderen te
koken, en ook voor ons is het boeiend om
zo’n diverse groep mensen over de vloer
te krijgen”, zegt Robert Itoko. “Het is prettig om onze cultuur te kunnen uitdragen
aan de hand van enkele typische Congolese gerechten, zoals kip moambe of saka
saka met bonen. We zullen ook gebakken
bananen en Afrikaanse loempia’s serveren.

Alles begon toen de directie van az
groeninge in 2010-2011 vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen
in de regio Kortrijk uitnodigde om de
opening van de nieuwe Stille Ruimte
voor te bereiden. De bijeenkomsten
waren heel intens en inspirerend. Het
idee ontstond om met diezelfde groep
regelmatig rond de tafel te zitten en te
praten over ‘Kortrijk, een hartelijke stad’.
Om de twee maanden kwamen een
vrijzinnige, moslim en katholiek samen,
gecoacht door medewerkers van ‘Kerkwerk multicultureel samenleven’. De
leden wilden graag iets ondernemen
rond samenleven met verschillende levensbeschouwingen in onze stad vandaag. Zij zijn ervan overtuigd dat die
levensbeschouwingen kunnen bijdragen tot een hartelijk en verdraagzaam
Kortrijk. Zo groeide de slogan: samenleven kan je leren. De leden hebben een
aanbod voor de Kortrijkse verenigingen
en groepen. Zij spreken elk 15 minuten
vanuit hun eigen levensbeschouwing
en staan open voor een gesprek met de
groep. Het hartelijk samenleven in onze
stad is het hoofddoel.

RRInteresse? Laat het weten op
lerensamenleven@gmail.com

Het worden gevarieerde maaltijden, onze
gasten zullen niet ontgoocheld zijn. Eerlijk
is eerlijk: vooral mijn vrouw zal koken, dat is
niet mijn sterkste kant (lacht). We steken er
veel tijd in, ja. Typisch voor een Congolees
gerecht is dat de bereiding ervan lang kan
duren.” Als de tijd het toelaat, afhankelijk
van het aantal inschrijvingen, zijn Robert
en Marie-Josée van plan om zelf bij andere
deelnemers te gaan eten. “We zijn nogal
gek op onder andere Marokkaanse en Filippijnse gerechten.”

RRwww.kortrijk.be/tablesdhotes,

056 27 72 75 of catherine.dupont@kortrijk.be

Kortrijk steunt
kinderopvang
en ouders
Zit jij ook vaak met de handen in het haar om opvang te vinden voor jouw kroost vóór en na de schooldag of
tijdens de schoolvakanties? Voor veel ouders is het telkens opnieuw puzzelen met speelpleinwerking, sport -en
cultuurkampen om het opvangprobleem op te lossen. De stad wil daarom nieuwe initiatieven voor kinderopvang
stimuleren en ondersteunen.
Behalve bestaande initiatieven zoals het
Meldpunt Kinderopvang en Lokaal Overleg Kinderopvang, zette de stad recent een
aantal nieuwe initiatieven op om het aanbod aan kinderopvang - zowel voorschools
als buitenschools - te verhogen.
STARTERSPREMIE
Startende ondernemers die met een kinderdagverblijf beginnen, krijgen voortaan
een éénmalige starterspremie. Die bestaat
uit drie delen: een bedrag van 400 euro per
opvangplaats die men creëert, een subsidie
van 2.500 euro als men een kinderdagverblijf opstart op een locatie waar de nood
het hoogst is, en een coachingtraject uitgewerkt door het Ondernemerscentrum
Kortrijk waarbij de ondernemers begeleiding krijgen van een aantal experten bij
het opstarten van hun zaak. Zo leren ze de
knepen van het vak om er een duurzame
onderneming van te maken. De stad hoopt
hiermee jaarlijks 60 à 70 bijkomende opvangplaatsen te realiseren.

het verschil met de vaste dagprijs past het
OCMW bij. Op die manier wil men alle ouders de kans geven om toegang te krijgen
tot kinderopvang.
ZOMEROPVANG
Afgelopen zomer hebben een aantal ouders de handen in elkaar geslagen om opvang te organiseren voor elkaars kinderen.
De ouders stelden zelf een weekschema
op waarbij ze per halve dag voor opvang
zorgden voor een kleine groep kinderen.
De school, Groenheuvel Bellegem, stelde
de lokalen en het speelgoed ter beschikking en de stad zorgde voor de nodige verzekeringen zodat iedereen met een gerust
hart kon deelnemen. De ouders betaalden
enkel de huurprijs voor de lokalen van de
school, wat neerkomt op ongeveer 30 euro
per gezin voor 3 weken. Het project werd

positief geëvalueerd en krijgt volgende
zomer zeker een vervolg. Ook in de Stuyverij experimenteerde men met dit soort
solidaire kinderopvang. Zij zoeken voor de
komende vakantieperiodes een geschikte
locatie en enthousiaste mensen om het
initiatief verder te zetten.

Zelf opvang organiseren?
Heb je zelf een idee of lijkt het je wel
wat om samen met andere ouders
opvang te organiseren tijdens de
komende schoolvakanties? Laat het
weten via het gratis nummer 1777, of
neem contact op via 056 27 72 77 of
barbara.deman@kortrijk.be.

STEUN VOOR OUDERS
Behalve steun aan de aanbieders van kinderopvang wil het OCMW Kortrijk ook de
ouders ondersteunen. In Kortrijk is er nog
heel wat kinderopvang waar je niet betaalt
op basis van het inkomen van de ouders.
De prijs kan dan oplopen tot gemiddeld 23
euro. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ouders in dat geval een beroep doen
op een tussenkomst van het OCMW. Er
wordt berekend hoeveel de ouders zouden betalen op basis van hun inkomen en
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Huiswerk maken in bib
Thuis huiswerk maken met lawaaierige gezinsleden in de buurt, is niet gemakkelijk.
De bibliotheek voorziet een rustige werkplek
waar leerlingen uit het lager onderwijs en
de eerste graad secundair op maandag- en
dinsdagavond hun huiswerk kunnen maken
onder toezicht van een bibliotheekmedewerker. De medewerkers geven géén profes-

sionele huiswerkbegeleiding, maar helpen
waar mogelijk. Groepswerk is toegelaten. Je
kan de pc gebruiken en gratis documenten
voor het huiswerk afprinten. Tot half juni
2015, niet tijdens de schoolvakanties. Vooraf
inschrijven niet nodig.

Bladkorven

beperken overlast van bladval
De herfst deed zijn intrede. Bomen verliezen hun bladeren. Dit zorgt voor kleine
ongemakken. De stad Kortrijk zet elk jaar de grote middelen in om de hinder van
bladval tot een minimum te beperken. Behalve de inzet van de stadsmedewerkers,
steken ook bewoners een handje toe om de stad proper te houden.
Stadsgenoten kunnen opnieuw meehelpen
met bladeren ruimen door ze in bladkorven
te deponeren. De stad plaatste 175 dergelijke korven. De stadsdiensten ledigen de
korven minstens éénmaal per week. Indien
dit niet genoeg blijkt te zijn dan verhoogt
de frequentie. Daarnaast komen er op een
15-tal locaties met veel bladval een aantal
grotere inzamelkorven (in de vorm van in
U-vorm geplaatste werfhekkens) waardoor
de inzamelcapaciteit nog groter is. Ook
deze korven worden wekelijks geledigd.
Je kan met de bladeren ook terecht bij de
groeninzamelpunten in de deelgemeenten of je geeft ze mee met de maandelijkse
groenophaalronde. De juiste plaatsen en data
vind je op de afvalkalender. Je kan de bladeren ook naar de containerparken afvoeren.
WAT MAG ER WEL/NIET IN DE BLADKORF?
• In de bladkorven mogen enkel bladeren
gedeponeerd worden.
• Snoeihout, keukenafval en of grasmaaisel horen niet thuis in een bladkorf.
• Als er verkeerd gebruik wordt gemaakt
van de bladkorven, worden ze weggehaald en op een andere locatie ingezet.
14 | STADSKRANT KORTRIJK

Behulpzame burgers
onderhouden groen perkje
Pierre Boone en Monique Verwee (zie
foto) hebben niet alleen groene vingers, ze zijn ook maatschappelijk geëngageerd. In hun vrije tijd onderhouden
zij regelmatig het “tuin-pleintje” in de
Hoveniersstraat in Kortrijk (rechtover
het flatgebouw Residentie Sint-James).
Deze vrijwilligers verdienen het zeker
om figuurlijk in de bloemen gezet te
worden. Misschien dat de naam van de
straat hen tot tuinieren aanzet?

