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In deze Stadskrant:
Ebola is voor de meesten onder ons een
ver-van-mijn-bedshow. Dit is niet het
geval voor stadsgenote Lieselotte De
Marez. Zij trok samen met Artsen Zonder
Grenzen naar Liberia. p.4-5

Van 2 tot en met 19 april zijn ‘zwieren en
zwaaien’ de codewoorden in de binnenstad. Dan kunnen groot en klein zich drie
weken lang uitleven op meer dan 100 attracties. p.7

De oude jeugdherberg in de Passionistenlaan is niet meer. Het nieuwe jeugdhostel
dat ervoor in de plaats kwam, is klaar om
het betaalbare verblijfstoerisme in Kortrijk een nieuwe boost te geven. p.9

De commerciële leegstand in de stad
bestrijden en tegelijk steun bieden aan
(jonge) ondernemers die zich in Kortrijk
willen vestigen: dat is de ambitie van
Kortrijk Zaait. p.11

KORTRIJK
SPREEKT

Het initiatief waarmee het stadsbestuur
wil te weten komen wat de bewoners
bezighoudt, heeft inmiddels vele vertakkingen. De Stadskrant geeft je graag een
overzicht. p.14
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OPENINGSTIJDEN STADHUIS (GROTE MARKT 54)
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:

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

Vrijdag:
9-12.30 uur
Zaterdag:
9-12.30 uur
Betalingen gebeuren met bancontact.
Het stadhuis is gesloten op 4 en 6 april
en op 1 en 2 mei.

KORTRIJK SPREEKT

Kortrijk Spreekt
boekt resultaten
RESULTATEN VERLAGING LEIEBOORDEN
Op dinsdag 24 maart vond een infomoment plaats over de verlaging van de Leieboorden. De plannen werden voorgesteld,
alsook de aangeboden alternatieven om te parkeren in de binnenstad. Kon je er die avond niet bij zijn, maar wil je toch meer
info over het project, mail dan naar kortrijkspreekt@kortrijk.be.
INFOMOMENT CAMPUS KORTRIJK WEIDE
De plannen op Campus Kortrijk Weide krijgen stilaan vorm. De
eerste werken zullen nog vóór de zomer aanvangen. Op maandag 18 mei om 19.30 uur krijg je een toelichting van het voorontwerp van het openbaar domein, de timing en de fasering
van de werken. Howest stelt eveneens de plannen voor van de
nieuwe campus aan de Graaf Karel de Goedelaan. Je bent welkom in The Level, Botenkopersstraat 2 in Kortrijk. Graag bevestigen vóór 11 mei via kortrijkspreekt@kortrijk.be of 056 27 72 53.
KORTRIJK SPREEKT OP TOER
Op zondag 8 februari trok het stadsbestuur naar de wijk Pius
X. Ondertussen werden de resultaten van deze toer verwerkt.
De Stadskrant geeft een kort overzicht:
- 24% van de bewoners vulden de deurhanger in
- 96% woont graag in Pius X, 69% kent veel omwonenden
en 83% voelt zich er veilig
- 40% geeft aan dat de stad luistert naar de bewoners
- 83% is trots om Kortrijkzaan te zijn
Dit zijn nog maar de eerste gegevens van de enquête. De
inwoners van de wijk Pius X krijgen binnenkort een folder in
de bus met een samenvatting van de door hen gestelde vragen, de meest opmerkelijke resultaten van de bevraging en
de daaraan gekoppelde acties. Op zondag 8 maart trok het
stadsbestuur op pad in Rollegem. De resultaten mag je verwachten in de Stadskrant van mei.
‘KORTRIJK SPREEKT’ VÓÓR DE GEMEENTERAAD
Mee het beleid van de stad bepalen? Dat kan ook elke maand
voorafgaand aan de gemeenteraad! Het forum biedt elke
Kortrijkzaan de kans om rechtstreeks een wens, probleem of
verzuchting aan te kaarten bij het stadsbestuur. De volgende
ronde vindt plaats op maandag 20 april om 18.30 uur. Je
leest meer over de voorwaarden en inschrijving voor dit initiatief op www.kortrijk.be/kortrijkspreektgemeenteraad.
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ZOEKT
FIGURANTEN

Kortrijk Spreekt, het initiatief waarmee het stadsbestuur
wil te weten komen wat de bewoners bezighoudt, draait
op volle toeren.

Sinksen 15 komt er aan. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25
mei gooi je jezelf in de ambiance
en vergaap je je aan internationaal straattheater.

Infopunt Stationsproject
uit de startblokken
Het station en omgeving ondergaan binnenkort een ware metamorfose. Het
Stationsproject wil de mobiliteit voor alle verschillende weggebruikers verbeteren.
Bedoeling is ook om van de stationsomgeving een aantrekkelijke en aangename
buurt te maken. Wie vragen heeft over dit
project kan terecht in het Infopunt, aan
de Stationsstraat 13. Op 25 en 26 april
vindt het openingsweekend plaats. Dan
kan je in het Infopunt de plannen inkijken
voor het nieuwe station en de heraanleg
van de omgeving. Tijdens de gratis begeleide wandeling door de stationsbuurt
verneem je meer over het verleden, heden en de toekomst van het station en
omgeving.

BEGELEIDE WANDELINGEN
Deze wandelingen vinden plaats op zaterdag
25 en zondag 26 april telkens om 10 en 14 uur.
De wandeling start aan het Infopunt en duurt
ongeveer anderhalf uur. Na de wandeling
biedt het infopunt de deelnemers een gratis
drankje aan. Inschrijven is vereist: 056 27 70 05
of www.kortrijk.be/stationsbuurtwandeling.

RRHet Infopunt is toegankelijk op maandag van

11 tot 13 uur, op woensdag van 9 tot 11 uur, op
donderdag van 14 tot 17 uur of op afspraak via
056 27 70 05 of stationsproject@kortrijk.be.

WA A R M O E T
I K
Z I J N
V O O R D E G R A T I S
C O M P U T E R L E S S E N ?
Duizend vragen, één adres

Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • app 1777 • aan de balie

Je kan picknicken en dansen op de
Leieboorden. Verken je stad met
een urban safari en flaneer voorbij
de honderden kramen van Vlaanderens grootste rommelmarkt. Wie
even op adem wil komen van het
feestgedruis kan terecht op één
van de vele terrassen. Sinksen 15
strekt zich uit van het stadscentrum
naar het Sint-Amandsplein, van het
Schouwburgplein tot het Budapark
en van het Schouwburgplein naar
(Over)Leie.
DOE ZELF MEE!
Het slotspektakel van SINKSEN 15
op maandagavond 25 mei belooft
iets speciaals te worden. Cie Artonik brengt er zijn show 'The Color
of Time' waarbij de stad alle kleuren
krijgt van de regenboog. Het geprijsde spektakel brengt mensen
dichter bij elkaar en iedereen kan
hieraan deelnemen. Je participeert
in een choreografie die je makkelijk
kan aanleren dankzij online instructievideo's. Ook altijd al deel willen
uitmaken van een megaspektakel?
Dit is je kans! De instructievideo en
alle info over het project vind je op
www.thecoloroftime.org. Op woensdagavond 29 april om 19 uur komen
de mensen van Cie Artonik langs in
de OC Aalbeke om je wegwijs te maken in de volledige slotshow.

RRInteresse?

Schrijf je in via www.sinksen.be

STADSKRANT KORTRIJK | 3

APRIL 2015

APRIL 2015

kan levens redden. In geval van ziekte of
dood is het van levensbelang om bepaalde
regels te volgen om besmetting van anderen te vermijden. Als antropologe verdiep
je je in de lokale cultuur, probeer je te begrijpen waar de culturele gevoeligheden
of eventuele moeilijkheden liggen. Als gezondheidspromotor evalueer je samen met
je team hoe je de strategie het best kan
aanpassen. Als wij weten dat bepaalde dingen heel belangrijk zijn in de cultuur, dan
proberen wij dit te respecteren en in de
mate van het mogelijke onze activiteiten
daarop af te stemmen.”

Tegen welke weerstanden van de bevolking stoot je dan?

“Ebola is een onmenselijke ziekte omdat
dingen die heel mooi en menselijk zijn,
plots niet meer kunnen. Mensen die voor
hun ziek familielid willen zorgen, worden
besmet. De ziekte rukt hele families uit elkaar. Veel kinderen worden daardoor wees.
Mensen sterven vaak alleen, ver weg van
familie, en krijgen verzorging van gezondheidswerkers in beschermingspakken met
hun gezicht verborgen achter een masker.
Het is een ziekte die angst inboezemt.”

Eén van de medewerkers van Artsen Zonder Grenzen controleert de beschermingspakken.

Stadsgenote
strijdt tegen ebola
Ebola is voor de meesten onder ons een ver-van-mijn-bedshow. Dit is niet het geval voor stadsgenote Lieselotte De
Marez. Zij trok samen met Artsen Zonder Grenzen naar Liberia. Als antropologe en gezondheidspromotor bond zij
er de strijd aan tegen deze gruwelijke ziekte. De Stadskrant was benieuwd naar haar ervaringen.
Was dit jouw eerste missie met Artsen
Zonder Grenzen?

“Wie op missie trekt naar ebola-gebieden,
moet met Artsen Zonder Grenzen ervaring
opgedaan hebben in andere streken. Ebola
is een complexe ziekte. Hulpverleners moeten veel regels en voorschriften naleven. Ik
4 | STADSKRANT KORTRIJK

werk voor AZG sinds 2007 en was de voorbije
jaren actief in verschillende landen en op
het hoofdkantoor in Brussel. Eerdere missies
brachten mij naar Niger, de Democratische
Republiek Congo, Zuid-Soedan, Zimbabwe,
Thailand en Turkije. Meestal vertrok ik als antropologe en gezondheidspromotor.”

Waarom is een antropoloog onmisbaar
bij dergelijke missies? Hoe kan je het
werk van het medisch team gemakkelijker maken?

“Er bestaat nog steeds geen medicijn om
ebola te behandelen. Het blijft een uiterst
besmettelijke ziekte, maar goede preventie

Hoe kan je de lokale bevolking ervan
overtuigen dat ze bepaalde zaken uit hun
cultuur achterwege moeten laten om besmetting te voorkomen?

“Soms is er weerstand vanuit de bevolking.
Dit is te wijten aan angst of een gebrek aan
de juiste informatie. Als mensen over de
correcte informatie beschikken en goed
begrijpen hoe ebola wordt overgedragen
van mens tot mens, dan zijn velen bereid
om hun gewoontes aan te passen om zo te
vermijden dat de ziekte ingrijpt in hun eigen familie.”

Kan je daar een voorbeeld van geven?

“De ebola epidemie heeft een invloed op het
verloop van begrafenissen. Begrafenissen
vormen een groot risico, omdat het lichaam
van iemand die sterft aan ebola een heel
hoge graad van het virus bevat en bijgevolg
uiterst besmettelijk is. In veel culturen, zoals
in Liberia, is het de traditie om het lichaam
van een gestorven familielid te wassen. De
rouwenden raken daarbij het lichaam aan.
Dit is uitgesloten bij ebola. Begrafenissen
kunnen slechts volgens bepaalde regels
plaatsvinden. Dit wordt georganiseerd in
aanwezigheid van specialisten die de regels
kennen en erop toezien dat er geen mensen
besmet worden. Soms kan dit moeilijk zijn
om te begrijpen. Bij Artsen Zonder Grenzen

Lieselotte De Marez (rechtsboven) trok samen met Artsen Zonder Grenzen naar Liberia.

nemen de gezondheidspromotors de taak
op zich om op een duidelijke en aangepaste manier te communiceren met de lokale
bevolking en de preventieve maatregelen
uit te leggen. Het is belangrijk dat mensen
weten wat ze moeten doen en welke regels
ze moeten volgen om verdere besmetting te
vermijden.”

werd door een zingende en dansende staf,
was intens en ontroerend. In ons ebolacentrum in Monrovia staat een meterslange
muur waarop elke genezen ebola-patiënt
zijn handafdruk achterlaat. Het is een beeld
dat je raakt. Maar het geeft wel hoop om er
nu meer dan 500 kleurrijke handafdrukken
op te zien.”

Was je niet bang om naar ebola-gebieden
te trekken? Hoe bereid je je daarop voor?

Heb je al plannen voor een volgende missie?

“Uiteraard was ik bang, maar ik denk dat
het belangrijk is om een gezonde angst of
stress te hebben bij dit soort opdrachten.
Het blijft een risico, je moet verschillende
regels volgen en het is cruciaal je daarvan
bewust te zijn zodat je jezelf en je collega's
goed kan blijven beschermen. AZG bereidt
haar medewerkers goed voor. Vóór je een
dergelijke missie aanvaardt, moet je een
pak informatie doornemen. Je neemt deel
aan een ebola-training van twee dagen en
elke medewerker krijgt vóór vertrek een
uitgebreide briefing in Brussel.”

Zijn er ervaringen die je zullen bijblijven?

“Er zijn zeker heel wat situaties die me zullen bijblijven, maar één gebeurtenis die
eruit springt is die bewuste dag in januari
waarop onze 500ste genezen patiënt uit ons
ebola-ziekenhuis gezond en wel terug naar
huis kon. Het moment dat hij uit de "hoge
risico-zone" (de zone waar enkel gezondheidswerkers in de beschermingspakken
kunnen komen, nvdr.) kwam en onthaald

“Voorlopig niet. Ik werk nu op het hoofdkantoor in Brussel. Daar horen voorlopig
geen lange missies bij, maar misschien wel
af en toe een korte missie ter ondersteuning waar nodig.”

