STADSKRANT
OKTOBER 2015

KORTRIJK
A a l b e k e

•

B e l l e g e m

•

B i s s e g e m

•

H e u l e

•

K o o i g e m

•

K o r t r i j k

WEEK VAN HET ONTWERPEN

WE ARE
CREATORS

1 | STADSKRANT KORTRIJK

oktober 2015
wordt maandelijks gratis verspreid

+ UiT in Kortrijk

•

M a r k e

•

R o l l e g e m

W W W. K O R T R I J K . B E

OKTOBER 2015

In deze Stadskrant:

De recente vluchtelingenstroom vanuit
Syrië en Irak heeft ook gevolgen voor
onze stad. Met de inzet van buddy-gezinnen én de professionele opvang door het
OCMW probeert Kortrijk oorlogsvluchtelingen sneller te integreren. p. 4
In aanloop van de beurs Busworld, kan
je vanaf 9 oktober kennis maken met de
Trambus. Die zal rijden tussen het centrum en Hoog Kortrijk en moet de passagiers een maximaal comfort aanbieden
bovenop een verbeterde reistijd. p. 6
De Week van het Ontwerpen, dit jaar
van 28 tot en met 31 oktober biedt onder
meer workshops, lezingen en netwerkevenementen. Het grote publiek kan
bovendien gratis vier interessante exposities bezoeken. p. 8-9
Van 11 tot 18 oktober vindt de Week van
het Bos plaats. In Kortrijk staat het Preshoekbos in de kijker met een wandeling
op 18 oktober. Wandelaars en natuurliefhebbers halen er hun hart op aan
een gemengd loofbos met streekeigen
inheemse soorten. p. 17

En verder:
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Wereldverzetdag > 4
Stage Globale Zuiden > 5
Vernieuwd taxireglement>7
De dode hoek > 11
President Kennedylaan > 12
Parkeren voor een prikje >13
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Verlaging Leieboorden > 14
De mensen > 16
Kortrijk Kort > 18-19
Ken jouw stad > 20
Dans in Kortrijk > 21
Uit in Kortrijk > 22-26
#Igkortrijk > 27

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

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

Zaterdag:
9-12.30 uur
Maandag 2 november , Allerzielen, en woensdag 11 november, Wapenstilstand, zijn
de stadsdiensten gesloten.
Betalingen gebeuren met bancontact.

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

WERFCAFÉS

De vluchtelingenproblematiek liet Vanya Verschoore niet onverschillig. Hij stond dan ook aan de wieg van SOS
Kortrijk Calais. Deze stadsgenoot besliste eind augustus om mee goederen in te zamelen voor de vluchtelingen
in Calais. De hulpactie krijgt nu meer structuur en een permanent karakter.

Kortrijk ondergaat de komende jaren een indrukwekkende
transformatie. Op vele plaatsen zullen grote en kleine werven het gezicht van de stad ingrijpend veranderen. Vanaf
dit najaar beginnen wij met een nieuw concept : Kortrijk
Spreekt – werfcafé. Waar er ingrijpende werken aan de gang
zijn, nodigen wij buurtbewoners en andere geïnteresseerden uit om hen op een informele manier te informeren over
de werken. Buurtbewoners kunnen er kennismaken met de
betrokken aannemers en werfleiders, soms kunnen wij een
werfbezoek organiseren of plannen tonen. Wij bespreken
samen hoe we mogelijke hinder tot een minimum kunnen
beperken. Op die manier willen wij de buurtbewoners en
andere geïnteresseerden in de eerste plaats informeren over
de stand van zaken van een werf en over de werkzaamheden voor de komende maanden. Tijdens de volgende maanden organiseren wij werfcafés voor deze projecten :
- Heraanleg van de Leieboorden
- Houtmarkt (ondergrondse parking en bouw RVT Sint-Vincentius)
- Campus Kortrijk-Weide.
Hou de website van de stad in de gaten voor de exacte datum en locatie.