• Dat bladkorven op een bepaalde plaats
staan heeft onder andere te maken met
de mogelijkheid om ze op een veilige en
zo min mogelijk storende manier leeg te
maken. Daarom vraagt de stad om de korven niet op eigen houtje te verplaatsen.
• De bladkorven worden wekelijks leeggemaakt. Als die sneller vol zijn, kan dit doorgeven worden op het gratis nummer 1777

ONTHAAL- EN
MELDPUNT
1777 OOK OP
SMARTPHONE
Het Onthaal – en Meldpunt van de
stad heeft behalve een gratis telefoonnummer en e-mailadres ook
een eigen app voor de smartphone.
De applicatie is zowel in de Appstore
van Apple als de Playstore voor Android
gratis beschikbaar. Kortrijk is de eerste
centrumstad in Vlaanderen die een digitaal en gratis meldpunt ter beschikking
heeft. De app laat stadsmedewerkers en
inwoners toe om suggesties, vragen en
klachten over te maken aan de bevoegde stadsdiensten. Die meldingen kunnen bijvoorbeeld gaan over zwerfvuil,
hondenpoep, defecte straatverlichting,
losliggende voetpadtegels, … . Na het
downloaden van de app 1777 kun je via
de knop ‘melden’ je e-mailadres, naam
en een foto van het probleem doorsturen. Je kan ook een verduidelijkende foto
toevoegen. Dankzij de ingebouwde gps
in smartphones kan men eenvoudig de
locatie bepalen en kan de betreffende
dienst het probleem oplossen. De gemeenschapswachten hebben de app de
voorbije maanden uitvoerig getest. Zij
voeren wekelijks tientallen meldingen in.

RRVragen? Bel het gratis nummer 1777
of mail 1777@kortrijk.be

Ontdek de bib
met tablet
Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs kunnen de centrale bib ontdekken met een tablet
als kompas.

Digitafel in de bib
De bib pakt uit met de Digitafel. Bedoeling
is om personen rond de tafel te brengen
voor wie digitaal werken niet evident is.
Wil je je boeken online verlengen of een eboek ontlenen, maar je weet niet hoe? Heb
je vragen over e-mail, facebook, skype of
wifi? Of heb je een tablet of smartphone en
wil je wat tips voor interessante apps? Dan

brengt de Digitafel in de centrale bib soelaas. Je kan er terecht voor gratis digitale
hulp en advies. Vooraf inschrijven is niet
nodig. Breng gerust je eigen laptop of tablet mee. De Digitafel staat er iedere laatste
donderdag van de maand van 14 tot 17 uur.

RRwww.kortrijk.be/bibliotheek/digitafel

De bib zorgt voor de tablets. Via een
parcours en zoekopdrachten leren de
jongelui meer over de werking van
de bibliotheek en het opzoeken in
de catalogus. Ze gebruiken de tablet
om iets op te zoeken, foto’s te nemen,
barcodes in te scannen en een filmpje
te maken. Deze workshop is gratis,
duurt anderhalf uur en kan je boeken
op bibliotheek@kortrijk.be of via het
online reserveringsformulier op de
website van de bib.

De magie van het voorlezen aan ouderen
In het kader van de Vlaamse Voorleesweek 2014 werkt de bib rond ‘voorlezen aan ouderen’.
De bib wil een voorleesteam vrijwilligers samenstellen met personen die er iets voor voelen om regelmatig voor te lezen aan ouderen in woonzorgcentra in Kortrijk. Tijdens een
workshop leer je hoe je een verhaal stem kan geven, welke verhalen geschikt zijn en welke
vragen je kan stellen om herinneringen op te roepen. Hou je van voorlezen en hou je ervan
om nadien met oudere mensen van gedachten te wisselen? Heb je een aangename stem
en verzorgde uitspraak? Ben je bereid om als vrijwilliger regelmatig voor te lezen aan ouderen? Dan is deze gezellige en laagdrempelige workshop beslist iets voor jou!

RRDinsdag 18 november 2014 van 14 tot 16 uur in Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30.
Vooraf inschrijven is verplicht via bibliotheek@kortrijk.be of 056 27 75 00 (gratis).
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Vroeger en nu: De Warande
JAREN 50

Tweede editie
Super Shopping

Hij komt, hij komt!
De allerjongsten kijken uit naar de komst van Sinterklaas. Hun geduld wordt
niet lang op de proef gesteld. De Sint komt op zondag 9 november naar Kortrijk.
Hij meert met zijn schip om 10 uur aan de
Ijzerkaai ter hoogte van het Budapark aan.
De grote kindervriend en zijn Pieten rekenen op een massale opkomst en een muzikale ontvangst.
OOK IN HET ZWEMBAD
Dat de kindvriendelijke heilige het water niet
schuwt, bewijzen zijn bezoeken aan de Kortrijkse zwembaden op zaterdag 15 november.
Hij heeft dan voor alle kinderen wat lekkers
mee. Zijn visite gaat gepaard met aangepaste
animatie en een deathride in de baden. Noteer volgende tijdstippen in je agenda: 14 tot
14.45 uur in het zwembad Lagae (Heule), 15

tot 15.45 uur in het zwembad Mimosa en van
16 tot 16.45 uur in het zwembad Magdalena.
www.kortrijk.be/sport
HUIS VAN DE SINT
Ben je benieuwd hoe de Sint de voorbereidingen treft voor 6 december? Kinderen en
volwassenen mogen een kijkje nemen in
zijn ateliers. Op 22, 23, 29 en 30 november,
van 9.30 tot 12 uur en 13 tot 17 uur in de
NMBS-loods, Kortrijk Weide, Magdalenastraat 48 in Kortrijk.

RRwww.huisvandesintkortrijk.be

of www.kortrijk.be/sinterklaas

”Zal de Sint niet van het dak vallen?”
“Mijn zoon zat 40 minuten lang met
open mond naar de show te kijken, zo
prachtig vond hij het. Hij vroeg zich af
of Sinterklaas niet van het dak kan vallen als hij erop loopt. Want hij is toch al
heel oud”, aldus de mama van de 5-jarige
Tiemen Deschacht.
Deze knaap is één van de vele kinderen die
elk jaar de Sinterklaasshow in de Schouwburg bijwonen. Zij krijgen er een unieke
kijk in de fabriek van Sinterklaas. Vragen
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zoals ‘Wij hebben geen schouw zoals in de
Sinterklaasshow, hoe gaat hij dan bij ons
binnen komen?’ krijgen voor eens en altijd
antwoord. De show vindt plaats op zondag
9 november, om 14 uur, 15.30 uur en 17
uur in de Kortrijkse Schouwburg. De show
bekoort kinderen vanaf 4 jaar. De toegang
bedraagt 3,50 euro. De opbrengst gaat integraal naar Bednet vzw.

RR Wil je zeker zijn van een zitje, reserveer dan vooraf

op 056 23 98 55 of op www.kortrijk.be/sinterklaas.

Na het overdonderend succes van
vorig jaar, pakken Unizo Kortrijk,
Handelsdistrict Kortrijk Centrum
(BID), Stad Kortrijk en K in Kortrijk
met de tweede editie van “Super
Shopping Kortrijk’ uit.
Wie in november winkelt, krijgt bij de
deelnemende handelaars tombolaloten. Met deze loten kan je deelnemen
aan de trekking die op 6 december
om 15 uur op het Schouwburgplein
plaatsvindt. Je moet wel persoonlijk aanwezig zijn. Presentatrice van
dienst is Cath Luytten. De prijzenpot
bedraagt 20.000 euro. Voor de winnaar is er overigens nog een speciale
activiteit weggelegd (zie kaderstuk).
Het gewonnen bedrag kan je enkel
besteden in de deelnemende winkels
op Super Saturday op 20 december.

r
e
t
Winortrijk

in K

De winnaar van Super Shopping
geeft op 6 december de aftrap
van Winter in Kortrijk vanop
hetzelfde podium. Hij/zij opent
nadien de kerstmarkt op het Vandaleplein en een stukje van de
Grote Markt. Vanaf 7 december
draait de kinderkerstfoor op volle
toeren op het Schouwburgplein.
Hou alvast de volgende Stadskrant in de gaten. Je vindt er alle
info over ‘Winter in Kortrijk’.

Aan de noordkant van de Heirweg ligt het
speeldomein en verblijfscentrum De Warande, dat vroeger aan de parochiale werken van de dekenij Kortrijk toebehoorde.
Het terrein van meer dan 4 ha (nu 8.5 ha)
werd in 1980 voor 1.700.000 Belgische frank
door het stadsbestuur aangekocht. Hoe het
er in jaren 50 aan toeging, vernemen wij
van Gerard Buyssens, Mie Vanmarcke en
de andere leden van de facebookgroep ‘als
je echt van speelplein De Warande zyt…’.
“Een dagje naar het patronaat kostte 10
frank. Het was ten strengste verboden om
bij de meisjes te gaan, juffrouw Marianne
hield hierop toezicht. We hadden een leider
uit Bissegem, die Gilbert Vandendriessche
heette. Ze noemden hem Valieze. Om het
uur was er een andere activiteit : zandbak,
ton, schommel, glijbaan, ... soms was er een
grote activiteit voor het hele plein. Eén enkele keer was er een voetbalwedstrijd tegen een ander speelplein. Er was ook wel
eens een mis. In de refter was er 's middags
een oorverdovend lawaai van al die kinderen die om eten riepen. Als moni kreeg
je ‘s avonds vóór het naar huis gaan een
strookje papier met het uurrooster voor de
volgende dag: van 9 tot 10 uur de ‘berg’, van
10 tot 11 uur de schommels,... We hadden
ook een schrift waarin we onze activiteiten
moesten voorbereiden en dit moesten we
dan ‘s morgens afgeven aan de hoofdleidsters. De kinderen (meer dan 900) kwamen
uit verschillende gemeenten rond Kortrijk.
We werden met lijnbussen (toen nog stadsbussen) vóór 9 uur in onze gemeente opgehaald en na 16 uur teruggebracht. Een
dag op het speelplein was dus eerder kort.
Naar huis gaan was een echte klus, want iedereen moest aan de juiste vlag staan met
hetzelfde kleur als de vlag aan de bus. Toen
we als kind ( jaren '50) naar de Watermolen (speelplein de Warande) ‘moesten’ was
er dan ook nog formatie met de groet aan
de vlag op het plein. De broeders van Don
Bosco speelden ook films af in de oude cinemazaal van den dikken en den dunnen.”