Kortrijk steunt
strijd tegen ebola
De verschrikkelijke ebola-epidemie
in Guinee, Liberia, Sierra Leone en
Nigeria laat de stad Kortrijk niet onverschillig.
De stad maakte 2500 euro vrij uit het
budget voor noodhulp ten voordele
van Artsen Zonder Grenzen. Deze organisatie is aanwezig in de getroffen
gebieden en heeft een indrukwekkende expertise opgebouwd om de
epidemie onder controle te houden.
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Drie weken kermis
Van 2 tot en met 19 april zijn ‘zwieren en zwaaien’ de codewoorden in de
binnenstad. Dan kunnen groot en klein zich drie weken lang uitleven op
meer dan 100 attracties.

Met het gezin op stap
Van 6 tot en met 19 april geniet het jonge volkje van een welverdiende paasvakantie. Dit is de ideale periode om
met het gezin op stap te gaan en dat hoeft niet eens naar verre oorden te zijn. Kortrijk heeft voldoende troeven om
ouders en kroost te boeien. De Stadskrant geeft volgende tips.
MINIGOLF
Je kan elke dag van 14 tot 19 uur (laatste spel
om 18 uur) een partijtje minigolf spelen op
het minigolfterrein in het Astridpark, aan de
Graaf de Smet de Naeyerlaan. Ook op elke
feest- en brugdag kan je er terecht. Volwassenen en + 12-jarigen betalen 3 euro. Wie
jonger is dan 12 jaar telt 1 euro neer of kan
voor 5 euro een 6-beurtenkaart kopen.

RR056 27 73 80, centrum.overleie@kortrijk.be
STAF STEKEL
In Texture, museum over Leie en Vlas, wacht
Staf Stekel de kinderen op! Maak je klaar om
te zoeken, te tekenen en te kleven. Samen
met Staf ontdek je een geheime code waarmee je een verrassing in de wacht sleept.
Gratis voor kinderen, het parcoursboekje
en gadget Staf Stekel kosten 2 euro.

RRTexture, Noordstraat 28 in Kortrijk, 056 27 74

70, texure@kortrijk.be, www.texturekortrijk.be

KINDERBOERDERIJ VAN CLÉ
Zelf brood bakken, knutselen, dieren verzorgen, werken in de moestuin, een spannende
zoektocht, dit kan allemaal op de kinderboerderij. De hoeve is elke dag open van
6 | STADSKRANT KORTRIJK

8.30 tot 16.30 uur, op woensdag tot 17 uur.
Wie aan de verschillende programma’s wil
deelnemen, reserveert via www.vancle.be.

RR Kinderboerderij Van Clé, Moteweg 11 in Marke,

www.vancle.be, van.cle@telenet.be of 056 32 77 90

SPION
In Kortrijk 1302 kunnen 6- tot 12-jarigen in
de huid kruipen van de spion. De speelse
doe-opdrachten confronteren hen met de
verschillende aspecten van Wereldoorlog I.
Deelname is gratis voor de kids.

RRKortrijk 1302, Begijnhofpark, 056 27 78 50,

kortrijk1302@kortrijk.be, www.kortrijk1302.be

CINEMAATJES
Elke maand programmeert Budascoop op
één zondag en één woensdag onder de
noemer ‘cinemaatjes’ een avontuurlijke film
voor kleuters en tieners. Filmfrutsels, een
‘chocolimohoekje’ of een heerlijk ontbijt
maken het filmbezoek af. Op woensdag 8
april en zondag 12 april staan Shaun the
sheep the movie en de Boxtrollen op het
programma.

RRInfo en reservatie: www.budakortrijk.be/nl/

SPEELVOGEL
Op 17 april palmt spelotheek De Speelvogel de Speelpleinwerking Wasper (Heirweg
132) in. Kinderen kunnen van 14 tot 17.30
uur volksspelen, reuze- spelmateriaal,
leuke fietsjes, balanceerborden en andere
spellen van de Speelvogel uitproberen. Wie
’s avonds zijn kroost ophaalt, wacht een
leuke verrassing.

RR www.kortrijk.be/wasper, www.vzwdespeelvogel.be
ZWEMMEN
Wie het graag sportief houdt, kan baantjes
trekken of zich uitleven in de stedelijke
zwembaden Mimosa, Magdalena en Lagaeplein.

RROpeningstijden vind je

De Paasfoor biedt voor elk wat wils. Zoals
steeds vind je er een stevige mix van grote
molens, kinderattracties, traditionele smulen snoepkraampjes. Ook de bekende attracties voor waaghalzen zoals de XXL,
waar je aan een snelheid van 100 km per
uur op een hoogte van 50 meter wordt
rondgeslingerd, zijn opnieuw van de partij.
Familieattracties zoals het spookhuis, de
polyp, de glijbaan en zelfs twee achtbanen
zullen niet ontbreken.
OPENINGSTIJDEN
Het kermisplezier speelt zich af op de Ver-

zets-, Dolfijn- en Kasteelkaai, Grote Markt,
Graanmarkt, het Schouwburgplein, Stationsplein, Casinoplein en Conservatoriumplein. De foorkramen zijn in de week open
van 14 tot 23 uur, op vrijdag tot 24 uur
(Goede Vrijdag vanaf 16.30 uur). Op zaterdag kan je er terecht van 14 tot 1 uur en op
zondag van 14 tot 24 uur. Bijkomende uitzonderingen zijn Witte Donderdag (van 15
tot 1 uur) en paasmaandag (van 12 tot 24
uur). Op zondag 19 april vindt de traditionele verminderde prijs-dag plaats.

RRwww.kortrijk.be/paasfoor

VLOT NAAR
DE BINNENSTAD
OPENBARE TOILETTEN
Je vindt openbare toiletten in het
historisch stadhuis en in de dienst
Toerisme in het Begijnhofpark.
TOEGANKELIJKHEID
Personen met een fysieke beperking
parkeren gratis op elke reglementaire parkeerplaats. Er zijn ook voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen met een fysieke beperking aan
de Reepkaai en de Sint-Jorisstraat.
Leg steeds je parkeerkaart duidelijk
aan de voorruit van de wagen.
PARKEREN
Ondergronds parkeren kan in P
Schouwburg en P Veemarkt. Gratis
parkeren kan op P Appel aan de
Magdalenastraat. Op de P+R parking op Hoog Kortrijk parkeer je
zonder moeite. Een bus van De Lijn
brengt je elk half uur gratis naar de
Paasfoor en terug. Kom je met de
fiets? Dan kan je onder meer terecht
in de overdekte fietsenstalling van
K in Kortrijk (fietslift in de Sint-Jansstraat), op het Stationsplein, in de
Reepkaai en Doorniksestraat.
PARKEREN VOOR BEWONERS
Woon je in het stadscentrum? Dan
heb je volgende mogelijkheden:
- Koop een bewonersabonnement
voor P Veemarkt, P Schouwburg
of P Broeltorens voor de Paasfoorperiode
- Geniet van de voorbehouden
parkeerplaatsen voor bewoners
- Maak gebruik van het parkeren in
een aangrenzende parkeerzone

RRMeer info? www.parko.be

op www.kortrijk.be/zwemmen.

De Stadskrant mag 20 tickets
weggeven voor een partijtje
minigolf. Mail jouw naam en
voornaam vóór 6 april naar
stadskrant@kortrijk.be.
Wij brengen de winnaars
persoonlijk op de hoogte.

WIN

GRATIS NAAR
DE PAASFOOR!

WIN

Vijf Stadskrantlezers maken kans op
een pakketje met gratis tickets voor
paasfoorattracties. Mail vóór 8 april naar
stadskrant@kortrijk.be. We brengen de
winnaars persoonlijk op de hoogte.

film/cineMAATJES
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Jeugdhostel krijgt
een flinke boost
Digitale Week
verkleint digitale kloof
Van maandag 20 tot donderdag 30 april vindt de Digitale Week plaats. Dit initiatief loodst je door de wondere
digitale wereld. De Kortrijkse bibliotheek, OCMW Kortrijk, Vorming Plus, Stad Kortrijk, Bolwerk, Quindo,
Oxfam, Howest, CVO-VIVO en Mentor vzw stelden een gevarieerd programma samen met de Digibazar in het
Kortrijkse stadhuis als blikvanger.
Je kan deelnemen aan laagdrempelige activiteiten die heel goedkoop of zelfs gratis
zijn. Volg bijvoorbeeld een workshop over
je PC op topsnelheid en virusvrij, ontdek
de beste apps, stippel online je fiets- en
wandelroutes uit, ga aan de slag met
Google Maps of Street View of leer hoe je
vlot draadloos op het web geraakt. Ook lezingen over je online privacy, veilig surfen
voor je kinderen, besparen op je telecomfactuur,… staan op het programma.
DIGIBAZAR
Dé blikvanger is de Digibazar die op zaterdag 25 april van 9 tot 12.30 uur het Kortrijkse stadhuis inpalmt. Je kan er terecht
met je computervragen. Je kan er rondneuzen op verschillende informatieve
standen. Zo leer je de e-diensten van de
stad Kortijk kennen. Heb je een attest of
bewijzen nodig van de stad? Wil je je kind
inschrijven voor een sportcursus of een va8 | STADSKRANT KORTRIJK

kantiekamp? Maak het jezelf gemakkelijk
met het e-loket en de webshop. Ontdek
tijdens de demo de topproducten van de
stad in een frisse huisstijl. Bij ‘betaalbaar
digitaal’ krijg je tips om op een betaalbare
manier digitaal aan de slag te gaan. @allemaal digitaal maakt je wegwijs in het aanbod computeropleidingen en workshops
in Kortrijk.
WORKSHOPS VOOR JONGEREN
Nieuw is het rijke aanbod creatieve en
leuke workshops voor jongeren. Ben je
tussen 12 en 21 jaar? Schrijf je dan in voor
de workshops fotografie (3D, smartphone
of creatief ), je eigen radioprogramma maken, filmen met je smartphone of tablet of
je eigen 3D-omgeving maken. Deelname
is gratis.
INFO EN ADVIES
De ‘tablet demotafel’ neemt al je twijfels

weg of je een Android tablet of Ipad moet
kopen. Je krijgt advies en de gelegenheid
om beide toestellen uit te testen. De infostand ‘smart-tv’ toont hoe je een ‘smart
tv’ van je televisietoestel kan maken door
het gebruik van Chromecast, ‘Pendroid’
of XBMC. De ‘Linux install party’ geeft je
computer een tweede leven met Linux als
besturingssysteem. Het ‘repair cafe pc’s’
helpt je bij het herstellen van hardware en
software. De demo 3D-printing ontrafelt
het mysterie van de 3D printer. Het Demo
Owaes Platform tenslotte, helpt werkloze
50-plussers in hun zoektocht naar werk. Je
kan het bezoek aan de Digibazar, dat gratis
is, combineren met een workshop. Elke bezoeker krijgt een kleine verrassing.

De oude jeugdherberg in de Passionistenlaan is niet meer. Het nieuwe jeugdhostel dat ervoor in de plaats kwam, is klaar
om het betaalbare verblijfstoerisme in Kortrijk een nieuwe boost te geven. De ambities liggen hoog: een verdubbeling van
het aantal bezoekers tot 20.000 per jaar. We mijmerden met de vroegere beheerders over het verleden en wierpen met de
nieuwe beheerder een blik op de toekomst.
Christine Herman en Johan Putman waren
gedurende 38 jaar de beheerders van de Kortrijkse Jeugdherberg. Eind december 2012
namen ze afscheid van hun levenswerk. In
feite waren zij de jeugdherberg, dag in dag
uit en vaak ook nog tot een stuk in de avond.
“Wij zijn ermee begonnen toen men nog
echt een vader en moeder voor de jeugdherberg zocht”, herinnert Christine zich. “’s
Morgens werden we aangesteld, ’s avonds
stonden we al aan het fornuis te koken voor
een grote groep bezoekers. Vroeger was het
de gewoonte dat jeugdherbergbezoekers
meehielpen: in de keuken, zelf een borstel
door de kamers halen, dat soort dingen. Na
verloop van tijd werd van ons verwacht dat
wij alles zelf deden”, vervolgt Christine.
DIVERS PUBLIEK
Christine en Johan kregen een heel divers publiek over de vloer, en heus niet alleen ‘jeugd’.

“Jongeren, ouderen, groepen, gezinnen, …
ook uit het (verre) buitenland”, knikken ze.
“Ons hele leven stond in het teken van de
jeugdherberg. We zeiden vaak: we kunnen
niet op reis, maar de wereld komt wel naar
ons.” De werkzaamheden aan het nieuwe
jeugdhostel bekeken Christine en Johan met
gemengde gevoelens. “Wij werkten in een
oud gebouw met veel charmes, maar waar
ook veel investeringen aan nodig waren. In
veel opzichten was het niet meer aangepast
aan de huidige behoeften”, zegt Johan.
FAMILIAAL KARAKTER BEHOUDEN
Petra Gelaude nam de zware taak op zich
om, als beheerder van het gloednieuwe
jeugdhostel, in de grote schoenen van Johan
en Christine te gaan staan. “Ik prijs me gelukkig dat zij hier nog vaak te vinden zijn, omdat
ze actief blijven in het Groeningheheem. Zij
hebben een jeugdherberg met een erg goe-

de reputatie uitgebouwd en ik beschouw
ze als mijn mentoren. Ik ben afkomstig van
Brugge, maar heb in Kortrijk gestudeerd en
hou van de stad. Een fijne stad die er de voorbije jaren alleen maar op vooruit is gegaan.
Een leuke doelgroep, een aangenaam team
en een mooi kader, wat wil je nog meer?” Petra is ervan overtuigd dat ze, met haar ploeg,
de grote doelstellingen voor het jeugdhostel
– onder meer een verdubbeling van het aantal bezoekers – zal bereiken. “Met dit nieuwe
gebouw hebben we alle troeven in handen.
En hoewel ook jeugdherbergbezoekers veeleisender zijn dan vroeger, wil ook ik niet louter een manager zijn. Net als mijn voorgangers zie ik mezelf ook een beetje als ‘mama’
van het jeugdhostel, als hoofd van een grote
familie die de mensen verwelkomt.”