te blijven helpen.’ De respons was zo massaal dat Vanya blij was met extra helpende
handen. Onder andere de Kringloopwinkel
hielp mee de actie te coördineren.
GESTRUCTUREERDE ACTIE
Samen met Jan Despiegelaere van het
Streekfonds West-Vlaanderen probeert Vanya daarom de actie verder te structureren.
Dat gebeurt in samenwerking met gelijkaardige steuncomités uit Gent, Veurne en
Ieper. Alles samen zijn een veertigtal mensen bij de acties betrokken. ‘Er komt een
draaiboek en een website, waarmee we gerichter willen inzamelen, in functie van de
noden van de mensen in de opvangkampen. Dankzij die samenwerking willen we
een soort van basispakketten samenstellen
voor de oorlogsvluchtelingen.’

KORTRIJK SPREEKT OP TOER
Op zaterdag 12 juli trok het stadsbestuur vóór de Big Jump,
op pad in de wijk Sint Jan. Ondertussen werden de resultaten van deze toer verwerkt.
De Stadskrant geeft een kort overzicht:
- 23% van de bewoners vulde de deurhanger in, dat zijn
289 adressen
- 87% van hen is trots om Kortrijkzaan te zijn.
- 95% woont graag in de buurt en 88% voelt er zich veilig
- 88% leest de Stadskrant en 81% vindt dit interessant
- 89% kent het poortgebouw Vetex
Dit zijn nog maar de eerste gegevens van de enquête. De
buurtbewoners 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. Binnenkort trekt het stadsbestuur
op pad in een andere omgeving. Hou de website en je brievenbus in de gaten. Deze resultaten mag je verwachten in
de stadskrant van november.

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis thuis bezorgd
Foto cover: Gettyimages | Foto backcover: Henk Deleu | Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042,
8500 Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 39.500 exemplaren | Klachten over de bezorging?
Neem contact op met het Team Communicatie, 056 27 87 96 | Heb je zelf nieuws? Neem dan contact op met de redactie via stadskrant@kortrijk.be.

2 | STADSKRANT KORTRIJK

‘Steekvlam van solidariteit
moet waakvlam worden’

© Foto Hol

De vluchtelingenproblematiek liet Vanya
Verschoore niet onverschillig. Hij stond
dan ook aan de wieg van SOS Kortrijk
Calais en besliste eind augustus om mee
goederen in te zamelen voor de vluchtelingen in Calais. p. 3

KORTRIJK SPREEKT

‘Omdat ik zag dat er op sociale media veel
werd gesproken over de problematiek,
maar men weinig actie ondernam, heb ik
beslist om zelf initiatief te nemen. Calais is
vlakbij en daarom heb ik met de mensen
daar contact opgenomen met de vraag of
wij iets konden doen’, begint Vanya Verschoore zijn verhaal. Hij lanceerde een oproep via Facebook en in geen tijd kende de
pagina enkele honderden leden.
Vanya is coördinator van de Stadsboerderij, een coöperatieve voor de verdeling van
lokale, biologische producten. De Stadsboerderij werkte deze zomer mee aan het
project Kort-Bij op het Armengoed in Bissegem, en in de oude koeienstal bleek ruimte
genoeg om hulpgoederen in te zamelen.
In een mum van tijd raakte die gevuld met
matrassen, tenten, kledij en conserven.

GROTE RESPONS
‘Ik was blij verrast door de massale reactie.
Ook oproepen om al dat materiaal te helpen sorteren, werden vlot beantwoord. Er
was een steekvlam van solidariteit, nog
vóór de beelden van de aangespoelde
Aylan in alle media te zien waren. Dat was
enorm tof om te ervaren. Ik hoop wel dat
wij die steekvlam nu op een permanente
waakvlam kunnen zetten, om de mensen

Die gestructureerde actie is volgens Vanya
broodnodig. ‘Zomaar naar Calais rijden om
daar goederen te droppen vind ik onverantwoord. Je moet dat doordacht aanpakken, anders breng je zowel de hulpverleners, de vluchtelingen als je eigen mensen
in gevaar. Het heet daar helaas niet voor
niets ‘the jungle’. In Calais is dringend nood
aan coördinatie door een NGO of het Rode
Kruis. Daarom ook dat wij met onze goederen naar Duinkerke rijden waar men de
zaken gestructureerd aanpakt’.