2014
Anno 2014 kost een dagticket 4 euro en
zijn er zo'n 250 kinderen aanwezig op een
zonnige zomerdag. Tijdens de schoolva-

kanties is er van maandag tot en met vrijdag speelpleinwerking op het avontuurlijk
speeldomein van De Warande. Je kan elke
dag vrij kiezen of je een volle of een halve
dag komt spelen. Welke en hoeveel (volle)
dagen je komt spelen hoef je op voorhand

niet door te geven. Voor kinderen die wat
extra ondersteuning kunnen gebruiken
bij het spelen, is een aandachtbegeleider
voorzien.

RRwww.kortrijk.be/warande
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STARTEN OP HET INTERNET:
VOOR ÉCHTE BEGINNERS:
- Rollegem op dinsdag en donderdagnamiddag, start 25 november, nog 2 plaatsen vrij.

dernemen en de onmiddellijke omgeving
van elke glasbol net te houden. De peters
en meters krijgen materiaal van Imog om
het zwerfvuil op te ruimen en ondersteuning waar nodig. Heb jij interesse en wil
je andere peters en meters leren kennen?
Kom naar het infomoment op maandagavond 10 november 2014 om 19 uur in de
kantoren van Imog in Harelbeke.

RRMeld je vooraf aan via duurzaamheid@imog.be
of telefonisch via 0800 99 827.

RRIMOG, Kortrijksesteenweg 264, Harelbeke.
DAG VAN DE NATUUR
GAS - ELEKTRICITEIT:
DURF VERGELIJKEN!
Denk je ook dat je te veel betaalt voor je gas
en elektriciteit? Wil je op zoek naar een andere tariefformule of een nieuwe energieleverancier?
Kom op maandag 24 of donderdag 27 november tussen 15 en 20 uur naar het Dakcafé in het stadhuis (ingang kant Papenstraat, 4° verdieping).
Medewerkers van de stad, OCMW én van
de FOD Economie zullen je er helpen om de
aanbiedingen van de verschillende aardgas- en elektriciteitsleveranciers voor jouw
jaarlijks verbruik te vergelijken.
Zo kan je zelf een leverancier en tariefformulier kiezen met kennis van zaken. Let
wel: uiteindelijk beslis je zelf, deze dienstverleners geven enkel de informatie. Breng
je laatste jaarlijkse factuur (globale afrekening, eindafrekening) van je huidige aardgas- of elektriciteitsleverancier mee.

RRMaak een afspraak voor 24 of 27 november

2014 via het gratis telefoonnummer 1777 of via
mail 1777@kortrijk.be. Info: OCMW Kortrijk,
info@ocmwkortrijk.be en 056 24 48 57

GEZOCHT: METERS EN PETERS
VOOR ELKE GLASBOL
Glasbolpeters- en meters zorgen voor één
glasbol in de buurt van hun woning door:
• zwerfvuil op te ruimen vlakbij de glasbol,
• sluikstorten meteen te melden via het
gratis nummer 1777
• te melden indien de glasbol vlugger vol
is dan gewoonlijk.
IMOG zoekt dergelijke geëngageerde inwoners om zo sneller actie te kunnen on-
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Op de Dag van de Natuur (15 november)
willen we jou erbij in de Leievallei. We verzamelen vanaf 9 uur op het einde van de
Leieweg aan het nieuwe onthaal- en infopunt van het natuurgebied ‘t Schrijverke.
Je kan houtwallen helpen maken langs het
Schrijverke en langs de Trakelweg. Geen zin
om zelf de handen uit de mouwen te ste-

helpen om hun eigen buurt net te houden.
Want jij ziet het best wat er in jouw eigen
buurt gebeurt. Hiervoor gaat Imog op zoek
naar netheidsmeesters. De netheidsmeester is een inwoner van de buurt, maar vooral de ogen en oren van de buurt. Hij of zij
vormt een lokaal aanspreekpunt voor vragen over afval. De netheidsmeester ruimt,
eventueel samen met andere buurtbewoners, geregeld zwerfvuil op in zijn straat of
buurt. Hiervoor krijgt hij/zij materiaal van
Imog en een financiële aanmoediging.
Omdat informatie en kennis noodzakelijk is
en om de afvalmeesters de kans te geven
elkaar te leren kennen, organiseert Imog
een opleiding van 2 avonden op 20 en 24
november 2014 om 19 uur in de kantoren
van Imog in Harelbeke.

RRInteresse? Meld je aan voor de opleiding via
ken? Dan ben je ook welkom om puur te
genieten van het groen. De rondleidingen
in het gebied vinden plaats om 10 en 15
uur, afspraak aan het onthaal. Aangepaste
schoenen zijn een must, als helper breng je
best handschoenen mee. Met je vereniging
of vriendenkring ben je welkom om een
stukje groen te beheren. En natuurlijk is er
een hapje en drankje voor de bezoekers.

RRWil je meer weten over de Dag van de Natuur?
Ga naar de website www.natuurpunt.be
of stuur je vraag naar
natuurpuntkortrijk@telenet.be

GEZOCHT:
NETHEIDSMEESTERS
Een nette straat, een nette buurt is het werk
van iedereen. Buurtbewoners kunnen mee-

duurzaamheid@ imog.be of telefonische via
0800 99 827. IMOG, Kortrijksesteenweg 264,
8530 Harelbeke.

PARK ONDER BESCHERMING
VAN HET PUBLIEK
Het stadsbestuur lanceerde onlangs een
website voor burgerinitiatief: ‘Kortrijk
spreekt, én doet mee’. Daaruit vloeiden intussen enkele mooie acties voort waarvan
wij er hier één uitlichten.
Naar aanleiding van enkele moeilijkheden
in het park Blauwe Poort, organiseerden
burgers en organisaties een denktank rond
veiligheid in de parken. Parken lokken ’s
zomers namelijk nogal wat volk maar liggen er tijdens de donkere periodes vaak
desolaat bij. Resultaat van deze brainstorm
is een ludieke parkbezetting die start op zaterdag 8 november om 16 uur. Dan nemen

bewoners het park in en blijven er kamperen tot zondagnamiddag 9 november.
De Stuyverij en partners - deelnemers aan
de denktank - zorgen zelf voor wat initiatieven: er komen tenten ingericht door de
Kringloopwinkel, Bolwerk verzorgt vuurkorven en een kampvuur, Lieve Zusjes Stoere Broers en de Adventure Movie Club
brengen openluchtcinema, er is een barbecue waarvoor Bio in de Stad en de hakboer de groenten verzorgen, maar waarbij
het wel de bedoeling is dat iedereen eigen
eten meebrengt. CinéPalace laat enkele singersongwriters opdraven. Het staat ook jou
vrij om ideeën aan te brengen en natuurlijk
ben je welkom om deel te nemen aan deze
ludieke actie.

RRwww.facebook.com/

parkonderbeschermingvanhetpubliek

@LLEMAAL DIGITAAL! VUL DE
LAATSTE VRIJE PLAATSEN IN.

STERKER OP HET INTERNET:
DOE-SESSIES
- Bissegem, maandag- en woensdagnamiddag, start op 1 december
- Heule, maandag- en woensdagvoormiddag, start op 3 november
- Marke, zaterdagvoormiddag, start op 22
november
- Bellegem, dinsdag- en donderdagvoormiddag, start op 2 december
Kan jij er dit jaar niet bij zijn? In februari 2015
vinden opnieuw opleidingen plaats in Kortrijk en de verschillende deelgemeenten.

RRMeer info – inschrijven, bel het

gratis nummer 1777 of surf naar
www.kortrijk.be/allemaaldigitaal

REP JE VOOR HET
KAVELPROJECT
Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk
(SOK) lanceerde enige tijd geleden het ‘Kavelproject’ in de buurt van de Slachthuisstraat, de Pluimstraat, het Sint-Janshofbeluik en het Groeningebeluik. Dit project
wil een antwoord bieden op de vraag naar
betaalbaar, kwalitatief en eigentijds wonen
in het centrum van Kortrijk.