RRwww.toerismekortrijk.be

of www.jeugdherbergen.be

Christine Herman en Johan Putman waren 38 jaar beheerder van de jeugdherberg. Petra Gelaude neemt deze taak nu over.

RROntdek het volledige programma

van de Digitale Week en schrijf je in voor
de activiteiten en workshops
op www.kortrijk.be/digitaleweek.
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Schrijf je in voor
de rommelmarkt!

Ga op zoek naar je
voorouders van thuis uit
Wie aan stamboomonderzoek of genealogie doet, hoeft zich vandaag niet meer
te verplaatsen naar het stadsarchief om de akten van de burgerlijke stand te
raadplegen. Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten ouder dan 100 jaar kan
je voortaan doorzoeken en bekijken via de virtuele leeszaal van het stadsarchief.
Via http://genealogie.kortrijk.be kan je van
thuis uit volledig kosteloos akten opzoeken, consulteren, afdrukken of in je eigen
dossier bijhouden. Om dit alles te kunnen
doen, moet je je wel registreren. Dit neemt
slechts enkele seconden in beslag en is gratis voor iedereen. Daarna heb je toegang
tot tienduizenden akten met genealogische gegevens van Kortrijk, Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke
en Rollegem. Een verdienste van de vrijwilligers van het stadsarchief, zij beschrijven
en vullen de akten systematisch toe aan
genealogie.kortrijk.be.
KWALITEITSVERLIES TEGENGAAN
Dankzij digitalisering gaat het stadsarchief
het kwaliteitsverlies van de originele documenten tegen. Na dit proces stelt het
stadsarchief de digitale documenten ter
beschikking via databanken. Voor de akten van de burgerlijke stand ouder dan 100
10 | STADSKRANT KORTRIJK

jaar gebeurt dit via genealogie.kortrijk.be.
Een eenvoudige, kwaliteitsvolle en snelle
dienstverlening, die je in staat stelt om via
je computer van thuis uit aan je stamboom
te werken. Je vindt een praktische handleiding in de databank genealogie. Wie niet
over een computer beschikt, kan terecht in
het stadsarchief, dienstencentra, de bibliotheek en het stadhuis. Overal staan computers ter beschikking.

RRgenealogie.kortrijk.be

Dit jaar vindt de rommelmarkt
plaats op zondag 24 en maandag
25 mei. Je kan hiervoor online inschrijven vanaf zondag 29 maart op
www.sinksen.be. Vóór deze datum
inschrijven is niet mogelijk. De rommelmarkt biedt plaats aan een 850-tal
standhouders op zondag en maandag.
Voor een standplaats betaal je 12 euro
per 5 meter per dag (exclusief mogelijke
online betalingsonkosten). Verkopers
van antiek kunnen contact opnemen
met Ignace Vancaneyt via 056 22 38 80.
Hij organiseert de antiekmarkt op zondag in de Onze-Lieve-Vrouwestraat.

RRwww.sinksen.be

Koopweekend

met koopzondag op 3 mei !
Op zaterdag 2 mei zet de Voorstraat letterlijk en figuurlijk haar beste beentje
voor. De rode loper verwacht jou vanaf
14 uur. Op zondag 3 mei fleuren de Kortrijkse straten op met kleurrijke danseressen, een bloemenspektakel en vrolijke deuntjes. Hét ideale moment om
inkopen te doen voor Moederdag!

RRwww.shop-in-kortrijk.be

H O E K A N
I K L A N G E R
T H U I S B L I J V E N WO N E N ?
Duizend vragen, één adres

Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • app 1777 • aan de balie

Kortrijk Zaait: twee vliegen in één klap
De commerciële leegstand in de stad bestrijden en tegelijk steun bieden aan (jonge) ondernemers die zich in
Kortrijk willen vestigen: dat is de ambitie van Kortrijk Zaait. De 19 gebruiksovereenkomsten die sinds de opstart
werden afgesloten, bewijzen dat het project aanslaat.
Om Kortrijk Zaait alle kansen te geven, paste
de stad het reglement van de leegstand aan.
"Eigenaars van leegstaande commerciële
gebouwen kregen een bijkomende vrijstellingsmogelijkheid op de leegstandsheffing", begint medewerker Wouter Lecluyse.
"Zij kunnen vrijstelling aanvragen door hun
pand te laten opnemen in de stedelijke database. De stad helpt de eigenaar om het
pand snel opnieuw ingevuld te krijgen. De
ondernemers kunnen deze panden innemen tegen een verlaagde gebruiksvergoeding voor een korte periode (90 dagen, 6
maand tot maximaal 1 jaar). De panden worden in gebruik genomen door het afsluiten
van een gebruiksovereenkomst. Een ondernemer kan op die manier zijn activiteiten
testen in een pand, zonder dat hij hiervoor
onmiddellijk een handelshuurcontract van
minimaal 3 jaar moet afsluiten. Wij hopen,
samen met de eigenaar, steeds op een struc-

microStart
microStart biedt een nieuwe kans aan
ondernemingen die door het klassieke
bankensysteem worden uitgesloten.
Enerzijds is er mogelijkheid op een
financiering via microkredieten, anderzijds wordt ook een gratis, op maat
gemaakte begeleiding voorgesteld via
groepssessies, informatiemomenten
en persoonlijke opvolging.

turele invulling na deze testperiode, onder
de vorm van een handelshuurcontract of, in
bepaalde gevallen, via de aankoop van het
pand." Panden van minder dan 100 m² zijn
al beschikbaar vanaf 150 euro per maand
(voor 90 dagen)."
SUCCES
Tot dusver werden 22 panden ingeschreven
in de database. "Daarvan werden er 2 verhuurd via de reguliere markt, terwijl één pand
werd geschrapt omdat de eigenaar zich niet
aan de afspraken hield. Met 13 verschillende
ondernemers sloten we 19 gebruiksovereen-

komsten af: 9 van 90 dagen, 5 van 6 maand
en 5 van 1 jaar. Drie ondernemers begonnen met een gebruiksovereenkomst van 90
dagen, om die uiteindelijk naar 1 jaar te verlengen. Dit bewijst dat de termijnen flexibel
zijn. Bovendien gaven enkele ondernemers
al te kennen dat ze ook na de periode van
Kortrijk Zaait in het pand willen blijven." Dit
initiatief kreeg een bijzondere vermelding
bij het event 'Ondernemende gemeente' van
UNIZO in het luik kernversterking.

RR Benieuwd naar het verhaal van enkele starters?
Bekijk het op www.kortrijk.be/kortrijkzaait.

Zet je zaak
in de kijker!
Vanaf 1 mei krijgen startende Kortrijkse ondernemers de mogelijkheid om de etalage van Economie
Kortrijk in de Leiestraat 24 gedurende drie maanden
gratis in te palmen. Grijp je kans om je product of
dienst in de kijker te zetten en prent je zaak in het
geheugen van duizenden passanten.

RR Interesse? Schrijf je in via www.kortrijk.be/etalage.

RRElke woensdagmiddag afspraak in

Spinnerijstraat 107, 0486 10 60 29,
stijn.demuynck@microstart.be
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Kortrijk steekt zusterstad
Cebu hart onder de riem

Online
carpoolplatform
vermindert
parkeerdruk

Werken aan een goed bestuur kan onder
meer door actief mee te werken aan een
uitwisseling van kennis en expertise, van collega tot collega, zowel in Noord als Zuid. Het
was in dat kader dat Kortrijk destijds de band
met Cebu opzette. Het huidige stadsbestuur
maakte in 2013 een positieve evaluatie van
die stedenband en besliste dan ook om de
samenwerking te vernieuwen. "Dit keer zullen we nog meer de klemtoon leggen op
klimaat en burgerparticipatie", verduidelijkt
Stijn Van Dierdonck, Noord-Zuid-ambtenaar
en coördinator van de band met Cebu City.
"We willen meer mensen bij de samenwerking betrekken, onder meer in de vorm van
een jongerenuitwisseling. Die ambitie werd
bekrachtigd in de ondertekening van de
nieuwe samenwerkingsovereenkomst, waarvoor we onlangs naar Cebu City reisden."
GRENZELOZE GASTVRIJHEID
Voor Stijn was het zijn vierde bezoek aan
Cebu City. "Telkens opnieuw word ik getrof-

fen door de warmte van de lokale bevolking, door de grenzeloze gastvrijheid waarmee ze ons ontvangen. Bovendien wonen
er veel sterke mensen, die na een tegenslag
het heft in handen nemen om de stad vooruit te helpen. Cebu is een grootstad die
blijft groeien, met een stilaan indrukwekkende skyline. De stad is ook meer en meer
bezig met een coherent afval- en recyclagebeleid." Nadat een deel van het eiland Cebu
getroffen werd door een tyfoon, zamelde
de stad 13.800 euro in. "Dat bedrag zal men
besteden aan de bouw van safe shelters,
sterke kleine huisjes waar verschillende gezinnen kunnen schuilen tijdens een storm."
HUIS BOUWEN MET 'ROSTJES'
Mervyn Smith, al 25 jaar actief bij de stad
als vervoerder van containers, droomde
samen met echtgenote Nicole Vandendriessche al langer van een reis naar de
Filippijnen. Toen hij hoorde van de zusterband tussen Kortrijk en Cebu, besliste

hij zijn steentje bij te dragen. "Gedurende
twee maanden hield ik een inzameling van
'roste' muntjes (1, 2 en 5 cent) en vreemde
munten. Dat leverde een resultaat van 880
euro op, of 42.000 pesos (lokale munt). Dat
bedrag hebben we meegenomen toen we
vorige maand op reis vertrokken naar de Filippijnen, om het daar integraal af te geven.
Het gaat eveneens naar de bouw van 'safe
shelters' voor de slachtoffers van de orkaan
Haiyan, die eind 2013 de lokale bevolking
zo hard trof." Tijdens hun reis ontmoetten
Mervyn en zijn echtgenote via hun contacten met een ngo een aantal slachtoffers
van de ramp. "Het werd één van de meest
emotionele en fantastische momenten uit
ons leven. De dankbaarheid van die mensen heeft ons diep geraakt. 42.000 pesos is
voor hen een fortuin. We zijn dan ook van
plan om nog andere acties op het getouw
te zetten om die mensen te steunen." Met
het bedrag van de stad en van Mervyn worden 22 shelters gebouwd.

comcomcom.be

Internationale samenwerking: het is iets waar stad Kortrijk al jarenlang in investeert. Zo is er sinds 2005 een
band met Cebu City, gelegen in de Filippijnen. Onlangs bezocht een delegatie van de stad Cebu City en maakte
van de gelegenheid gebruik om de lokale bevolking, die regelmatig slachtoffer is van overstromingen, een mooi
bedrag te overhandigen waarmee ze 'safe shelters' kunnen bouwen om in te schuilen tijdens stormen.

Meer blue
op straat
De stad lanceert de campagne ‘Meer Blue op straat!’. Bedoeling is om
gebruikers van het openbaar vervoer te informeren over het verlaagd
tarief van de Blue-bike. De stad wil ook automobilisten warm maken
voor het nieuwe aanbod en werkgevers overtuigen om de resterende 1
euro te betalen voor hun werknemers.
Je kan voortaan een Blue-bike fiets ontlenen voor slechts 1 euro per dag. Een rit met
een dergelijke tweewieler kost normaal 3
euro. De stad Kortrijk en de Vlaamse Overheid leggen per rit 1 euro bij. Kortrijk sloot
hiervoor een overeenkomst af met de nv
Blue-mobility. De stad wil hiermee de combinatie fiets en openbaar vervoer stimuleren. Pendelaars doen nu zowat 200 keer per
maand een beroep op de Blue-bike. Met de
derdebetalersregeling wil de stad het gebruik minstens verviervoudigen.
50 EXEMPLAREN
Je vindt de Blue-bike fietsen in 44 NMBS-stations, verspreid over het hele land. Dit is ideaal
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De stad Kortrijk, de hogescholen
Vives en Howest en de universiteit
Kulak willen studenten stimuleren
om samen te carpoolen. Dankzij een
samenwerking met de vzw Taxistop
kunnen de jongelui voortaan online
met elkaar afspreken. Dit initiatief is
het antwoord op de toenemende parkeerdruk in de studentenbuurten.

om na je treinreis tot op je bestemming te
fietsen. In Kortrijk staan de tweewielers opgesteld aan het station, kant Minister Tacklaan.
Op dit ogenblik staan er 16 exemplaren. Binnenkort verhoogt dit aantal tot 50 fietsen,
uitgerust met 7 versnellingen in plaats van 3.