RRWie graag mee wil helpen kan de actie volgen op
facebook.com/SOS Kortrijk-Calais

K U N N E N W I J
E E N
I S O L A T I E P R E M I E

K R IJ G E N

Duizend vragen, één adres
Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • Gratis smartphone app 1777 • Aan de balie
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Buddy’s helpen
vluchtelingen

© Angelino Defroidt

De recente vluchtelingenstroom
vanuit Syrië en Irak heeft ook gevolgen voor onze stad. Op vraag van de
staatssecretaris voor asiel besliste
Kortrijk om 63 extra opvangplaatsen
te voorzien, bovenop de 76 plaatsen
die al ter beschikking waren.

Foto’s tonen kracht van
mensen in armoede
Zaterdag 17 oktober is Wereldddag van verzet tegen armoede en sociale
uitsluiting. In K in Kortrijk opent die dag een fototententoonstelling, waarbij
armoede op een andere, niet-stereotiepe manier in beeld komt.
‘Armoede, daar kies je niet voor’, luidt de slogan van de wereldverzetdag én de tentoonstelling. ‘We wilden vooral de kracht tonen
van mensen in armoede’, zegt Ingrid Jacob
van de vzw A’kzie, de vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. A’kzie
coördineert de verzetdag en bracht verenigingen en fotografen samen om de tentoonstelling in elkaar te steken. In overleg zochten de organisatoren naar een manier om
de reële armoede in beeld te brengen. De
foto’s tonen de verhalen achter armoede in
de stad, ook de armoede die soms niet zichtbaar is. ‘Ouders bijvoorbeeld zetten echt al-
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les opzij om hun kinderen te kunnen helpen.
Het beeld van de lege brooddoos klopt niet.
Die mensen lijden liever zelf honger dan dat
ze hun kinderen zonder boterhammen naar
school sturen. Met een mooie foto willen we
dat beeld bijsturen.’
De fototentoonstelling loopt van 17 tot 27
oktober in K in Kortrijk. Geïnteresseerden
die de 32 foto’s daarna zelf een tijd willen
tentoonstellen, kunnen daarvoor contact
opnemen met A’kzie.

RRMeer info: www.17oktober-kortrijk.be

Kortrijk vangt de vluchtelingen op in
aparte woonhuizen, verspreid over de
stad. Dat moet de integratie makkelijker laten verlopen. Asielzoekers die
worden doorgestuurd door de federale overheid hebben hier recht op materiële opvang (de zogenaamde bedbad-brood regeling) en een beperkt
leefgeld per week. Eenmaal asielzoekers erkend zijn als vluchteling, hebben ze geen recht meer op materiële
opvang, maar wel op een leefloon.
Om de integratie vlotter te laten verlopen, heeft Kortrijk naast de professionele opvang door de maatschappelijk
werkers van het OCMW gekozen voor
een systeem met buddy-gezinnen. Die
buddy-gezinnen maken de nieuwe
Kortrijkzanen wegwijs in hun nieuwe
stad. Ze helpen met kleine, praktische
zaken. De invulling is vrij, maar het is
de bedoeling om de vluchtelingen
sneller thuis te laten voelen. Een vijftigtal gezinnen hebben zich al aangemeld. Daarnaast worden asielzoekers
en erkende vluchtelingen gestimuleerd om snel Nederlands te leren, wat
nog versterkt wordt door het contact
met het buddy-gezin.Asielzoekers die
hier minstens zes maanden verblijven,
mogen werken. Kortrijk helpt erkende
vluchtelingen, net als andere mensen
met een leefloon, bij de zoektocht
naar werk met een activeringstraject.
Van alle mensen in Kortrijk die een
leefloon ontvangen, onder wie ook de
erkende vluchtelingen, wordt bijna 75
procent geactiveerd. Dat is een van de
hoogste percentages van het land.