Dit najaar begonnen de lessen ‘Starten op
het internet, computerlessen voor échte
beginners’ en ‘Sterker op het internet’. Wil jij
nog aansluiten? Dan kan! Voor de volgende
lessenreeksen zijn nog enkele plaatsen vrij:

@llemaal
digitaal

kavel een aantrekkelijke gezinswoning te
bouwen, die voldoet aan alle hedendaagse
normen en comfort en deze ook uiteindelijk zelf te bewonen.
Voor het ontwerp kunnen deze gezinnen
een beroep doen op een architectenpool,
samengesteld door het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk of (mits voorwaarden)
op een eigen architect naar keuze. Interesse
in een nieuw gerealiseerde rijwoning waarbij jullie in overleg met de architect jullie
ideeën en creativiteit kwijt kunnen om er
een eigen (stad)thuis van te maken? Rep
jullie dan, nog drie panden zijn momenteel
te koop: Pluimstraat 51, 85 en 91.
Kadastrale oppervlakte:
• Pluimstraat 51 : 78 m²
vraagprijs : 23.400 euro
• Pluimstraat 85 : 142 m²
vraagprijs : 42.600 euro
• Pluimstraat 91 : 128 m²
vraagprijs : 38.400 euro

RRInfo: Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK),
Overbekeplein 11, 056 20 64 96
sok@kortrijk.be - www.sokkortrijk.be

DONDERDAG VEGGIEDAG
DINER: WELKOM!
De Week van de Smaak loopt van 13 tot 23
november en focust dit jaar op duurzame
voeding. Op donderdag 20 november nodigen de stad Kortrijk en EVA West je uit op
een heerlijk Donderdag Veggiedag diner.
De leerlingen van KTA 3 Hofsteden zorgen
voor een heerlijk vegetarisch menu.
Het belooft een bijzonder diner te worden
want het luidt ook het begin in van een
duurzame samenwerking tussen de stad
Kortrijk en EVA vzw. Door de officiële ondertekening van het Donderdag Veggiedag Charter engageert de stad zich om de
Donderdag Veggiedag Campagne het komende jaar te promoten in Kortrijk.
We hopen jou alvast te mogen verwelkomen op dit diner!

RRInfo: www.donderdagveggiedag.be. Vooraf

inschrijven via de website van de stad Kortrijk.

Door panden tegen financieel heel interessante voorwaarden te koop aan te bieden worden jonge, gedreven bewoners
aangetrokken. Bij aankoop engageren de
bewon(d)er(aar)s zich om het pand te slopen en op deze nieuw gecreëerde stads-

RRContact: Liesbeth.Vanderschaeve@kortrijk.be of
056 27 82 42.
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CISSE SANDRA
De 10-jarige Cisse Sandra uit Bellegem vertrekt binnenkort op een groot avontuur.
Midden november mag hij voor de nationale schoolploeg voetballen in Brazillië.
“Vorig schooljaar werd de schoolploeg van
de derde graad basisonderwijs Kinderland
provinciaal kampioen in Rumbeke. Daarom
mocht het team eind mei deelnemen aan
de Danone Nations Cup in Oudergem. Dat
is het Vlaamse kampioenschap. De ploeg
van Cisse eindigde op een verdienstelijke
tweede plaats”, vertelt mama Anne-Sophie.

GUIDO VAN GHELUWE
Begin vorige maand overleed de 86-jarige
Guido Van Gheluwe. Guido werd vooral
bekend als president-stichter van de Orde
van den Prince in 1955. Deze orde is een
Nederlandstalig genootschap dat alle Nederlandssprekenden van de wereld in één
vereniging wil ondersteunen. Vandaag is
de Orde van den Prince in België niet alleen
in Vlaanderen, maar ook in Wallonië en Nederland sterk verankerd. Het is de grootste
grensoverschrijdende culturele vereniging
in de Lage Landen met 96 afdelingen en
3.000 leden. Behalve president-stichter van
de Orde, was hij ook doctor in de rechten,
ere-advocaat, eresecretaris-generaal van
de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de Economische Raad van Vlaanderen en de Gewestelijke Economische Raad
van Vlaanderen, professor emeritus aan het
Hoger Instituut Bestuurswetenschappen
en officier in de Orde van Oranje Nassau.
In 2006 kende onze stad hem de titel van
ereburger toe. Hij groeide op in onze stad
en keerde op het einde van zijn leven terug
naar Kortrijk. Guido Van Gheluwe is de echtenoot van Maria-Vika Lauwers en had drie
kinderen en kleinkinderen.

Wist je dat ?
De website van Eandis een nieuwe link bevat?
Dankzij deze link kan je nagaan of er eventuele stroomonderbrekingen gepland zijn in jouw straat. Geplande stroomonderbrekingen kunnen voorkomen naar aanleiding van werken aan de netten, het in-dienstnemen
van nieuwe cabines,…. Ook bij een plotse elektriciteitsuitval of ‘panne’ kan
je deze link aanklikken en zien welke straten hinder ondervinden van deze
elektriciteitspanne, wanneer de storing begon en ook het tijdstip waarop
er opnieuw elektriciteit is. Hou de batterij van jouw mobiele internettoestellen in de gaten, want enkel met deze toestellen kan je tijdens een
elektriciteitsuitval de website raadplegen.
Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan
om telefonisch info te verkrijgen over elektriciteitspannes op 078 35 35 34.

van de maand
@ElkeCuvelier
ik werd net Blue Assistant @8500kortrijk. Jij ook? Doen!
Ga naar blueassist.eu
@roelvandommele – #howest bouwt op de hoek
Magdalenastraat-Latemstraat een campusgebouw voor 1.000
studenten. Hoe moeten we dat gebouw noemen? Suggesties?
@pietbrugge – Proficiat @8500kortrijk: krijgt prijs van
@UNIZOvzw voor z’n bereikbaarheid: innovatief parkeersysteem met sensors.

Belangrijk om weten: deze link staat
volledig los van en heeft niets te maken met het afschakelplan dat mogelijk
kan toegepast worden bij eventuele
stroomschaarste.

@herrerod – Binnenkort misschien een twitterdienst
door @vlaamsombudsman! Sterk gastcollege met oa mooie
verwijzing naar 1777 van @8500kortrijk
@majuim
@8500kortrijk en @OCMWK eerste lokaal bestuur dat samenwerkt met @Testaankoop

RRwww.eandis.be

“Op het tornooi liepen ook scout rond die
de beste spelers kozen voor een nationale
schoolploeg. Cisse werd als één van de
jongste deelnemers geselecteerd.” Op 12
november vertrekt hij naar Sao Paulo om er
de strijd aan te gaan in een internationaal
tornooi waaraan 32 landen deelnemen.
Alle kinderen en begeleiders slapen samen
in het Paradise Golf & Lake Resort, hetzelfde
hotel waar onze Rode Duivels verbleven tijdens het WK. Cisse kijkt enorm uit naar dit
avontuur, maar ook zijn ouders popelen
van ongeduld. Zij reizen samen met hun
zoon mee naar Brazilië.

De winnaars van vorige maand

© Foto HOL

Ken jouw stad!
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Tweets

WIN

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 november een kaartje naar:
Stadskrant, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be.
Tien stadskrantlezers maken kans op een touchscreen stylus pen van de stad.

Heel wat Stadskrantlezers herkenden de graffititekening op de buurtparking tussen de Tuinstraat en
Nieuwstraat. Tien gelukkigen ontvingen een gratis
badhanddoek van de stad: Pascal Vervaeke, Jolien
Carton, Marc Vandenberghe, Walter Hoorne, Kristel
Keppens, Helena Demeestere, Anne Verhaeghe, Paul
Lust, Els Doize en Hilde De Block. Vijf inwoners mochten
een gratis voorstelling van Parkjazz meepikken: Arne
Caron, Wim Vandamme, Carien Verstraete, Chris
Coornaert en Kathleen Deprez . De winnaars kunnen
hun prijs tijdens de openingstijden afhalen in het
onthaal- en meldpunt van het stadhuis, Grote Markt 54
in Kortrijk. De prijzen blijven er één maand liggen.

© Frederique Vandenbroucke

© ANPI

Het 6-koppige team van de brandweerpost
Fluvia behaalde onlangs de tweede plaats
op de Belgian Fire Games in Ranst. Tien
teams vanuit verschillende hulpverleningszones uit het hele land namen het tegen
elkaar op in een strijd om de eer van meest
fitte en teamgeoriënteerde hulpverleningszone van België. Behalve een hindernissenparcours en een reddingsactie uit een
vliegtuig kreeg het zestal ook de opdracht
om een dam te bouwen met zandzakjes,
een reddingsactie te coördineren in een ap-

partementsgebouw, een bevrijding uit een
autobus en een persluchtparcours af te leggen. De hoofdprijs: een ticket voor de World
Police and Fire Games in Virginia, Verenigde
Staten. Hulpverleningszone Fluvia greep
net naast de eerste prijs, maar kijkt uiterst
tevreden terug op de wedstrijd. “Vanaf januari 2015 zullen de 250 brandweerkorpsen
in ons land samensmelten tot 34 hulpverleningszones en brandweer Brussel. Deze
wedstrijd was de uitgelezen kans om te testen hoe het zit met de teamgeest tussen de
verschillende zones. Volgend jaar gaan we
voor de eerste plaats!”, lacht Pieter Bossuyt.