RRWil je een Blue-bike ontlenen?
Kijk op www.blue-bike.be

De stad Kortrijk biedt de
eerste 100 personen die
zich vanaf 6 april aanmelden via www.blue-bike.be
een gratis blue-bike jaarabonnement t.w.v. 10 euro.

WIN

Tijdens de campagne ‘Kortrijk Spreekt’
gaven bewoners van studentenbuurten te kennen dat de parkeerdruk in
hun omgeving niet te onderschatten
is. In de omgeving van de Sint-Denijsestraat doet dit euvel zich vooral ’s
avonds voor. In de nabijheid van Hoog
Kortrijk stellen de problemen zich
voornamelijk overdag. Een enquête
die de stad samen met ‘Kortrijk Studentenstad’ uitvoerde, bevestigde dit. Heel
wat studenten maken wekelijks de verplaatsing naar hun kot met de wagen
of rijden dagelijks op en af naar school.
DUURZAME OPLOSSING
Carpoolen drong zich als duurzame
oplossing op: goed voor het milieu, de
portemonnee en het sociale contact.
De universiteit Kulak en de hogescholen Howest en Vives zijn opgenomen
in het online en gratis carpoolplatform
www.hogeschool.carpool.be met bijhorende app van de vzw Taxistop. Wie
wil carpoolen, tikt een vertrekplaats,
bestemming en datum in. Studenten
met een match kunnen via berichten,
telefonisch of op Facebook en Twitter afspreken om samen te rijden. De
jongeren kunnen ook op het laatste
nippertje een carpooler vinden met
de Carpoolapp. Studenten kunnen terecht op vives.carpool.be, howest.carpool.be of kulak.carpool.be.

RRDe gratis app van Taxistop is verkrijgbaar
voor Android en iOS.
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Kortrijk Spreekt op toer

De inwoners worden uitgenodigd om samen met het
stadsbestuur op stap te gaan in hun buurt om hen de
leuke en minder leuke kanten te tonen. Tegen het einde
van de legislatuur wil de bestuursploeg zo 40 buurten in
Kortrijk en deelgemeenten bezoeken. Alle meldingen of
suggesties worden nadien overgemaakt aan de bevoegde diensten voor verdere opvolging.

Kortrijk Spreekt vóór de gemeenteraad

Elke maand, voorafgaand aan de gemeenteraad, kan elke
Kortrijkzaan mee het beleid van de stad bepalen. Volwassenen,
jongeren vanaf 16 jaar of kinderen onder begeleiding van een
meerderjarige, kunnen rechtstreeks een wens, probleem of
verzuchting aankaarten bij het stadsbestuur. Zo kwamen er al
vragen over verkeersveiligheid, discriminatie of het onderhoud
van stadsgroen. De raadsleden mengen zich niet in de discussie.
Je leest meer op www.kortrijk.be/kortrijkspreektgemeenteraad.
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Kortrijk Spreekt via gebiedswerkers
en gemeenschapswachten

De gebiedswerkers zijn hét aanspreekpunt voor de grote stadsprojecten, zoals bijvoorbeeld het Stationsproject, de verlaging
van de Leieboorden en Campus Kortrijk Weide. Zij zorgen ervoor
dat iedereen correct geïnformeerd is en organiseren overlegen participatiemomenten. Je vindt de contactgegevens van je
gebiedswerker op www.kortrijk.be/gebiedswerking.
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Ga je als inwoner niet akkoord met een voorgestelde
oplossing van een melding, dan kan je terecht bij de
stedelijke ombudsman via het gratis nummer 1777 of
ombudsman@kortrijk.be. Christian Deleu bemiddelt
bij klachten tussen stedelijke diensten en inwoners.
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Wil je een melding maken over slechte trottoirs,
sluikstort, ophaling van afval,… bel dan het
gratis nummer 1777. De medewerkers zijn elke
werkdag bereikbaar tussen 9 en 17 uur. Je kan
ook mailen naar 1777@kortrijk.be of download
de gratis app 1777 (Android of iOS).

Kortrijk Spreekt, én doet mee

Heel wat Kortrijkzanen hebben leuke ideeën voor hun straat, wijk
of buurt maar vinden de weg niet om hun suggestie bekend te
maken. Op www.kortrijkspreekt.be/endoetmee kan je je idee
kwijt. Zo onderzoekt het Serrecomité of er een bibkast kan komen
in Ten Acker, legden een twintigtal buurtbewoners een buurttuin
aan in de Elfde-Julilaan en werd een stukje van de groenzone
achter de Stijn Streuvelslaan ingenomen als speelweide.

Kortrijk Spreekt:
een overzicht
Het participatietraject waarmee het stadsbestuur wil te weten komen wat de bewoners
bezighoudt, heeft inmiddels vele vertakkingen. De Stadskrant geeft je een overzicht.
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Budget Games

Met de Budget Games bepalen de inwoners zelf waar
een deel van het stadsbudget aan besteed wordt. In Aalbeke werkte men bijvoorbeeld een oplossing uit voor de
huisvesting van de jeugd- en muziekverenigingen en in
Heule werkt een adviesgroep in nauw overleg met het
studiebureau aan de heraanleg van Heuleplaats.
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Het gebruikersonderzoek toonde aan dat
de burger vooral tuk is op praktische info
zoals de openingstijden van de bib, het
zwembad,…. Ook het vrijetijdsaanbod
staat hoog op het verlanglijstje. De navigatie van de site werd dan ook gevoelig
ingekort en bestaat nog uit twee hoofdonderdelen: ‘Vrije Tijd’ en ‘Dienstverlening
en bestuur’. ‘Vrije Tijd’ maakt de gebruiker
wegwijs in de evenementen en activiteiten
die in de stad plaatsvinden. Onder ‘Dienstverlening en bestuur’ vindt de burger de
belangrijkste online dienstverlening van
de stad.

MOBIEL GEBRUIK
Meer dan 30 % van de websitebezoekers
gebruikt een mobiel toestel zoals een smartphone of tablet. Dit betekent dat zij op een
andere manier de site raadplegen, meestal
door aanraking van het scherm. Hun scherm
is kleiner dan dat van een computer. Vandaar dat de nieuwe websitestructuur volledig afgestemd is op dit mobiel gebruik. Dezelfde inhoud steekt voortaan in een ander
formaat. Zo vind je ook mobiel vlot toegang
tot de gevraagde informatie.

ijk
Kor tr
n
i
EDUCATIEF PROJECT

Het is belangrijk
je als medeburger
-tipsd?t u edat
en
MeeroUrtriTijk vbent
in
vertrouwd
met
BlueAssist. Korn
e
K
iteit
UiT in n alle activ
Optrijk,
a
die
zich
als
BlueAssist-vriendelijke
v
.
t
n
h
te
overzic evenemen
stadenwil profileren, pakt uit met een
educatief project. Dit initiatief begeleidt burgers op een interactieve en
leuke manier om BlueAssist-vriendelijk
te worden.

RRWil je als vereniging, organisaties,… meer

weten over BlueAssist en vernemen wat jij
zelf kan doen? Surf naar www.kortrijk.be/
nieuws/blueassist.

RRwww.kortrijk.be

B E T A A L
I K N I E T
E N E R G I E K O S T E N ?

T E V E E L

Duizend vragen, één adres

Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • app 1777 • aan de balie

14 | STADSKRANT KORTRIJK

STADSKRANT KORTRIJK | 15

KORTRIJK KORT

APRIL 2015

OPENINGSTIJDEN
BALIEDIENSTEN

WEEK VAN DE SOLIDARITEIT
Van solidariteit word je beter. Samen sterk.
Zo logisch als wat. Of toch niet?
In de tweede week van de Solidariteit nodigen we je uit om mee te genieten van een
wereld waar ‘warm en solidair’ geen loze
woorden zijn.
Samen met de partners van de Week bieden we jullie een brede waaier aan diverse
activiteiten. Kom mee genieten van Soli-

Met Pasen en het Feest van de Arbeid in
het vooruitzicht hou je best de openingstijden van de stadsdiensten in het oog. De
baliediensten sluiten de deuren tijdens het
Paasweekend van vrijdagmiddag 3 april
om 12.30 uur tot en met maandag 6 april.
Eind april sluiten de baliediensten de deuren vanaf donderdagmiddag 30 april om
12.30 uur. Op maandag 4 mei zien we jullie
graag terug vanaf 9 uur. Goed om weten:
de bib hanteert de gewone openingstijden.

REISKRIEBELS TE PAKKEN?

Winter, zomer, lente of herfst … geef toe,
reiskriebels zijn nooit ver weg. Maar denk
je er ook aan, eenmaal de bestemming vast
staat, om de nodige reisdocumenten aan
te vragen? Op www.diplomatie.belgium.
be kan je vanuit je luie zetel op verkenning
gaan. Zorg daarna voor een to-do lijstje en
kom even langs bij de dienst Burgerzaken
van het stadhuis. Doe dit tijdig want voor
bepaalde documenten (kids-ID, reispas en
pin- of pukcode) moet je rekening houden
met een wachttijd. Reist jouw kind mee
met een derde (vb. grootouder, jeugdbeweging,…) of alleen, dan haal je ook een
document ‘ouderlijke toestemming’ op aan
de balie burgerzaken.

RRInfo: 1777, www.kortrijk.be/burgerzaken of
www.diplomatie.belgium.be

ACADEMIE ZOEKT MODELLEN
Al meer dan 25 jaar organiseert de Academie Kortrijk een show waarbij de studenten
van het atelier mode- en theaterkostuums
hun collectie tonen aan het grote publiek.
De organisatie Acamoda zoekt hiervoor
een twintigtal modellen. Ben je minimum
16 jaar en meet je zeker 1m70? Dan ben
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je welkom op vrijdag 3 april om 18.30 uur
voor een casting, die plaatsvindt in de Academie, Houtmarkt 5, Kortrijk.
Enige ervaring kan nuttig zijn maar is niet
vereist. De modellen krijgen hiervoor geen
financiële vergoeding. Wel worden ze vakkundig onder handen genomen door een
professionele kapper en visagiste. De modeshow zelf vindt plaats op zaterdag 6 juni.

RRwww.kortrijk.be/academie
MICE IN TEXTURE
Texture, museum over Leie en vlas verhuurt
de Kroonzaal en de onthaalruimte van het
museum niet alleen aan verenigingen uit
Kortrijk of regio. Ook bedrijven, particulieren, verenigingen, organisaties en instellingen die een originele plek zoeken voor
hun zakelijke bijeenkomst, een personeels
event, een vergadering, een voordracht of
lezing, een receptie, een cursus… kunnen
bij Texture terecht. De vraag van de klant
kan gecombineerd worden met een kort
museumbezoek. Ook catering is mogelijk
in samenwerking met Kaffee Damast. Let
wel: privéfeestjes zijn niet toegelaten!

RRInteresse? Steek je licht op bij de

zaalreservering van Texture, 056 27 74 70 of
via texture@kortrijk.be
Info: www.texturekortrijk.be/zelfdoen

RR

dariteit, kom er over denken, discussiëren
en dromen. Maak er in kleine dingen echt
werk van, proef, kijk, luister.... Waag je kans
in een wedstrijd, quiz... Je vindt zeker iets
naar jouw smaak in dit programma. Kies
jouw activiteit, of spring gewoon eens
binnen.

RRAlle details van het programma vind je op
www.weekvandesolidariteit.be

ZITDAG LEERWINKEL
IN SOCIAAL HUIS
Heb je nood aan informatie rond onderwijs
en opleidingen voor volwassenen? Zoek je
begeleiding op weg naar de juiste studiekeuze? Dan kan je terecht op de zitdag van
de Leerwinkel in het Sociaal Huis. Dries Vandamme, trajectbegeleider voor de Leerwinkel West-Vlaanderen ontvangt je graag op
woensdag van 9 tot 12 uur.

RRInfo: Dries Vandamme, 0477 82 82 60,
info@leerwest.be of www.leerwest.be

OPENBAAR ONDERZOEK
TRAGE WEGEN OMGEVING
LAR-ZUID
Op en rond de geplande transportzone LARzuid liggen verschillende buurt- en voetwegen. De tracés van deze trage wegen moeten
aangepast worden om het bedrijventerrein
LAR-zuid optimaal te ontwikkelen. Tegelijk

STEL JE VRAAG AAN DE BIB

ijvert de stad om het tragewegennetwerk
opnieuw sluitend maken en een aantal van
de verbindingen die doorheen de tijd verloren zijn gegaan, te herstellen.

In lang vervlogen tijden was de bib de plek
waar je een goed boek vond of op je gemak de krant kon lezen. Intussen zijn bibliotheekmedewerkers opgeleid tot regelrechte informatiespecialisten. Ze luisteren
naar élke vraag en gaan mee op zoek naar
antwoorden. Omdat iedere vraag anders is,
leveren ze maatwerk.
Vanaf nu kan je ook online je vraag stellen.
Surf hiervoor naar www.kortrijk.be/bibliotheek of naar www.steljevraagaandebib.be.
Daar vind je naast inspiratie en interessante
websites over boeken, film, muziek en kinderen ook de ‘steljevraagaandebib’-knop.
Zo wordt jouw vraag automatisch geregistreerd en opgevolgd.
www.steljevraagaandebib.be wordt op zaterdag 4 april officieel gelanceerd in 33 bibliotheken in onze Provincie.
De Kortrijkse bib heeft die dag iets extra’s in
petto! Kom kennismaken met de mini-kinderboerderij, neem deel aan een wedstrijd
en geniet volop van wat een hedendaagse
bib te bieden heeft voor jong en oud!