© Frederique Vandenbroucke

FLUVIA
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UiT IN KORTRIJK
AGENDA VAN 1 TOT 30 NOVEMBER 2014
ZATERDAG 1 NOVEMBER
EXPO | 'IN MEMORIAM' | Mensen die we missen. Gebeurtenissen, feiten en allerlei elementen uit ons verleden waarmee we willens nillens verbonden zijn. Divers werk van meerdere kunstenaars. Open vrij-, za-, zondag namiddag | 13.13u |
ook op zo 02/11, vrij 07/11, za 08/11, zo 09/11, vrij 14/11, za
15/11 | Galerij marbes | 0474 25 88 02 | www.marbes.be
BADMINTON | WEST-VLAAMSE BADMINTONKAMPIOENSCHAP | Kom suporteren voor onze badmintonners in het West-Vlaamse badmintonkampioenschap |
Sporthal Lange Munte | www.lebad.be
MUZIEK | ROZEN IN NOVEMBER | Het feestcomité
Heule-Watermolen sluit het dubbel jubileumjaar 70 jaar kermis
en 50ste Tineke van de Watermolen af met een bijzonder concert: 'Rozen in november'. Het concert staat ook in het teken van
de herdenking 100 jaar Grote Oorlog en wordt gebracht door de
KH Kunst & Eendracht Lendelede | 20u | € 8 | O.C. De Vonke | 0499
40 92 13 | www.heule.be/oc-de-vonke

ZONDAG 2 NOVEMBER
EXPO | NATIONALE RUILDAG | Ruilen van: postzegels, munten, bidprentjes, postkaarten, sigarenbanden, champagnecapsules enz. | 8.30u | St. Jozefinstituut Veldstraat 168,
8500 Kortrijk | 056 75 79 48
VOLLEYBAL | BEKERWEDSTRIJD MARKE-WEBIS VERSUS HEFAXIS MENEN | SC Olympiadeplein | 18u | www.marke-webis.be
PODIUM | DE LUSTIGE BOER | Prachtige operette
van Leo Fall. Echte klassieker.Prachtige decors in de schouwburg. Dit wordt echt genieten voor de liefhebbers van operette,
maar de muziek zal ook nieuwe bezoekers laten meedromen
met dit unieke verhaal. | 14.45u | € 21 | Schouwburg Kortrijk |
www.schouwburgkortrijk.be

MAANDAG 3 NOVEMBER
ITALIAANSE FILM | IL CAPITALE UMANO | Het leven
van twee families wordt onomkeerbaar met elkaar verbonden
wanneer een fietser door een Jeep wordt aangereden op de
avond vóór kerstavond | 20.15u | € 8/9(-26, +65)/4 (-12) |
Budascoop | 056 22 10 01 | info@budakortrijk.be

DINSDAG 4 NOVEMBER
VOORDRACHT | WERELDOORLOG I: TRIOMF
OF ZWANENGANG VAN DE BELGISCHE
NATIESTAAT | Lezing door Bruno De Wever: De geschiedenis van de opkomst van uiterst rechts in de Vlaamse beweging en
22 | STADSKRANT KORTRIJK

de achtergrond van de collaboratie met het nazisme confronteert
ons met het huidige succes van autonomistische partijen in diverse gebieden van Europa en de zwaai naar uiterst rechts in heel
wat landen | € 5/ gratis | VC Mozaïek | mjkerckhove@telenet.be
ITALIAANSE FILM | IL CONFORMISTA | Marcello Clerici
reist naar Parijs om professor Quadri te vermoorden die halverwege de jaren dertig vluchtte voor het regime van Mussolini. |
20.15u | ook op zo 09/11 om 16u | € 8 | Budascoop | 056 22 10 01
| www.budakortrijk.be

WOENSDAG 5 NOVEMBER
EXPO | CREATIVITY WORLD FORUM | Het Forum
brengt 2000 deelnemers van over de hele wereld samen om te
luisteren naar inspirerende sprekers, deel te nemen aan boeiende
workshops en te netwerken. Op het programma staan sprekers
als: John Cleese, Steve Wozniak, Malcolm Gladwell, Oliver
Stone | ook op don 06/11 | Kortrijk Xpo | info@flandersdc.be |
www.flandersdc
VOETBAL | FIFA 15 GAMETORNOOI | FIFA 15 is
dé voetbalgame van het jaar. Maar wie is de beste FIFAgamer
in Kortrijk ? Ben je klaar voor deze uitdaging? Of doe je gewoon
mee voor de sfeer? Inschrijven kan vanaf 1 oktober op bibliotheek @kortrijk.be | 14u | KV Kortrijk | 056 27 75 00
PODIUM | WOUTER DEPREZ I SLIJK | Wouter
groeide op in het decor van de Eerste Wereldoorlog. Verblind
door de meisjes en door de schaapachtigheid van zijn jeugd
merkte hij er jarenlang nauwelijk iets van op. Nu keert Wouter
terug en kijk het verleden in de ogen. Hij vertelt wat die Groote
Oorlog hem in het oor fluistert. Hij gaat het onmogelijke gevecht
aan. Hoe maak je comedy van het ergste? | 20.15u | ook op do
06/11 om 20.15u | € 19 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be

DONDERDAG 6 NOVEMBER
MUZIEK | CAFÉ-CHANTANT MET RENEE | Renée
verrast vriend en vijand met haar schitterende debuutalbum 'Extending Playground'. De single 'Dum Dum Dum' nestelt zich tussen onze oren en groeit uit tot een hit op tal van radiostations. Met
'Marching' laat ze haar tweede cd op ons los. Renée is een Vlaamse
singer-songwriter. Ze verwierf bekendheid door o.a. haar optreden
in De Laatste Show en de nominatie van haar debuutsingle Dum |
20.15u | OC De Vonke | 056 24 06 20 | www.devonke.be
ITALIAANSE FILM | ANNI FELICI | In het kunstenaarsmilieu in het Rome van de jaren zeventig maakt de beeldend
kunstenaar Guido Marchetti gipsafdrukken van wellustige jongedames, die hij steevast mee naar bed neemt | 19u | € 8/6,5/5 |
Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

ITALIAANSE FILM | SACRO GRA | Twee jaar lang reed
Gianfranca Rosi rond in een bestelwagen en filmde op Rome’s
grootste ring – Grande Raccordo Anulare of beter bekend als de
GRA. Door de lens van zijn camera ontdekte hij een onzichtbare
wereld van ambulanciers, prostituees, vissers, de adel en bewoners van minuscule flatgebouwen | 20.15u | € 8/6,5/5 | Budascoop | 056 22 10 01 | info@budakortrijk.be
TONEEL | DE WINTER ONDER DE TAFEL | Een poëtische en romantische komedie vol tederheid en levensvreugde,
een melancholische en tegelijk komische vertelling, een verhaal
over mensen die op zoek zijn naar een (t)huis | 20u | ook op za
08/11 om 20u, zo 09/11 om 15u, vrij 14/11 om 20u, za 15/11
om 20u | € 9/8 (vvk) | Zaal Leielandscholen | 0479 61 25 98
(18u-20u) | www.isegrim.be

ZATERDAG 8 NOVEMBER

ITALIAANSE FILM | A STREET IN PALERMO - VIA
CASTELLANA BANDIERA (MADE IN ITALY) |
Rosa en Clara zijn op weg naar een bruiloft in Palermo. Al kibbelend rijden ze een smalle straat in en komen ze klem te staan
tegenover een andere auto | 20.15u | € 8 | Budascoop | 056 22 10
01 | www.budakortrijk.be

KORTRIJKSE ZWEMBADDAGEN
Ook dit jaar willen de Kortrijkse zwembaden Lagae,
Mimosa en Magdalena uitpakken met een sterk
zwemprogramma tijdens de zwembaddagen. Inmiddels is er al een spaaractie aan de gang, dit nog tot en
met zondag 16 november. Bij elke zwembeurt verzamel je stickers en krijg je bij respectievelijk 6, 12 of
18 beurten een shoppingtas, fietslicht of nekwarmer.
Op woensdag 5 november zijn de studenten aan het
feest met de inmiddels traditie geworden studentmidnightswim. Op zaterdag 15 november komt de
sint op bezoek in de drie zwembaden tussen 14u en
17u. Op zondag 16 november kunnen kinderen in de
voormiddag en de jeugdbewegingen in de namiddag
naar hartenlust ravotten met de deathride en de supertoffe opblaasstructuren.
Zwemtip: op maandag 10 november kunnen de kinderen genieten van een brugdag en zijn de zwembaden uitzonderlijk open.

RRInfo op www.kortrijk.be/zwemmen

TONEEL | HEFT UW VOETEN OP! | Een beeldende
voorstelling over jonge en oude mensen, en over de dingen
die voorbijgaan of niet snel genoeg vooruitgaan. Met Titus De
Voogdt, Ruth Beeckmans en Joris Hessels | 20.15u | € 11/9/6 |
Theater Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be
PODIUM | DOUBLE BILL: QUAN BUI NGOC STANISLAV DOBAK & JAMIE LEE | Passerelle,
platform voor jonge dansers, heeft er een patent op jong onbekend talent een podium te geven. Zo maken o.a. Sidi Larbi
Cherkaoui, Lisbeth Gruwez en Banjamin Vandewalle in het begin
van hun carrière een productie voor Passerelle. Ook dit seizoen
presenteert Passerelle schoon volk, met de Vietnamees Quan Bui
Ngoc enerzijds en choreografenduo Stanislav Dobak-Jamie Lee
anderzijds | 20.15u | ook op vrij 07/11 om 20.15u, za 08/11 om
20.15u | € 10(add)/8 (vvk)/6 (-26) | Budascoop | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be
QUIZ | FILMQUIZ: INTERSTELLAR | Je bent fan
van film, hebt een kleine voorliefde voor quizzen en staat steeds
paraat voor een leuke avond onder vrienden? Dan is de filmquiz
echt iets voor jou! Kom op donderdag 6 november naar Kinepolis en test je filmkennis. Na de quiz hebben we een knaller van
een film in petto, nl. "Interstellar" de nieuwste van Christopher
Nolan (Inception, The Dark knight)! "Interstellar" vertelt het verhaal van een groep onderzoekers die gebruik maken van een pas
ontdekt 'wormgat'. Hiermee ontsnappen ze aan de beperkingen
van de ruimtevaart en overmeesteren ze de oneindige afstanden
van een intersten | 18u | Kinepolis Kortrijk | www.kinepolis.be

VRIJDAG 7 NOVEMBER
VERNISSAGE | VERLOOREN. 100 JAAR OORLOG: EEN BITTERE OOGST | t.e.m. 09/11 | Schilderijen van Bert Wevers. De kunstenaar toont het menselijk leed
achter de heroïek van elke oorlog.Met een luisteroptreden van :
Sarah D'Hondt (zang, woord) Koen De Cauter (zang gitaar, klarinet, sax) Kris Auman (contrabas) Stijn Bettens (accordeon,
bandoneon, accordina) | VC Mozaïek | mjkerckhove@telenet.be

BOUWBEURS
IN KORTRIJK XPO
Heb je bouwplannen of wil je een bestaande woning
aankopen en/of renoveren? Op zoek naar tips om je
interieur een boost te geven of je woning energiezuinig te maken? Je krijgt een antwoord op al jouw
vragen op BouwXpo 2014.
BouwXpo 2014 brengt de belangrijkste aanbieders/
specialisten uit de branche onder één dak: van woningbouwbedrijven, makelaars en projectontwikkelaars tot producenten, verdelers en installateurs van
(ver)bouwmaterialen, -producten en –diensten en
dit in de ruimste zin van het woord.

RRzat 8 nov en zon 9 nov van 13 tot 19u | ma 10
nov van 13 tot 22u | 11 nov van 13 tot 18u

RRKortrijk Xpo – Hal 1 / 2 / 3

(Doorniksesteenweg 216) | € 6/gratis (<
12 jr) | 056 24 11 11 | www.bouwxpo.be

ITALIAANSE FILM | GOMORRA, DE SERIE | Schitterende 12-delige Italiaanse serie gebaseerd op de gelijknamige
bestseller van Roberto Saviano en geregisseerd door Stefano
Sollima (Romanzo Criminale) over de levens, de leugens en de
menselijke dilemma’s achter het bloedvergieten van de Napolitaanse maffia | om 16u | ook op zo 09/11 om 14u | Budascoop |
056 22 10 01 | info@budakortrijk.be
MUZIEK | DANSERYEN | Coproductie van Kamerkoor
Quadrofolia o.l.v. Bart Lesage en Ensemble Respiro o.l.v. Francis
Michels met medewerking van dansgroep Capriool. Ze gingen
met de aanstekelijke falala’s van Gastoldi e.a.gretig aan de slag
en het resultaat is een concert vol muziek, zang en ‘danseryen’ |
20u | ook op zo 09/11 om 17u | € 12/10/8 | Sint-Pauluskerk | 056
35 20 28 | www.ensemblerespiro.be

HALF EN HALF
Jacques Charlier (°1939, Luik) en Vaast Colson (°1977,
woont en werkt in Antwerpen). Een tentoonstelling
die twee generaties Belgische kunstenaars samenbrengt in één ruimte met één tentoonstelling als
uitdaging. Charlier is vooral schilder en Colson eerder
een installatiekunstenaar. Zowel Jacques Charlier als
Vaast Colson vertrekken vanuit dezelfde authentieke
attitude in de kunst. Ze maken beiden kunst met elementen van onze dagdagelijkse realiteit in al haar vitaliteit en verandering. De wereld van de "nu" levende
mensen in een poging tot samenleven is dé basis van
"echte en goede kunst”.

FALLEN FROM GRACE
Het werk van drie jonge Belgische kunstenaars gaat de
dialoog aan met de collectie van het museum. Klaas
Vanhee presenteert een gitaar vervaardigd uit gerecupereerd tentoonstellingsmateriaal. Het instrument als
wapen en jachttrofee in één muzikaal beeld. De schijnbaar behaaglijke kleurvlakken in de krantenserie van
Emmanuel Van der Auwera dragen een meer obscure
boodschap. Door de overvloed aan drukinkt zijn deze
kranten dicht geslipt en verloren ze hun informatieve
functie. Dergelijke idee schuilt ook in het gevouwen
zaalzicht van Egon Van Herreweghe: de plooien verbergen het tentoongestelde en onderzoeken de ruimte
waarin ze gepresenteerd worden. De toeschouwer kan
deze ruimte niet betreden maar wordt uitgedaagd om
deze ogenschijnlijk lege ruimte op denkbeeldige wijze
te benaderen. Het sleutelwerk is echter de monumentale presentatie die ze maakten met de museuminventaris. Die toont niet alleen de omvang en veelzijdigheid
van de collectie maar weerspiegelt terzelfdertijd de
geschiedenis van het museum.
Dash (postopleiding GISK) ism Broelmuseum Kortrijk.

RRVernissage van beide expo’s op

zaterdag 8 november om 18.30u
8 november tem 14 december
Paardenstallen Broelmuseum
Korte Kapucijnenstraat, Kortrijk
dinsdag tem vrijdag van 14u tot 17u
weekends en feestdagen van 11u tot 17u
Toegang gratis en via Broelkaai 6, Kortrijk
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VOETBAL | KVK VS K. LIERSE - 1E KLASSE | 20u |
Guldensporenstadion | 056 37 46 55 | www.kvk.be
VOLLEYBAL | VOLLEYTEAM KORTRIJK - DIKSMUIDE | 20u | sc Lange Munte | www.volleyteamkortrijk.be
FUIF | DE GENERATION PARTY | Markse dj’s geven het
beste van zichzelf. De generationparty wordt een stomend feest voor
alle generaties Markenaren | 16u | OC Marke | www.marke.be

ZONDAG 9 NOVEMBER
MUZIEK | KASTEELCONCERT MET HET A | Twee
gepassioneerde muzikanten, Wim Voet en Stijn Kuppens, ontmoeten elkaar voor het eerst op het Obbrussel Kamermuziekfes-

tival in 2006 met een uitvoering van het klarinetkwintet van W.A.
Mozart. Naar aanleiding van deze ontmoeting gaan zij intensief
samenwerken: een duo met de eerder uitzonderlijke bezetting
van cello en klarinet ziet het zonlicht. Dit is een organisatie van
OC De Vonke | 11u | € 10 (drankje inbegrepen) | 't Kasteel Heule |
056 24 60 20 | www.devonke.be
EXPO | "SINT LUCAS KUNST SALON 2014" | Leden
van de Sint Lucas Gilde Kortrijk stellen samen hun werken tentoon
tijdens het "Kunst Salon 2014" | t.e.m. zondag 16/11, open alle
dagen van 14u tot 17u | St Anna zaal | madyherman@hotmail.com
BASKETBAL | KORTRIJK SPORT CB VS RACING
PC SCHAERBEEK | 16.30u | Sporthal Lange Munte | 056
27 80 00 | www.kortrijk.be/sport
VOLLEYBAL | MARKE-WEBIS VS VOLLEYBALTEAM OPTIMA LENDELEDE | 17u | sc Olympiadeplein | www.marke-webis.be
WANDELING | PADDENSTOELEN | Paddenstoelen zijn
mysterieuze creaturen. Plots verschijnen ze in het bos, in vele
vormen en kleuren. Met een zwammengids gaan we op stap
in het Kennedybos | 9.30u | Kennedybos
MUZIEK | YUKO (SOLO) | Soloconcert op een geheime
locatie vlakbij. Kristof Deneijs’ (Yuko) stem balanceert tussen die
van Jonsi (Sigur Ros) en Thom Yorke (Radiohead) – het ijle broze geluid wisselt hij makkelijk af met een volle, gedragen stem
| 11u | € 18 | deDingen | 0477 79 35 09 | dedingen.be/shows

UIT IN KORTRIJK

WOENSDAG 12 NOVEMBER
PODIUM | BAD VAN MARIE MET TRUST | 'Trust'
vertelt de kroniek van de ondergang van Balkanbusiness. Een
bedrijf dat twaalf jaar geleden opgericht werd door Bas Teeken,
Filip Jordens, Anna Spazova en Roger Vermeulen. Het bedrijf
ging vijf jaar geleden failliet en sindsdien zijn de relaties onderling zwaar verstoord. Wat is er fout gegaan? Wie is er met het
geld gaan lopen | 20.15u | € 14 | Schouwburg Kortrijk | 056 23
98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
LEZINGEN | DE VERBORGEN SCHAT | Texture organiseert een reeks van vier lezingen waarin een specialist telkens
één aspect van het museum verder uitdiept. Gratis voor alle gidsen. Anderen betalen € 4 /lezing of € 14 voor de hele reeks aan
de ingang | 19.30u | € 14 (hele reeks)/4 | TEXTURE - Museum
over Leie en Vlas | 056 27 74 70 | www.texturekortrijk.be
MUZIEK | GUY VAN NUETEN | Na het bloedmooie
"Merg" grijpt Guy Van Nueten weer naar de keel met speelse
piano-uitvoeringen op zijn nieuw album "Pacman | 20.15u |
€ 15/8 (-26) | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 | www.
schouwburgkortrijk.be
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EURODOGSHOW
Kortrijk Xpo staat op 15 en 16 november in het teken
van de hond. Behalve de traditionele keuringen, pakt
de 51ste editie van de Eurodogshow uit met de kwalificatie voor CRUFTS 2015. Dit is de meest prestigieuze
en grootste hondenshow in het Verenigd Koninkrijk
én een organisatie van de Nationale Kennelclub.
Op de Eurodogshow kan je terecht voor advies over
diverse hondenrassen en kan je je trouwe viervoeter
verwennen met de leukste speeltjes, gezonde voeding en vele accessoires. Op zondag vindt de finale
van de wedstrijd ‘Super Woef’ plaats, met talrijke bekende Vlamingen.