OPENBAAR ONDERZOEK
De voorgestelde aanpassingen aan de
buurt- en voetwegen zijn op 9 maart 2015
principieel goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Kortrijk. Een openbaar
onderzoek over dit voorstel start op 8 april
en loopt tot en met 8 mei 2015.
Tijdens die periode kan iedereen reageren
op de plannen. Opmerkingen, bezwaren of
suggesties verstuur je uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek per
aangetekende brief naar het college van
burgemeester en schepenen van de stad
Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk. Het
is daarnaast mogelijk om in die periode opmerkingen, bezwaren of suggesties tegen
ontvangstbewijs af te geven aan de blauwe
balie Bouwen, Milieu, Wonen in het administratief Stadhuis.
INFORMATIE
Het volledige dossier inkijken, kan tijdens
de openingstijden bij de blauwe balie van
het administratief stadhuis of digitaal via
www.kortrijk.be/LAR-zuid. De stad organiseert ook een infomoment op donderdag 2
april 2015 om 20 uur in het Ontmoetingscentrum Aalbeke.
Trage wegen stoppen niet aan de gemeentegrens. Ook op het grondgebied van de
stad Menen zijn er aanpassingen aan de
buurt- en voetwegen voorzien. Die plannen zijn afgestemd op de plannen op het
grondgebied van de stad Kortrijk.
Na het openbaar onderzoek bekijkt de stad
hoe men meer rekening kan houden met
de ontvangen reacties. De gemeenteraad
komt normaal gezien voor de zomer een
tweede keer samen om hierover een definitieve beslissing te nemen. Daarna beslist
de deputatie van de provincie West-Vlaanderen over het voorstel. In Menen wordt
dezelfde procedure gevolgd.

RRAlle info op www.kortrijk.be/bibliotheek

Auto vrijaf maken we de binnenstad autovrij. Stad en OCMW Kortrijk en vzw Cultuurcentrum Kortrijk plannen alvast activiteiten
van zonsopgang tot zonsondergang. Maar
wil ook jij straten en pleinen veroveren op
20 september? Wil je uitpakken met sport,
spel, muziek, theater of een infostand? Dien
dan jouw kandidatuur in vóór 17 mei in via
www.kortrijk.be/kandidaat-veroverdestraat.

RRwww.kortrijk.be/kandidaat-veroverdestraat

RRInhoudelijke info: Brecht Nuyttens,

056 27 83 00 of brecht.nuyttens@kortrijk.be.

RRBlauwe balie Bouwen, Milieu, Wonen,

administratief stadhuis, Grote Markt 54 tijdens
de gewone openingstijden.

VEROVER DE STRAAT!

WA N N E E R
I S H E T
S T A D H U I S O P E N ?
Duizend vragen, één adres

Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • app 1777 • aan de balie
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De Grote Verleieding:
feest na 20 jaar Leiewerken

FLOR DECLERCQ
Flor Declercq debuteerde in 2011 met enkele gedichten in Het Liegend Konijn. Al
snel ontpopte de Kortrijkzaan zich tot een
graag geziene gast op verschillende podia.
Hij bracht poëzie op het Kunstenfestival
Watou, de vijfde nacht van de Poëzie, Jonge
Helden op de boekenbeurs en Dichters in
de Prinsentuin. Flor woont in Brussel voor
zijn werk, maar is op en top Kortrijkaan. Recent kreeg hij een vier sterren recensie in
Cutting Edge voor zijn eigen muziek-theater voorstelling Héloise, gebaseerd op het
liefdesverhaal tussen filosoof Abélard en
zijn studente Héloise. De brieven die beide
geliefden elkaar schreven, beschrijven de
hartstochtelijke complexiteit die iedere
verhouding met zich meebrengt. Dit prachtig werk creëerde hij in samenwerking met
componist/muzikant Frank Debruyne en
kreeg al veel lovende commentaren. Wie
meer te weten wil komen over deze talentvolle Kortrijkzaan, kan een kijkje nemen op
https://flordeclercq.wordpress.com/.

Op 23 mei gaat De Grote Verleieding van start! Na 20 jaar Leiewerken is het tijd voor vier maanden feest in de stad. In
april staan al tal van activiteiten op het programma die je de sfeer van het grote volksfeest in primeur laten beleven.

LANGSTE NACHT
En dan heb je nog ‘De Langste Nacht’ van het
Guldensporencollege campus Plein op zater-

WIN
GRATIS PICKNICK

Vijf duo’s uit Kortrijk kunnen gratis mee naar de picknick in Mons.
Mail hiervoor tegen maandag 6 april om 16 uur naar
verleieding@kortrijk.be. De
winnaars worden persoonlijk
verwittigd.
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dag 25 april. Wat kan je verwachten? Een bizarre tocht doorheen de historische site van
de school en tuin aan de Leie. Bezoekers ontdekken er verborgen ruimtes waar leerlingen
en andere creatievelingen nieuwe verhalen tot
stand brengen: een reuzendraak in de historische kapel, poppen in de studiezaal, poëzie en
graffiti in de tuin,…. Jij kan meedoen tijdens
een workshop maskers maken, een theekransje met doe-activiteiten,… Start: 19 uur
KORTRIJK PICKNICKT IN MONS
Kortrijk is partnerstad van Mons 2015, Culturele Hoofdstad van Europa 2015 en organiseert op zondag 12 april om 12 uur een picknick in het centrum van Mons. Kortrijk biedt
aan 100 inwoners van de stad een heerlijke
picknick met streekproducten ‘100% WestVlaams’ aan in combinatie met animatie
door Lieve Zusjes Stoere Broers. Een mooie
promotiestunt voor De Grote Verleieding.

RRwww.degroteverleieding.be

PIET BONCQUET

JOHANNA DURSIN

Kortrijkzaan, historicus en journalist Piet
Boncquet verdiepte zich in een minder bekend aspect van de Eerste Wereldoorlog: de
prostitutie die toen welig tierde in de kustprovincie. Hij bundelde zijn bevindingen in
het boek ‘Lief en Leed. Prostitutie in de Eerste Wereldoorlog’. Honderdduizenden soldaten zaten vier jaar vast in de oorlogsellende, afgesneden van familie en vrienden.
De oorlogsmoeheid dreef sommigen in de
armen van dames van lichte zeden. ‘Lief
en Leed’ beschrijft hoe soldaten op straat,
in bordelen en zogenaamde koffiehuizen
seksueel genot zochten. Komen eveneens
aan bod: de slechte hygiëne die vele militairen en vrouwen in de ziekenhuizen deed
belanden, hoe de legertop maatregelen
probeerde te nemen om de uitbreiding van
de geslachtsziekten tegen te gaan die de
troepen verzwakten én de reactie vanuit religieuze hoek tegen de zedenverwildering.
De illustraties in het werk zijn afkomstig uit
de privécollectie van Anthony Langley. Het
boek is verschenen bij het Davidsfonds en
kost 27,5 euro.

De Kortrijkse Johanna Dursin waagt zich
met ‘Henriëtta’ aan haar debuutroman.
Het verhaal speelt zich af in het jaar 2542
in Engeland. Er schieten nog maar twee
soorten mensen over: extreem rijken en
extreem armen. Het 17-jarige meisje Henriëtta is in een arm gezin geboren, maar
kan dat niet aanvaarden. In een meeslepend verhaal probeert ze de dikke muur
tussen rijk en arm te slopen, maar loopt
daarbij dikwijls met haar hoofd tegen de
spreekwoordelijke muur. Vooral de vele
bezoeken aan Engeland en de bekende
Engelse schrijfster Jane Austin inspireerden Johanna om deze roman te schrijven.
Het boek geeft ze samen met haar partner
Vincent Messelier, die kunstenaar is en de
cover van het boek ontwierp, in eigen beheer uit. Johanna is ook van plan om haar
debuutroman in Engeland te lanceren en
is momenteel druk bezig met de vertaling.
Het boek ‘Henriëtta’ kost € 19,95 en kan je
bestellen via www.johanna.dursin.com.
Het is ook te koop bij Theoria en de Standaard Boekhandel in K in Kortrijk.

© Marianne Hommersom

SPORT, SCHOOL & FEEST
De Grote Kortrijk Studentenstad Kajakrace
op donderdag 22 april is een aanrader voor
alle studenten uit de Kortrijkse hogescho-

len en universiteiten: Vives, Howest, UGent
Kortrijk, Kulak. “Het idee is er gekomen naar
aanleiding van 50 jaar Kulak”, vertelt Matthias Defour van Studentenvoorzieningen.
“Op de oude Leie-arm bij de Broeltorens
gaan de studenten in een klassieke kajak
per twee de strijd aan. Supporters zijn welkom om hun vrienden naar de overwinning te schreeuwen.” Matthias gaat verder:
“Behalve de kajakrace valt nog meer te beleven: er zijn drank- en beefburgerstandjes
en een dj voor de goede beats. Ambiance
verzekerd!” De organisatie hoopt alvast op
een groot succes. “Het zou mooi zijn, mocht
de Verzetskaai helemaal vol staan met supporters. We sluiten bij een succes niet uit
dat we in de toekomst nog zo’n evenement
organiseren, want op die manier bruist de
stad meer dan ooit tevoren.” Start: 15 uur

© Foto Hol

Tweedejaarsstudenten ‘Sport en bewegen’ van Howest geven op 3 april de aftrap
met een innovatieve sportieve stadtocht
langs de Leie voor de eerstejaarsleerlingen
van de Leielandscholen. De deelnemers
verplaatsen zich van punt tot punt en op
elke plaats kunnen ze van toffe activiteiten
proeven: lino swing, smartbasket, mijnenveger, skilattenrace, touwtrekken, basket in
combinatie met een bezoek aan Texture en
Begijnhof. Start: 9 uur.
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Tweets

DE RONDE
OP OVERLEIE

van de maand
Gezocht: uitbater voor
zomerbar Overleie

@JohanDevroe - Tof om luchtbeelden van @8500Kortrijk bij live coverage @KuurneBxlKuurne te zien. #KBK

Voor de uitbating van de tijdelijke zomerbar op Overleie zoekt de stad een nieuwe uitbater. De zomerbar komt er in de ‘cottage’ (hoekvilla) op de hoek van de
Sint-Amandslaan met de Kollegestraat. Met De Grote Verleieding en de Midzomermatinees in het verschiet, wordt dit zonder twijfel een zomerse toplocatie!
TOPLOCATIE
De hoekvilla is een prachtig gebouw dat in de traditie van de Engelse cottage-architectuur werd ontworpen door Jozef De Coene. Het ligt aan de linkeroever van de Leie en beschikt over een interessante rustige buitenruimte
(tuin en koer). Het gebouw zelf beschikt over diverse kamers en een grote
living. Diverse inbouwmeubelen refereren naar de typische De Coene-stijl.

RR Interesse? Dien je kandidatuur ten laatste 10 april in via overleie@kortrijk.be of 056 27 72 24.

@Griet_Cappelle - opening fieldlabs te Kortrijk. #profit
@Howest_Sport #SIC151015. Mooi staaltje sportinnovatie

@Kroy_Wendy - Dat de Blue Bikes in #kortrijk slechts 1
€ per 24 h kosten, is wel het beste nieuws van de dag.

@borres1984 – Den Dries in #mijnpopup #vtm. Kom
toch terug naar West-Vlaanderen! #kortrijk #denbrass

@PhilippeMoerma1 – Adieu #humorologie, welkom
#PERPLX. Met nieuwe naam lonkt humorfestival naar publiek

De winnaars van vorige maand
Heel wat Stadskrantlezers herkenden de
poort van het schooltje in Sente. Acht lezers
konden met een gratis eclipsbrilletje naar de
zonsverduistering kijken: Sylvie Vincke, Henk
Vandeghinste, Christa Sioen, Evelyne Kindt,
Eveline Titeca, Familie Degrave-Vancraeynest,
Maaike Goemaere en Saartje Witdouck.
Tien lezers ontvangen een gratis kaartlezer:
Alfred Lecluyse, Sven Steyaert, Philip Segers, Dirk
Declerck, Filo Dumon, Michiel Debel, Martine
Debouck, Dominiek Deceuninck, Samira Takkal
en Karen Vandenberghe. 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.

Ken jouw stad!

WIN

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 april een kaartje naar:
Stadskrant, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be.
Tien lezers maken kans op een gratis badhanddoek van de stad.
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Tuinmarkt
in historisch
groen kader
Heb je groene vingers en ben je benieuwd naar de nieuwste trends in het
tuinieren? Dan is de 5de Kortrijkse Tuinmarkt een aanrader.
Het park van het kasteel Blommeghem in
Marke vormt op zondag 3 mei het decor
voor de sfeervolle Tuinmarkt, een initiatief
van de stedelijke dienst Economie, Tuinhier
Marke en talrijke handelaars. Tuinhier Marke viert overigens haar 60ste verjaardag.
Het fraaie kasteel met zijn unieke tuin is
dan voor één dag de thuisbasis van tientallen kwekers, tuinaannemers, tuincentra en
handelaars. Zij nemen je mee in de wereld
van ecologisch en verticaal tuinieren.

sortiment groenteplantjes en kruiden aan.
Ook voor tuininrichting en -decoratie kan
je er terecht. De standhouders tonen hoe je
kan genieten van een barbecue in de tuin
of op een nieuw aangelegd tuinterras. Tuinhuizen en vijvers maken plaats voor poolhouses, patio’s, hot tubs en jacuzzi’s. De
Tuinmarkt kan door zijn diversiteit iedere
tuinliefhebber bekoren. Het maakt niet uit
of je over een gigantische tuin of een klein
gazon beschikt. Je vindt er zeker je gading.