RRzat 15/11 en zon 16/11 | 10u tot 18u |

KortrijkXpo (Doorniksesteenweg 216) |
www.eurodogshow.be

VRIJDAG 14 NOVEMBER
MUZIEK | HERDENKINGSCONCERT 100 JAAR
OVERLIJDEN ANDRÉ DEVAERE | Op 14 november 2014 zal het honderd jaar geleden zijn dat de Kortrijkse
pianist - componist André Devaere stierf op de slagvelden van
de Ijzer. Vader Octaaf Devaere was in de Sint-Maartenskerk gedurende 53 jaar organist, dit van 1886 tot aan zijn afscheid in
1939 | 20u | € 15 | Sint-Maartenskerk | www.andredevaere.net

DINSDAG 11 NOVEMBER
MUZIEK | FILHARMONISCH KAMERDUO TE
GAST IN KORTRIJK | Wim Voet (klarinet) en Stijn Kuppens (cello) brengen een gevarieerd programma met werk van o.a.
Ludwig van Beethoven, Pieter Schuermans, Mike Curtis en Astor
Piazzolla | 11u | 't kasteel Heule | 056 24 06 20 | www.kamerduo.be
LOPEN | 11 NOVEMBERCROSS | jaarlijkse loopcross
te marke | OC Marke | info@abmarke.be
EXPO | STOFFENSPEKTAKEL | Deze beurs toont soms
meer dan 100 stoffen: handelaren, ieder met hun eigen stijl in stoffen. Zoiets als een stoffenbeurs, maar dan voor consumenten. Op de
site kunt u zich oriënteren over wat we allemaal doen, nieuwtjes en
onze beurskalender | 10u | Kortrijk Xpo | www.stoffenspektakel.nl

ZATERDAG 15 NOVEMBER

MUZIEK | LIES LEFEVER | Aan het concept van haar
eerste show ‘Meisje van Plezier’ verandert ze niets. Lies brengt
een fris, afwisselend programma van liedjes en kleine grapjes.
Natuurlijk is ze wat volwassener geworden. Ze laat ons een
piepklein beetje meer in haar ziel kijken | 20.15u | € 10 | OC De
Troubadour | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

WANDELING | DAG VAN DE NATUUR | Naast genieten, moet er af en toe ook gewerkt worden in de natuur. Samen
met vele handen en een warm drankje wordt het opnieuw een
leuke werkdag in en voor de natuur | 10u | natuurgebied Leiekant
Marke | sites.google.com/site/natuurpuntafdelingkortrijk
EXPO | KUNST IN HUIS POP-UP KORTRIJK |
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. Voor maar 9€ per
maand hangt er al een kunstwerk aan uw muur! | 17u | € 9 | Café
Hoochie Coochie | www.kunstinhuis.be912
VOLLEYBAL | VOLLEYTEAM KORTRIJK
VS TIEVOLLEY TIELT | 20u | sc Lange Munte |
www.volleyteamkortrijk.be

ZONDAG 16 NOVEMBER
KUNSTENDAG VOOR KINDEREN | FILM IN DE BUDASCOOP | 14u | € 8/6,5 (-26, +65)/5,5(groepen)/5 (-12,
EYCA kaart) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
KUNSTENDAG VOOR KINDEREN | HANDEN UIT DE
MOUWEN! WE REDDEN ONZE PLANEET! /
MARJAN VAN BREUGEL (4+) | Je bouwt samen
met andere kinderen een fantasiestad door gebruik te maken van
recyclagematerialen als toekomstige belangrijke grondstoffen!
Hundertwasser, Gaudi, Erik Sep en andere kunstenaars dienen
daarbij als inspiratiebron. De Nederlandse kunstenares Marjan
van Breugel begeleidt het geheel | 14u | Budafabriek | www.
archipelvzw.be
KUNSTENDAG VOOR KINDEREN | FIGUREN IN STIJL /
PASSERELLE (10 - 12 JAAR) | Gaan we stijldansen
of dansen we in stijl? Tijdens deze workshop experimenteren we
met figuren, woorden en dans en laten onze creativiteit de vrije
loop | 14u | € 2,50 | Tacktoren | 056 25 50 77 | www.passerellevzw.be
KUNSTENDAG VOOR KINDEREN | FIGUREN IN STIJL /
PASSERELLE (5+) | Passerelle toont het resultaat van
een dansproject voor kinderen van 10-12 jaar. Danscoach Morgane Van Weyenberghe werkte tijdens de herfstvakantie met
deze kinderen een week lang rond het thema 'figuren in stijl' |
16u | Tacktoren | 056 25 50 77 | www.passerellevzw.be
KUNSTENDAG VOOR KINDEREN | WORKSHOP THEATER / THEATER ANTIGONE (8+) | Theater Antigone verwent je op de Kunstendag voor Kinderen met een gratis
workshop. Michaël Vandewalle leert je de kneepjes van het vak.
Geen traditionele theaterles, maar een namiddag vol doen, spelen, acteren, je amuseren | 14u | Theater Antigone | 056 24 08 87 |
www.antigone.be
KUNSTENDAG VOOR KINDEREN | KUNSTATELIER /
BS DE KLEINE KUNSTGALERIJ (2,5+) | Je neemt
deel aan een kunstatlier en laat je inspireren door een kunstenaar, de
kunstvorm, kunsttechniek | 11u | BS De Kleine Kunstgalerij | info@
dekleinkunstgalerij.be | www.dekleinekunstgalerij.be
PENHUIS | HET PENHUIS MET P.F.THOMÉSE |
Het Penhuis volgt de ontwikkelingen in de actuele literatuur
en filosofie op de voet. Artistieke kwaliteit is het uitgangspunt.
Maar het Penhuis is er niet alleen voor literatuur- en filosofiekenners. Daarom brengen de initiatiefnemers een ruime variatie in het aanbod. Een gastheer of –vrouw interviewt de uitgenodigde dichter, filosoof of prozaschrijver | 10.30u | € 7/5 (EYCA) |
Sint-Annazaal, Begijnhof | www.kortrijk.be/bibliotheek/hetpenhuis

VOLLEYBAL | MARKE-WEBIS VS TOPSPORTSCHOOL VILVOORDE | 17u | sc Olympiadeplein |
www.marke-webis.be

DONDERDAG 20 NOVEMBER

T.E.M ZONDAG 16 NOVEMBER
EXPO | ANDRÉ DEVAERE, FRONTSOLDAAT
AAN HET KLAVIER | Op 14 november 2014 zal het 100
jaar geleden zijn dat pianist-componist André Devaere (18901914) stierf tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit wordt herdacht
met een concert die dag in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk. Naar
aanloop van dit concert wordt in het museum 1302 in Kortrijk
een tentoonstelling georganiseerd die het verhaal over zijn leven, werk en militaire verplichtingen vertelt | zo, di, woe, do, vrij,
za van 10u tot 17u (ma gesloten) | € 3 | Museum Kortrijk 1302 |
www.andredevaere.net

DE SLIMME, DE DOMME,
DE GLADDE EN DE DODE

MAANDAG 17 NOVEMBER
BOTERHAMMEN IN DE BIB | STEVEN STROEYKENS:
HET HIGGS DEELTJE | Zelden heeft een natuurkundige
ontdekking zo veel media-aandacht gekregen als die van het
Higgs-deeltje in 2012. Beelden van juichende en champagne
drinkende fysici gingen de wereld rond. Maar nu het stof is
gaan liggen en het feestgedruis is verstomd, blijven we achter
met de vraag: heeft het Higgs-deeltje de wetenschap vooruitgeholpen | 12.15u | € 5 | Bibliotheek Kortrijk | 056 26 06 00 |
www.vormingplusmzw.be

WOENSDAG 19 NOVEMBER
PODIUM | BUIKSPREKER MISTER BOULLART |
De 2 buiksprekerbroers zijn al 20 jaar een begrip in Vlaanderen
en Nederland. Hun stand up comedy zorgt voor een waanzinnig hoog debiet aan lachsalvo’s. Ze spelen live in op het publiek
en maken hierbij gebruik van grappige info over populaire personen. Gegarandeerd een namiddag lachplezier | 15u | LDC De
Zevenkamer, Peperstraat in Heule | 056 24 46 00
LEZINGEN | OVER WERK EN MENSEN – PROF.
DR YVES SEGERS | Texture organiseert een reeks van
vier lezingen waarin een specialist telkens één aspect van het
museum verder uitdiept. Alle geïnteresseerden zijn welkom!
Een aanrader voor de nieuwe gidsen en boeiend voor de ervaren
gidsen om de rondleidingen verder te stofferen. Gratis voor alle
gidsen. Anderen betalen € 4 / lezing of € 14 voor de hele reeks
aan de ingang | 19.30u | € 14 (hele reeks)/4 | TEXTURE - Museum over Leie en Vlas | 056 27 74 70 | www.texturekortrijk.be

Tom Dupont maakt voor Theater Antigone en Het Kip
een voorstelling over hoe je verandert als je ouder
wordt. En wat (oude) vriendschap nu net betekent.
Met Pieter-Jan De Wyngaert, Arend Pinoy, Yahya Terryn en
Boris Vanseveren .

RR20.15u | ook op vrij 21/11 om 20.15u, za

22/11 om 20.15u, woe 26/11 om 20.15u,
do 27/11 om 20.15u, vrij 28/11 om
20.15u | € 11/9/6 (EYCA) |
Theater Antigone | 056 24 08 87 |
www.antigone.be

RR

Maak kans op één van de 5 duotickets voor deze voorstelling
(datum naar keuze).De wedstrijdvraag is: "Welke maker
van de voorstelling de slimme, de
domme, de gladde en de dode is ook lid van
de artistieke kern van Theater Antigone?"
We verwachten een antwoordje via mail
vóór maandag 10 november in onze mailbox
info@antigone.be.

WIN

VANAF VRIJDAG 21 NOVEMBER
EXPO | BEZOEK AAN DE 'GREEN LIGHT
DISTRICT'-TENTOONSTELLING | In de Kortrijkse Budafabriek loopt van 8 november tot 8 februari THE
GREEN LIGHT DISTRICT, een 3-maand durend programma
met expo's, lezingen, workshops en labs over de relatie mens/
natuur in de stad | 18u | € 5 | Budafabriek | 056 26 06 00 |
www.vormingplusmzw.be
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ZATERDAG 22 NOVEMBER
BASKETBAL | K-BASKET SPORT CB VS RACING
PC SCHAARBEEK | 20.30u | Sporthal Lange Munte | 056
27 80 00
TONEEL | TONEELVOORSTELLING "U KIJKT
TOCH OOK?" | Drie zussen met hun respectievelijke
echtgenoten trekken op weekend naar de Ardennen. Ze willen
hun mannen even op proef stellen want … geen van de drie
vrouwen is nog tevreden over hun man en zeker niet over hun
liefdesleven | 20u | zo 23/11 om 17u, vrij 28/11 om 20u, vrij
28/11 om 20u | € 7 | OC Marke | 0495 75 69 84
WANDELING | LICHTJESWANDELING | Wandeling
met gids ter gelegenheid van het gouden jubileum van de WestVlaamse Gidsenkring | 16.30u | Toerisme Kortrijk | 056 27 78 40 |
www.toerismekortrijk.be
THEATER | NIEUWPOORT KAPUT | Theatervoorstelling door het Pan Theater (tekst & regie Paul Houwen). Het
toneelstuk begint in oktober 1914 op het moment dat de totale
bevolking van het stadje op de vlucht slaat. Iedereen moet op
bevel van de overheid Nieuwpoort verlaten. Waar het naar toe
moet, is voor velen niet duidelijk... “Nieuwpoort Kaput” is op
de eerste plaats een gevoelig stuk over de dwaasheid van het
oorlogvoeren | 20u | € 10/8 | Vrijzinnig Centrum Mozaïek vzw |
vc.mozaiek@skynet.be
DIGIDOKTER | WEBSHOPS: VOORDELIG,
MAAR OOK VEILIG? | In deze lezing verkennen we een
aantal populaire 'productcategorieën' op het web: reizen, elektronica en multimedia, tweedehandsmarkt, veilingen, groepsaankopen, muziek, boeken | 10u | € 3 | Bibliotheek Kortrijk | 056
26 06 00 | www.vormingplusmzw.be
BASKETBAL | K-BASKET SPORT CB VS KON
BBC OOSTKAMP | 20.30u | Sporthal Lange Munte | 056
27 80 00 | www.kortrijk.be/sport
HAPPENING | ALL FOR ONE | Multiculturele happening
met fingerfood met muzikale optredens uit verschillende landen
t.v.v. humanitair project in de Filippijnen | 18.30u | € 15/10/5 |
OC De Neerbeek | 0476 56 11 14 | roseandfriends@yahoo.com
VOETBAL | KVK VS ZULTE WAREGEM - 1E KLASSE | 20u | Guldensporenstadion | 056 /37 46 55 | www.kvk.be

ZONDAG 23 NOVEMBER
MUZIEK | MATINEECONCERT 'LAUREATENCONCERT JEMOO | Het Jeugd en Muziek Orkest OostVlaanderen (JeMOO) biedt hun meest getalenteerde jongeren
een podium. Op de 'Solistenwedstrijd van het JeMOO' werden
jonge solisten geselecteerd om die vervolgens in de reeks Laureatenconcerten de kans te geven om als solist met het orkest
op te treden en hun veelbelovende muzikaliteit en virtuositeit
tentoon te spreiden | 11u | € 10/8 (-26,+65) | Concertstudio |
reservaties@jeugdenmuziek-kortrijk.be

NOVEMBER 2014

PODIUM | DANSKAMPIOENSCHAP | Kom kijken
naar prachtige dansoptredens van dansgroepen uit het hele land |
Sporthal Lange Munte | www.dursin.be
EXPO | INTERPOM PRIMEURS 2014 | Het meest
complete informatie- en ontmoetingsforum voor de hele aardappel-, groente- en fruitbranche (AGF), van teelt tot en met verwerking en vermarkting. | t.e.m. dinsdag 25/11 | Kortrijk Xpo |
www.interpomprimeurs.be

PODIUM | LEVENDE MUZIEK: DE SINT ZIJN
BOEK IS ZOEK | In een hoekje van het podium ligt een
boek: een machtig boek. Het schittert onder de lampen en ruikt
naar sinaasappels. Van wie zou dat zijn? Het staat vol met namen
en gekke woorden. Wie durft erin kijken? | 15u | € 8 | OC De Wervel | 056 22 61 77 | gezinsbond.bellegem@hotmail.com

DINSDAG 25 NOVEMBER

ZONDAG 30 NOVEMBER

FILM | MARINA | Een film van Stijn Coninx gebaseerd op de
jeugd van Rocco Granata.Italië 1948. Rocco is een jongen van 10
en groeit op in een bergdorpje in Calabrië. Op een dag neemt zijn
vader een moedig besluit: hij wil een betere toekomst voor zijn
gezin en België is het beloofde land. Rocco's vader werkt in de
steenkoolmijnen van Waterschei. Zijn plan: als een rijk man naar
Italië terugkeren | 14u | € 5 (koffie inbegrepen) | OC De Vonke |
056 24 06 20 | www.devonke.be
FILM | ‘DE NIEUWE WILDERNIS’ | De nieuwe natuurdocumentaire is een prachtige film. De natuurfilm werd in
de Nederlandse Oostvaardersplassen opgenomen en toont het
verhaal van konikpaarden, edelherten en zeearenden | 20u | OC
Marke | tuinhiermarke@telenet.be

PODIUM | DE STILTE MET HIHAHUTTENBOUWERS (2+) | Een eigen hut, een mannetje, een vrouwtje.
Het mannetje zorgt voor het huisje, het vrouwtje voor het mannetje en het weer zorgt voor de afwisseling. Een fantasierijk
beeldverhaal over de vier jaargetijden, een magische kinderwereld met dauw, zon, wind, regen en sneeuw. Verwondering
troef voor jong én oud! | 15u | ook op zo 30/11 om 17u | € 8 |
Arenatheater DKS | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.
be30/2014 11/30/2014
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LEZING | RIOOLLUCHT EN RATTEN - HYGIËNE IN DE ROMEINSE STAD | In deze lezing worden
de watervoorziening en de rioleringen in drie verschillende Romeinse steden (Pompeji, Herculaneum en Ostia) onder de loep
genomen. De vraag wordt gesteld of de aanleg van toiletten
en riolering wel zo hygiënebevorderend was als wij doorgaans
denken. Het wordt een tocht langs de duistere zijde van het Romeinse leven | 20u | € 5/2/gratis | Muziekcentrum Track* | thomaskemseke@sgsintpaulus.be | www.nkvwestvlaanderen.be
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DONDERDAG 27 NOVEMBER
FILM | 7E FILMGALA DE HOGE KOUTER |
Actiekomedie van Marc Punt met o.a. Wim Opbrouck, Nathalie
Meskens, Peter Van Den Begin en vele andere | 19u | € 30 | Kinepolis Kortrijk | 056 24 38 60
REISVERHAAL | NIEUWE ONTDEKKING IN
CENTRAAL AZIË - OEZBEKISTAN | Reisverhaal
over Oezbekistan | 14.30u | WZC De Korenbloem | freddy.nolf@
skynet.be
PODIUM | ACTION ZOO HUMAINE: FLANDRIEN | Aan de eindmeet, op de top van de louteringsberg,staat
de Flandrien zijn scheppende pers te woord | 20.15u | € 12 | OC
De Wervel | 056 23 98 55

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 januari 2015: 1 december, editie februari: 5 januari en editie maart: 2 februari.
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ZATERDAG 29 NOVEMBER

sainvandecaveye
Chiro Stine!
#dvdjb#igkortrijk

MUZIEK | SUPERIOR DANCEBAND SPEELT
HANK WILLIAMS OP OVERLEIE | In de reeks
maandelijkse concerten op Overleie speelt de Superior Dance
Band vanavond vooral populaire songs uit het New Orleansrepertoire van Hank Williams | 19u | € 5 | Kortrijk Grote Zaal
Mozaïek | www.superiordanceband.be

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_lichtinhetdonker.
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