RUIM AANBOD
De handelaars laten je in het historische
groene kader kennis maken met onder
meer nieuwe variëteiten van dahlia’s, rozen
en een ruim aanbod aan zomerbloeiers. De
moestuinierder treft er een uitgebreid as-

PRAKTISCH
Park kasteel Blommeghem, Van Belleghemdreef 6 in Marke op zondag 3 mei van 10 tot
18 uur. Gratis toegang.

WA N N E E R
V O E T P A D

5 april wordt een hoogdag voor
Overleie! Het wielerpeloton van de
Ronde van Vlaanderen doorkruist
het hart van Overleie. Nu de Budabrug operationeel is, kunnen de renners via Overleie naar het centrum
van Kortrijk fietsen. Niet alleen de
wielrenners staan in de kijker, ook
de gloednieuwe Budabrug.
Niet toevallig is Overleie de vroegere
thuisbasis van Marcel Kint die 80 jaar
geleden de Ronde won. Deze wielrenner baatte er een succesvolle fietszaak
uit, die nu door kleinzoon Marniek verder gezet wordt. Zo staat 5 april niet
alleen in het teken van de Ronde, maar
ook van Marcel Kint die een gepaste
hulde krijgt met een tentoonstelling
van historische bezienswaardigheden
in het Waaihof.
LIVE VOLGEN
De passage van de renners kan je live
volgen op Overleie, van Sint-Jansput
tot het Sint-Amandsplein. Op dit plein
staat een groot scherm zodat je niets
van de koers hoeft te missen. De plaatselijke horeca zorgt voor de vloeibare
ambiance met onder andere een live
aperitiefconcert. De aankomst van de
renners vindt plaats om 16.30 uur.

RRwww.facebook.com/LeieNoord

RRInfo: 056 27 73 36

K OM E N Z E
ON S
H E R S T E L L E N ?

Duizend vragen, één adres
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AGENDA VAN 1 APRIL TOT 4 MEI 2015
TOT ZONDAG 26 APRIL
EXPO | JEAN RUSTIN DE FASCINATIE VOOR
DE MARGE | Klinkt het Dr. Guislainmuseum je bekend in de
oren? Studenten van Vives te Kortrijk werken voor hun bachelorproef een tentoonstelling uit waarbij Jean Rustin en andere outsiderkunstenaars centraal staan. Je kan steeds een bezoek brengen aan de tentoonstelling | Individuele bezoeken zijn gratis |
Voor verdere informatie over groepsbezoeken stuur je best een
mail: veerle.deschrijver@vives.be | Vives SAW
EXPO | 1914-2015, ACTUELE KUNST TUSSEN OORLOG EN VREDE | Occupied Emotions
gaat dieper in op de bezette, onderdrukte gevoelens van vrouwen die thuis achterbleven. In Bunker Archeologie brengt Jonas Vansteenkiste de oorlogsarchitectuur als behuizing in beeld |
zo, do, vrij, za (ma, di, woe gesloten) | gratis | Broelkaai 6 | www.bu-box.be

en chronische stress kritisch mogen bevragen en kijkt vervolgens
binnen de eerstelijnszorg hoe je zelf of als naaste aan de slag kan
gaan met gevoelens van vermoeidheid, opgebrand zijn of burnout | 19u | gratis | Openbare Bibliotheek Leiestraat | 056 27 75 00
| www.kortrijk.be/iedereenbibliothecaris
PODIUM | JOOST VAN HYFTE MET GASTROSEXUEEL | In zijn nieuwe show brengt Joost Van
Hyfte opnieuw interactief verteltheater over zijn horecaverleden
om mee te lachen, deze keer vanuit het standpunt van de kelner |
20.15u | € 18 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.
schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | WITTE DONDERDAG-CONCERT VAN
DE SUPERIOR DANCE BAND | Ditmaal géén laatste
zondagsconcert eind maart, maar wel zoals de traditie het wil:
het klassieke Witte Donderdag-concert | 19u | € 5 (leden gratis) |
Kortrijk Grote Zaal Mozaïek | www.superiordanceband.be

WOENSDAG 1 APRIL

ZATERDAG 4 APRIL

PODIUM | MUZIEKTHEATER 'MENEER JA' | Een
schrijver heeft geen inspiratie meer en valt uitgeput in slaap.
Dat is het moment waarop zijn personage 'Meneer Ja' tot leven
komt.. en vervolgens een spannende rit beleeft vol dolle avonturen | 20.15u | € 10/8 (-18/+65, leerlingen gratis mits reservatie) |
Schouwburg Kortrijk | www.schouwburgkortrijk.be
EXPO | GALILEO | Studenten van de Academie van Kortrijk
gingen onder leiding van docent Jan Dheedene aan de slag met
een selectie foto’s die de ruimtesonde Galileo maakte | tot 18/04 |
gratis | Openbare Bibliotheek Leiestraat | 056 27 75 00 | www.
kortrijk.be/bibliotheek

MUZIEK | GIVE ME A BREAK! @ DE KREUN |
New Drum ‘n’ bass concept @ De Kreun Bringing you quality
drum ‘n’ bass – hosted by mc Mush Marcus intalex (UK) Presha
(UK) + One87 – Hookers – Subtronic & Brainzz hosted by mc
Mush | 20u | € 12 | De Kreun | www.dekreun.be
EXPO | LIEF EN LEED. PROSTITUTIE IN DE
GROOTE OORLOG | Piet Boncquet maakte een studie
over prostitutie tijdens Wereldoorlog I| De expo is een gratis extraatje als je betaalt voor Kortrijk bezet € 3/ € 2 | tot 26/04 | zo, di,
woe, do, vrij, za van 10u tot 17u (ma gesloten) | Kortrijk 1302 |
www.kortrijk1302.be

DONDERDAG 2 APRIL
WORKSHOP | WORKSHOP "FAIR TRADE@
HOME - CHOCOLADEPROEVERIJ" | Tijdens
deze workshop word je ondergedompeld in de wereld van de
chocolade. Al proevend maak je kennis met chocoladeproducten
van Oxfam Fairtrade. Tussendoor verneem je ook wat eerlijke
handel doet voor de cacaoproducenten in het zuiden | 14u | € 5
(koffie/thee en versnapering inbegrepen) | OC Marke | 056 25 72
61 | www.lbvwest.be/50Actief/Kortrijk
KERMIS | PAASFOOR | De Kortrijkse binnenstad wordt
omgetoverd tot één groot pretpark. Zowat 150 foorattracties
palmen dan het centrum in, goed voor 3 weken lang zwieren,
zwaaien en feesten | t.em. 19/04 | Centrum Kortrijk | www.kortrijk.be/paasfoor
LEZING | OPGEBRAND. WAT NU ? | "Bibliothecarisvoor-één-dag" Maarten Devos focust tijdens deze praat- en discussieavond op de vraag of we het fenomeen van vermoeidheid
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MAANDAG 6 APRIL

ZATERDAG 11 APRIL

MUZIEK | HARP IN DE BEGIJNHOFKAPEL:
ANDREA HARPT | De harp spreekt al eeuwen tot de
verbeelding. Ze heeft in de loop der jaren het imago van een honingzoet, engelachtig instrument gekregen. Maar de harp heeft
zoveel meer te bieden! Van nauwelijks hoorbaar tot overdonderend luid. Van Bach tot Britten: bespeeld met vingers en voeten
en het nodige karakter zal de harp tijdens dit soloconcert iedereen versteld doen staan | 18u | € 12/gratis (leden vrienden &
bewoners Begijnhof) | Begijnhofkapel Kortrijk | www.facebook.
com/KortrijksBegijnhof
MARKT | ANTIEK & ROMMELMARKT TE HEULE | Kopen-verkopen-ruilen van tweedehandsgoederen & verzamelobjecten. De ideale plaats om nog meer hebbedingetjes te
vinden tegen een betaalbare prijs | 9.30u | € 4 (toegang gratis) |
Groothandelsmarkt | 09 38 45.05 | www.hobby13.be

HANDBAL | APOLLOON VS DENDERMONDE |
20.30u | SC Lange Munte Kortrijk | 056 27 80 00 | www.kortrijk.be
MUZIEK | GALABAL DIE FREULE | Studentenclub
Die Freule heeft de eer en het genoegen om jij en jouw vrienden
uit te nodigen op de vijfde editie van Galabal Die Freule! Met
overheerlijke cocktails, frisse pintjes én champagnebar | 21.30u |
€ 15/12 (voorverkoop) | OC De Vonke

DINSDAG 7 APRIL
FILM | DUNDERKLUMPEN | De goedhartige Dunderklumpen voelt zich eenzaam en gaat op zoek naar nieuwe vrienden | 14u | € 4/3 (leden gezinsbond) | Ontmoetingscentrum
Aalbeke | 056 40 18 92

WOENSDAG 8 APRIL

FLIPFEST,
THE FREERUNNERS’ GATHERING
Een viertal studenten van Howest Brugge organiseren op zaterdag 4 april een free-running evenement
in JC Tranzit te Kortrijk. Freerunning is een opkomende, acrobatische sport die zich in een stedelijk omgeving afspeelt. Salto’s over picknicktafels, springen
van dak naar dak… het zijn slechts enkele van de
vele tricks waar freerunners zich aan wagen.
Flipfest, The Freerunners’ Gathering wordt een evenement met een sociaal karakter. Met ondermeer
een show, workshops, een open park en natuurlijk
ook een bar en muziek.

RR Zaterdag 4 april | 12u tot 21u |

JC Tranzit, Magdalenastraat 48, Kortrijk

ZONDAG 5 APRIL
WANDELING | GELEIDE WANDELING "METAMORFOSE VAN EEN STAD" | Creatie, design, vernieuwing: geen holle woorden in Kortrijk! Op deze wandeling
gaan we op zoek naar talrijke voorbeelden die deze trefwoorden
illustreren. Urban design in Kortrijk: absoluut! | 10.30u | Toerisme
Kortrijk
MARKT | KUNST- EN ANTIEKMARKT | Kunstenaars
groot en klein, ambachtslieden en creatievelingen in beeldende,
en muzische kunst die door hun kunnen de Kortrijkse bezoekers
bekoren | 11u tot 16u | Overbekeplein en het Vandaleplein | karamblas@hotmail.be
DOORTOCHT | RONDE VAN VLAANDEREN |
Zie pagina 21

EXPO | TENTOONSTELLING SCHILDERIJEN
'ALL-EEN' | Bijzondere tentoonstelling van twee Gentse
kunstenaars. Caroline François maakt prachtige tekeningen
waarin fantasielandschappen en nieuw leven te voorschijn komen. Rudy De Sutter creëert schilderijtjes van 12 x 12 cm waarin
hij in krachtige bewegingen en kleuren persoonlijke en overtuigende beelden neerzet | 13u | ook op za 11/04 van 13u tot 16u,
zo 12/04 van 13u tot 16u | Protestants Centrum Kortrijk | www.
pcgoud.be

DONDERDAG 9 APRIL
MUZIEK | CAFÉ-CHANTANT MET PROYECCION LATINA | Deze latinband werd in 1996 opgericht
door enkele Zuid-Amerikaanse muzikanten met belangstelling
voor ritmes die hun oorsprong vinden in Cuba, Puerto Rica, de
Dominicaanse Republiek en Colombia | 20.15u | gratis | OC De
Vonke | 056 24 06 20

MAANDAG 13 APRIL
DANSEN | WHATSUP#DIGIDANS?! | Passerelle organiseert i.s.m. Sportdienst Kortrijk het dansproject
WhatsUp#DiGiDans?! Tijdens dit project laten wij ons inspireren
door de digitale wereld van facebook, youtube, chat twitter….
Kunnen wij virtueel dansen ? Zijn wij offline of online? Ben je ook
zot van facebook, youtube, chatten en selfies? Schrijf je dan in
voor dit danskamp en misschien maak je wel je eigen youtubefilmpje | 9u | ook op di 14/04, woe 15/04, do 16/04, vrij 17/04 |
€ 110 | Tacktoren, Korte Kapucijnenstraat, 8500 Kortrijk |
www.passerellevzw.be
FILM | FILM VOOR 1 EURO: THE SELFISH GIANT | Opbrengst gaat naar een armoedeproject | 19u | € 1 |
Textielhuis

dat ze opnieuw shows zouden spelen | 20u | € 12 | De Kreun |
www.dekreun.be
BASKETBAL | KORTRIJK CB/HOLSTRA WEVELGEM-A | 20.30u | SC Lange Munte Kortrijk | 056 27 80 00 |
www.kortrijk.be/sport

ZONDAG 19 APRIL
MUZIEK | TEXTIVAL 0.3 | TEXtival is een gratis festival
op de laatste dag van de paasvakantie. Een schitterend evenement, op en rond de weide van het poortgebouw VETEX, dat
alle jonge gezinnen van harte verwelkomt. Met een mix van
kinderanimatie, beeldende kunst en (internationale) concerten
zet TEXtival het bruisende buurtkarakter in de verf | 10u tot 23u |
V-Tex weide Kortrijk | www.textival.be

WOENSDAG 15 APRIL
FILM | KAUWBOY | Met een afwezige moeder en een driftige vader heeft Jojo het thuis niet makkelijk. Jojo vindt troost
bij een jonge kauw, die hij gered heeft na een val uit het nest |
14u | € 4/3 (leden gezinsbond) | Ontmoetingscentrum Aalbeke |
056 40 18 92
SPORT | JUDO 4 LIFE : JUDOSCHOOL KORTRIJK STEUNT HET GOEDE DOEL | Speciale
trainingsdag gegeven door niemand minder dan "Hikari SasakiCariou", Olymisch kampioene (-66kg) in 1988 in Seoul en vicewereldkampioene in 1989. Zij behaalde eveneens de bronzen
medaille op het WK 1987 en werd verschillende keren Japans
kampioen. Vorig jaar haalde ze in de Kododan de graad van 6e
DAN | 18u tot 19.30u en 19.45u tot 21.15u | € 3 | Sportcentrum
Wembley | www.judoschoolkortrijk.be

DONDERDAG 16 APRIL
PODIUM | KAMAGURKA "VLIEGANGST OP
DE PECHSTROOK"(TRY OUT) | Creatieve duizendpoot Kamagurka: schilder, acteur, radio- en TV-maker, striptekenaar en vaste waarde, ancien van de Vlaamse comedy voor
het eerst sinds vier jaar terug in Heule te bewonderen | 20.30u |
€ 10/8 (voorverkoop) | OC De Vonke | www.facebook.com/
vzwmachtig

ZATERDAG 18 APRIL
MUZIEK | MODERN LIFE IS WAR + SUPPORT |
Marshalltown, Iowa, USA – Modern life is war, niet alleen één
van de meest geliefde bands in de punk rock/hardcore wereld,
maar ook één van de belangrijkste van de afgelopen tien jaar.
De band is eindelijk klaar voor een langverwachte tour doorheen de UK en Europa sinds ze in april 2013 aankondigden

VOLLEYBAL | VT MARKE VS VC VOSSELAAR |
17u | SC Olympiadeplein Marke | 056 27 80 35
MARKT | ROMMELMARKT SINT- JAN | Jaarlijkse
rommelmarkt op Sint -Jan. Buurtbewoners betalen € 1 standgeld als ze voor hun eigen deur staan, wie geen wijkbewoner
is, betaalt €2 per 2m. Bezoeken is uiteraard gratis! | 8u tot 16u |
Site V-tex
WANDELING | NATUURLIJK KNUTSELEN | Gezinsactiviteit voor kinderen uit de basisschool en hun (groot)ouders.
We maken samen een wandeling in het natuurgebied en zoeken
materiaal om ter plaatse te knutselen | 14.30u tot 16.30u | Hof te
Coucx bezoekerscentrum | www.natuurpuntkortrijk.be
MUZIEK | 5e VLAZZ JAZZ JAM SESSIE | Jazz
Combo onder leiding van Andy Declerck, docent aan het Conservatorium van Kortrijk, gevolgd door een jam sessie | 19u | Kaffee
Damast Museumbistro@Texture Kortrijk | 056 98 00 86

TOT ZONDAG 19 APRIL
EXPO | 1914-2015, ACTUELE KUNST TUSSEN
OORLOG EN VREDE | Vier boeiende kunstenaars
Nathalie Vanheule, Jonas Vansteenkiste, Klaus Verscheure en
Peter-Jan Sioen zijn de curatoren van het kunstproject 19142015. Zij nodigden kunstenaars uit binnen- en buitenland uit
om samen te werken rond het thema oorlog | zo, do, vrij, za (ma,
di, woe gesloten) | Bubox | 056 27 77 82 | www.bu-box.be

MAANDAG 20 APRIL
DIGITALE WEEK | ALLERLEI WORKSHOPS IKV
DE DIGITALE WEEK | t.e.m. donderdag 30 april |
www.kortrijk.be/digitaleweek
STADSKRANT KORTRIJK | 23

UIT IN KORTRIJK

DINSDAG 21 APRIL
EXPO | OVERAL TAAL | Deze interactieve tentoonstelling leidt je door de wereld van de Nederlandse taal. Waarom
is Nederlands leren zo belangrijk? Hoe leer je een taal ? Is het
nodig om verschillende talen te spreken? | tot 16/05 | gratis |
Openbare Bibliotheek Leiestraat | 056 27 75 00 | www.kortrijk.
be/bibliotheek

WOENSDAG 22 APRIL

UIT IN KORTRIJK

PODIUM | BRIGITTE KAANDORP MET KAANDORP GRANDE DE LUXE EXTRA PLUS | In
haar nieuwe voorstelling zingt de Koningin van het Nederlandse
Cabaret de gouden liedjes uit haar nu al ruim 30 jaar durende
carrière. Ondertussen houdt ze het publiek in haar hilarische en
onnavolgbare conferences op de hoogte van de huidige stand
van zaken | 20.15u | € 30 | Schouwburg Kortrijk | www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | BLAUDZUN + SUPPORT | Blaudzun is de
nom de plume van Johannes Sigmond (1974) die begin 2012
zijn definitieve doorbraak beleefde met zijn nationaal en internationaal geprezen derde album Heavy Flowers | 20u | € 19 | De
Kreun | www.dekreun.be
SPORT | DE GROTE KORTRIJKS STUDENTENSTAD KAJAKRACE| Op de oude Leiearm aan de Broeltorens gaan de studenten in een klassieke kajak per twee de strijd
aan met elkaar. Voor alle studenten uit de Kortrijkse hogescholen
en universiteiten. Supporters zijn meer dan welkom om hun
vrienden naar de overwinning te schreeuwen | 15u | Verzetskaai
Kortrijk | gratis| inschrijven www.kortrijkstudentenstad.be

DONDERDAG 23 APRIL

THEATER ANTIGONE
EN COMPAGNIE BARBARIE
SPELEN RISK

MUZIEK | B'ROCK: BEYOND BAROQUE MET
REBEL/PÄRT | Barokorkest B'Rock speelt stijlbewust, met
expressie en intensiteit. Het kiest voor een gedurfde programmering waarin oude én nieuwe muziek elkaar ontmoeten en
bevruchten, met een bijzondere aandacht voor de creatie van
hedendaagse muziek op maat van zijn historisch instrumentarium | 20.15u | € 25/23/8 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23
98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

Theater Antigone zet zijn deuren open voor de fantastische madammen van Compagnie Barbarie. De
zeven actrices maken samen met Tom Dupont en
Jos Verbist een voorstelling over moeders tijdens de
Groote Oorlog.
Zeven jonge makers, dus. Moeders. Met zonen bovendien. Zouden zij hun zonen hun leven laten riskeren? Weten zij wat pijn is? Wat het betekent om
gehavend en getraumatiseerd opnieuw thuis te komen? Kennen zij de angst van een moederhart dat
wacht op nieuws?
Met Ruth Beeckmans, Evelien Broeckaert, Liesje De
Backer, Karolien De Bleser, Amber Goethals, Lotte
Vaes en Sarah Vangeel.
Deze voorstelling werd gemaakt in het kader van
Gone West.

RR22, 23, 24 en 25 april | 20.15u | Theater

Antigone | tickets via www.antigone.be of
056 24 08 87

3 duotickets voor deze voorstelling
VRAAG: "In welke voorstelling van
Theater Antigone zal actrice Ruth
Beeckmans dit seizoen nog te zien
zijn?" Mail je antwoord en contactgegevens
vóór maandag 13 april naar post@antigone.be

WIN
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MUZIEK | A PLACE TO BURY STRANGERS +
SUPPORT | Al meer dan 10 jaar hamert het eigenwijze
Brooklyn trio aan hun oorverdovende shoegaze/post-punk | 20u
| € 17 | De Kreun | www.dekreun.be

VRIJDAG 24 APRIL
EXPO | OPENING KLINKENDE STAD | Ontdek
als eerste de tentoonstelling Klinkende Stad mét uitleg door de
kunstenaars en een beklijvende concertperformance van Jeroen
Vandesande | 19u | € 15 (incl. hapje en drankje) | Tacktoren (Budatoren) | www.klinkendestad.be
FILM | MARTIN'S JOURNEY, FILMISCH RELAAS VAN DE REIS IN DE STAPPEN VAN
EEN POOLSE JOOD TIJDENS WO II | Een filmisch
relaas van de reis die de familie Wolff uit Gent maakte in de stappen
van hun vader en grootvader die als Poolse Jood de 2e wereldoorlog
en concentratiekampen overleefde | 19.30u | VC Mozaïek

ZATERDAG 25 APRIL
EXPO | TERRE EN FEU - | Tentoonstelling van de prachtige keramiek van Terre en Feu | 14u tot 18u | Snoeck Bookshop
- Antoon Van Dycklaan 21 - 8500 Kortrijk | www.terreenfeu.be
SPORT | THE ART OF IPPON | Een prachtige voorstelling waarbij diverse oosterse gevechtssporten ( judo, karate, Brazilian Jiu-Jitsu, Iaido, Jodo, ... ) gekoppeld zijn aan muziek, dans,
gymnastiek, en nog zoveel meer. Het wordt een wervelende
show, met special acts, waar amusement en verwondering elkaar treffen. Gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar | 17u | ook op
zo 26/04 om 15u | € 15 (add)/ 12 (vvk)/8 (<12 jaar)/ gratis (<6
jaar) | S.C. De Lange Munte Kortrijk | www.judoschoolkortrijk.be
DANS | DANS@RTDELUXE | Schouwburg Kortrijk
organiseert samen met Passerelle een vierde Dans.art deluxe,
een workshop voor amateurs met danservaring. Je volgt twee
dansworkshops van twee uur bij dansers van les ballets C de la
B. Nadien krijg je een broodmaaltijd aangeboden en kan je een
gesprek met de dansers omtrent de documentaire C(H)OEURS
meevolgen en de docu zelf bekijken. Voor ervaren dansers tussen 15-30 jaar | 13.30u | € 23 (inclusief broodmaaltijd en documentaire in Budascoop) | Tacktoren, Korte Kapucijnenstraat,
8500 Kortrijk | 056 25 50 77 | www.passerellevzw.be
FESTIVAL KORTRIJK | N°3 | Christina Vantzou maakt met
behulp van een klavier en computersoftware prachtige ‘ambient’ kamermuziek. Toen ze voor haar derde album op zoek was
naar een kamerorkest, stelde Festival Kortrijk haar voor aan The
Chamber Players. Met dat kamerorkest van jonge regionale muzikanten realiseert ze nu N°3 | 21u | Schouwburg Kortrijk | www.
festivalkortrijk.be
WORKSHOP | WORD JIJ FESTIVALREPORTER
OP KOKOPELLI? | Altijd al gedroomd om te weten hoe
je een interview afneemt? Hoe vertel je je verhaal? En hoe zit
het met de techniek? In samenwerking met Quindo leiden wij
je op tot concertfotograaf, radio-en videoreporter of recensent.
Na deze opleiding kan je in ieder geval al je nieuwe skills testen
tijdens Kokopelli op 15, 16 en 17 mei 2015! | 9.30u | ook op za
02/05 om 9.30u, za 09/05 om 9.30u | € 15 | Kortrijk | www.
kokopelli.be
FILM | ALAIN PLATEL, LES BALLETS C DE LA
B & TEATRO REAL MET C(H)OEURS (DOCUMENTAIRE) | Een opera van Alain Platel. Reeds jaren is
de spanning tussen de groep en het individu een centraal thema
in Platels werk. In C(H)OEURS, voorlopig zijn grootste project,
onderzoekt hij, samen met zijn dansers en het koor van Teatro
Real – hoe ‘gevaarlijk mooi’ een groep kan zijn | 18.30u | € 8 |
Budascoop | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

FESTIVAL KORTRIJK | OPERA, QUASI FORTISSISSIMO | Greg Saunier schrijft een nieuw pianostuk voor Daan
Vandewalle. Saunier is drummer bij Deerhoof, één van de meest
originele rockgroepen van de laatste decennia. Concertpianist
Vandewalle specialiseert zich in de uitvoering van hedendaagse
Amerikaanse muziek. Benieuwd wat de confrontatie tussen een
avontuurlijke componist en een 'grand cru' pianist oplevert! |
19u | Concertstudio Kortrijk | www.festivalkortrijk.be
CURSUSDAG | PETER EN DE WOLF. EEN MUZIKAAL SPROOKJE VOOR JONG EN OUD | Peter en de wolf is een ideale kennismaking met klassieke muziek
en de instrumenten van het orkest. Tijdens deze cursusdag voor
jong en oud komt eerst acteur Stefaan Degand zelf vertellen over
zijn rol in het sprookje. Terwijl de kinderen in een workshop op
ontdekking gaan met muziek en instrumenten, vertelt Marc Erkens de volwassenen meer over de componist | 11.45u tot 17u |
Cultuurcentrum Kortrijk | 016 31 06 70 | www.davidsfonds.be

ERFGOEDDAG
Erfgoeddag op zondag 26 april draait rond het thema
ERF! TEXTURE, museum over Leie en vlas, pakt onder
meer uit met de mooiste doopjurken uit de collectie,
een unieke fotoshoot in een historische setting en
een ruilbeurs voor kinderkleding.
In de schatkamer liggen familiestukken die als
schenking in het museum zijn beland: overgedragen
van generatie op generatie en zorgvuldig gekoesterd.
Voor de fotoshoot mag de hele familie zich verkleden
in een verrassende historische setting. De ruilbeurs
voor babykleding is super handig om kledij die nog
niet versleten is te ruilen voor een maatje groter of
kleiner. In samenwerking met Mama’s voor mama’s.
www.texturekortrijk.be

RR10u tot 18u | gratis toegang | Check voor
het volledige aanbod in Kortrijk en regio :
www.erfgoeddagzuidwest.be

ZOEKTOCHT | DE LAATSTE LANGE NACHT |
Een bizarre, bevreemdende tocht doorheen de historische
site van de school en haar tuin aan de Leie. Bezoekers ontdekken er verborgen ruimtes waar leerlingen en andere creatievelingen nieuwe verhalen tot stand brengen. Een reuzendraak in
de historische kapel, poppen in de studiezaal, poëzie en graffiti
in de tuin…| 19u | Guldensporencollege Plein | € 6/3 | plein@
guldensporencollege.be

ZONDAG 26 APRIL
FESTIVAL KORTRIJK | CONCERTPERFORMANCE
HANS BECKERS & BART MARIS | Hans Beckers
nodigt trompettist Bart Maris uit voor een poëtische concertperformance in zijn geluidskunstinstallatie 'Sonitum Horarium'
(In het kader van Klinkende Stad 2015) | 18u | gratis | Tacktoren
(Budatoren) | www.klinkendestad.be

PENHUIS | MET DELPHINE LECOMTE, GRIET
OP DE BEECK & GASTHEER STEFAN VANCRAYNEST | Laatste Penhuis van het seizoen | 10.30u |
€7/8(add)/5(EYC-kaart) | Boekhandel Theoria | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be
PODIUM | OXALYS & STEFAAN DEGAND MET
PETER EN DE WOLF (6+) | Op een vroege ochtend
opende Peter het hek en liep de grote groene weide in… Dit
fantastische muzieksprookje blijft een feest voor het oor en met
acteur Stefaan Degand als verteller zullen alle zintuigen genieten! ‘Peter en de Wolf’ mag dan wel een tijdloos verhaal zijn, deze
versie mag je zeker niet missen | 15u | € 8 | Schouwburg Kortrijk |
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

DINSDAG 28 APRIL
PODIUM | KVS BRUSSEL & LES BALLETS C DE
LA B MET COUP FATAL | Contratenor Serge Kakudji
gaat samen met 13 muzikanten aan de slag met het repertoire
van diverse barokcomponisten. Rond de zangpartijen wordt een
nieuw en hedendaags universum gecreëerd, zowel in muziek als
in beeld | 20.15u | € 25/23/15 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98
55 | www.schouwburgkortrijk.be
PODIUM | COMEDYTALES OPEN MIC | ComedyTales, een Kortrijks/Gents comedycollectief, pakt uit met een
maandelijkse Open Mic in deDingen. Elke laatste dinsdag van
de maand tref je er 8 comedians die telkens 8 minuten de tijd
krijgen om je aan het lachen te brengen onder leiding van MC
Domien Vloeberghs | 19u | €3 | DeDingen
LEZING | WIE IS BANG VAN MEERTALIGHEID? | Piet Van Avermaet van het Steunpunt Diversiteit en
Leren van de Ugent omschrijft meertaligheid in het onderwijs
niet als een probleem maar een gegeven. Het onderwijs moet de
diversiteit van de leerlingen benutten: thuistalen of andere taalvariëteiten zijn een extra didactisch hulpmiddel | 19u | Gratis |
Openbare Bibliotheek Leiestraat | 056 27 75 00 | www.kortrijk.
be/bibliotheek/overaltaal

WOENSDAG 29 APRIL
MUZIEK | 'MEESTER OP HET PODIUM', WINNAAR KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD |
Vioolvirtuoos Mikhail Bezverkhni als 'Meester op het Podium',
winnaar Koningin Elisabethwedstrijd 1976 en van nog zes
andere gelijkwaardige concours. Hij wordt begeleid door de al
even begenadigde pianist Timur Sergeyenia | 18.30u | € 15 | Kerk
O.L.V. Hospitaal Kortrijk | 0475 23 98 01 | www.oekeneNV.be
MUZIEK | FRANSE JAZZ-AVOND MET DE SUPERIOR DANCE BAND | Op vraag van ons trouw publiek: opnieuw onze welbekende Franse jazz-avond! De Franse
jazznummertjes van o.a. Sidney Bechet komen opnieuw uitgebreid aan bod. Leden van de jazzclub kunnen tevens intekenen
op een kaas- en wijnbuffet | 19u | € 5 (gratis voor leden) | Kortrijk
Grote Zaal Mozaïek | www.superiordanceband.be
UITSTAP | PLANTENINVENTARISATIE VAN
DE WARANDE (GRENS HEULE/KORTRIJK)
DEEL 1 | Wij noteren alle planten aan de hand van een
streeplijst, van de banaalste tot de zeldzaamste. Een vergrootglas en een flora zijn goed bruikbaar | 14.30u | rond punt Hoge
Dreef – Izegemsestraat Heule

FESTIVAL KORTRIJK | VIKTORIA MULLOVA - J.S.
BACH - SONATA AND PARTITAS FOR SOLO
VIOLIN | Op het Holland Festival 2010 speelde Viktoria Mullova een selectie van haar sonates en partita's voor soloviool van
Bach in een door de Britse sterarchitecte Zaha Hadid ontworpen
paviljoen. Een open constructie in de immense Westergasfabriek
die de luisteraar zacht inpakt ‘als in een cocon’, aldus Hadid |
20.15u | € 9/7,5 (-26)/6 (EYCA) | Budascoop | | www.festivalkortrijk.be
PODIUM | LANDSCHAP MET SPRINGWEGEN |
Pieter De Buysser vertrekt voor dit stuk vanuit zichzelf en vanuit een bijzondere ontmoeting die hij heeft meegemaakt. De
intimistische sfeer, de kleurrijke figuren en de mytische ‘veranderingen’ in het verhaal maken deze voorstelling tot een magisch-realistisch sprookje met een hedendaagse, noodzakelijke
waarde | 20.15u | € 12 | Arenatheater DKS | 056 23 98 55 | www.
schouwburgkortrijk.be
PODIUM | COMEDYTRACK* MET WILLIAM
BOEVA - MEGALOMAAN | Deze keer verwelkomen
wij William Boeva in de sfeerrijkste comedyclub van Kortrijk en
omstreken. In zijn eerste avondvullende show ‘Megalomaan’ wil
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William dat de mensen zijn ‘soort’ leren kennen, want misschien
zijn er niet zoveel verschillen als het oog doet vermoeden |
20.15u | ook op do 30/04 om 20.15u | € 25/15 (line-up) | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

DONDERDAG 30 APRIL

LOKALE HELDEN:
EEN MUZIKAAL LABYRINT
IN DE BROELSCHOOL
Op 30 april vindt ‘Lokale Helden’ plaats, een initiatief
van Poppunt en de Week van de Amateurkunsten.
Deze dag staat in het teken van lokaal muzikaal talent.
Ook Kortrijk is van de partij! Festival Van Vlaanderen,
Muziekcentrum Track*, De Kreun, cinéPalace, The Pits,
Schouwburg Kortrijk en Stad Kortrijk slaan de handen
in elkaar om van deze dag een echte topper te maken.
In de unieke locatie van het leegstaande Ten Broele
Instituut kan je je aan optredens van Kortrijkse muzikanten verwachten van rock tot jazz, elektronisch tot
klassiek, in groep of alleen. Je kan verschillende wandellijnen volgen doorheen de unieke ruimtes van de
voormalige school en het jong geweld aan het werk
zien. Op het einde van de avond kan je met een hapje
en drankje in de hand nog wat bijpraten in de bar.

RRdonderdag 30 april | tss 19.30u en 20.30u
www.kortrijk.be/lokale-helden

VRIJDAG 1 MEI
SPORT | 4de TINEKESRUN | loopwedstrijd voor jonge
(250m-1km) en andere sportievelingen (5km-10km) in en
rond het centrum van Heule, gevolgd door themabekendmaking van de 52ste Tinekesfeesten | vanaf 12u | OC DE VONKE |
www.tinekesrun.be | 0471 28 04 06
FESTIVAL | MAYDAY MAYDAY | 23ste gratis muziekfestival, doorlopend kinderdorp, eetstandjes, vanaf 7.30u
MTB Classic en op de middag een reuzebarbecue | Om 14.30u
Ed Sullican Quartet, om 16u Zinger, om 17.15u Soldier’s Heart,
om 18.30u Slongs Dievanongs, om 19.45u Flip Kowlier, om
21.30u DJ Yves Deruyter, om 22.30u DJ Lotto | Begijnhofpark |
www.maydaymayday.be

ZATERDAG 2 MEI
FESTIVAL KORTRIJK | BEETHOVEN: 5 SONATES
VOOR PIANO EN VIOOL | Twee talenten bundelen
de krachten: de jonge pianist Julien Libeer en dé Belgische violist
van het moment Lorenzo Gatto. Samen vertolken ze vijf van Beethovens sonates voor piano en viool | Concert in twee delen deel 1:
18u > 19u €16 /8 (-26 / EYCA) - deel 2: 20.30u > 22u €16/8
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(-26 / EYCA) - combi zonder maaltijd: €26/15 (-26 / EYCA) combi met maaltijd (buffet): € 46/35 (-26 / EYCA) | Concertstudio Kortrijk | www.festivalkortrijk.be
FILM | EINDDAGEN DER MENSHEID | 'Einddagen
der Mensheid', het tweede deel van een vierdelige poëtische documentaire over de herdenking van en herinnering aan oorlog.
Vanuit de aantekeningen van het dagboek van Lucien Degrijse,
verkenner aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog, wordt
de periode van de gasaanvallen opgeroepen | 18u | ook op vrij
15/05 om 20u | € 5 | Kortrijk 1302 | www.samopravo.com
HERDENKING | HERDENKINGSPLECHTIGHEID
KORTRIJKSE PARACHUTISTEN S.A.S–S.O.E. |
toespraak, naamafroeping, Last Post, bloemenhulde, Europese en
nationale hymne | 11u + 12u aansluitende receptie in stadhuis |
Sint Janskerkhof | 0475 28 32 87 | holvoet.raymond@telenet.be
EXPO | EINDDAGEN DER MENSHEID. TUSSEN HERDENKING EN HERINNERING –
FOTOTENTOONSTELLING | Een ontmoeting tussen een Bosnische veteraan die Srebrenica overleefde en een
geschreven egodocument van een Vlaamse verkenner in het
Belgische leger in 14-18 | di – zo van 10u tot 18u | € 3/2 | Kortrijk 1302 | www.kortrijkbezet14-18.be

ZONDAG 3 MEI
WANDELING | ALS GEVELS SPREKEN OP
OVERLEIE | Gevels brengen je hun verhaal uit lang vervlogen tijden. Ze vertellen je heel wat over de samenleving, de
manier van wonen en de noden van hun bewoners in die periode. Ze visualiseren het verhaal van ontwikkelingen, zowel op
economisch, cultureel als technisch gebied | 10.30u | Toerisme
Kortrijk | toerisme@kortrijk.be

MAANDAG 4 MEI
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FESTIVAL KORTRIJK
@ TRANSFO ZWEVEGEM
Festival Kortrijk gaat in dialoog met het industrieel
erfgoed van Transfo Zwevegem. Ga mee op een ontdekkingstocht vol spannende concerten met aandacht voor het ‘mechanische’ en het ‘elektrische’ in de
muziek. Trap mee met de fiets vanuit Kortrijk en krijg
op een geheime locatie een extra verrassingsconcert
van Pol Isaac!
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RRvertrek: 11u - Muziekcentrum Track
(enkel voor wie in voorverkoop een
dagticket met fiets reserveert!) |
www.festivalkortrijk.be/factory
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DOORLOPEND

CINEMÁS
Van 4 tot en met 9 mei kan je opnieuw in Budascoop
terecht voor een fijne selectie van de meest recente
Spaanstalige films tijdens het filmfestival cineMÁS.
De Spaanse taal, zuiderse sfeer en leefwereld blijven ons boeien en daarom bieden wij opnieuw een
staalkaart van verrassende en vernieuwende films uit
Spanje, Mexico, Colombia, Guatemala en Argentinië.

RRProgramma: www.budakortrijk.be
tickets: info@budakortrijk.be
of 056 22 10 01

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 juni: 4 mei, editie juli/aug: 1 juni en editie september: 10 juli.
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fathers
akajollo - Big fun for the at #buand children #workshop ppiness
dalab #spontaneous #ha jk
#woodworking #Kortri

SPEL | CITYGAME: DE SPION - GROOTE OORLOG | Speel mee in de spannende citygame rond spionage tijdens WO I. Kruip via een tablet of smartphone in de huid van Evarist of van de geheime politie die hem op de hielen zit | € 1,79 |
Museum Kortrijk 1302 | www.kortrijkbezet14-18.be/ stadsspel
EXPO | KORTRIJK BEZET: IN HET SPOOR
VAN EEN SPION | Ontdek hoe het stadsbeeld van Kortrijk tijdens WO I veranderde. Luchtbombardementen brachten
schade toe en eisten veel burgerslachtoffers | KINDERPARCOURS: In de tentoonstelling worden de kinderen zelf spion! Ze
gaan met de verrekijker op zoek naar symbolen en verzamelen
zo informatie die ze invullen op een spionnenkaart. Op vier
plaatsen in de tentoonstelling is er een speelse doe-opdracht
| € 3/2, gratis kinderen tot 12 jaar | Museum Kortrijk 1302 |
www.kortrijkbezet14-18.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_paasfoor.
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