RRAlles wat de stad doet voor vluchtelingen
RR

en info over hoe je zelf kan helpen:
www.kortrijk.be/vluchtelingen
Zelf buddy worden of andere vragen of
suggesties om te helpen: bel ons gratis
meldpunt 1777 of mail 1777@kortrijk.be

Op stage in het 'Globale
Zuiden'... een unieke kans
Een stage in een ander continent is een vooruitzicht dat heel wat studenten aantrekt. Onder meer binnen het
Postgraduaat Internationale Samenwerking Noord-Zuid, een initiatief van HOWEST en Katholieke Hogeschool
VIVES, met steun van de stad Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen, is dit perfect mogelijk. Zo trok studente
Sophie Lagae voor haar stage naar Suriname.
De bovenvermelde opleiding gaat het achtste academiejaar in en leverde al circa 200
afgestudeerden af. "De studenten komen uit
heel uiteenlopende vooropleidingen, wat
het net zo interessant maakt," zegt Tine Ternest, opleidingscoördinator van VIVES. "Qua
profiel is de opleiding afgestemd op afgestudeerde professionele bachelors, waardoor ze
zowel praktijkgericht als wetenschappelijk
onderbouwd is. Bedoeling is dat studenten
zich verdiepen in het actuele debat over het
ontwikkelings- en ongelijkheidsvraagstuk en
over de rol en de verantwoordelijkheid van
diverse actoren in de internationale samenwerking (overheden, NGO’s, bedrijven,…),
zowel hier als in het globale Zuiden."
"Omdat het belangrijk is dat de studenten
zich ook de internationale competenties
eigen maken, werken ze een stage van
vijf maanden in het globale Zuiden af. Dat
biedt hen een unieke kans om, met het diploma dat ze al op zak hebben, ervaring op
te doen in internationale samenwerking,"
besluit Tine Ternest.

SURINAME
Sophie Lagae is één van de studenten die
zo'n traject volgde. Via via leerde ze de
Stichting SUWAMA (Suriname Waste Management) kennen, en specifiek het project 'De Groene School'. "Dit project is erop
gericht het milieubewustzijn bij de Surinaamse leerlingen aan te wakkeren, zodat
zij op een verantwoorde manier omgaan
met de aanwezige fauna en flora (biodiversiteit), afval, water en energie. Mijn
hoofdtaak was het kritisch herwerken van
het al bestaand trainingsmateriaal voor
leerlingen en leerkrachten van de derde
graad lager onderwijs."
Omdat vele gemeenschappen in het binnenland zich nog niet efficiënt van hun afval
konden ontdoen, kwam de focus daar eerder
te liggen op afvalreductie dan op recyclage.
"Suriname is heel mooi, maar al te vaak ontsieren vooral PET-flessen het straatbeeld.
Daarom maakten we afspraken met alle betrokken partijen om op scholen het water te
laten leveren in hervulbare watergalonnen

in plaats van losse PET-flessen. Zo kreeg ook
elke leerling een hervulbare drankbeker."
Sophie stak heel wat op van haar periode
in Suriname. "Je leert er loskomen van een
verankerde aanpak en creatief aan de slag
te gaan met wat zich aanbiedt binnen welke context dan ook. Ik heb er ook gevoeld
hoe belangrijk het is een goed werkend
bestuur te hebben. Suriname biedt jonge
ondernemers heel wat kansen om hun land
stap voor stap uit te bouwen, hoewel corruptie en wantrouwen toch her en der om
de hoek schuilen."
De opleiding paste Sophie als gegoten.
"Het biedt je de kans jezelf te verrijken, zeker als je gepassioneerd bent door reizen
en culturele ontwikkeling. Dit paste ook
wonderwel in mijn vooropgesteld sabbatjaar en schonk me de mogelijkheid om
mijn loopbaanperspectief te versterken en
te verdiepen."

RRwww.postgraduaat-noord-zuid.be
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Maak kennis met de Trambus
Van 16 tot 21 oktober vindt in Kortrijk opnieuw Busworld plaats. In aanloop van
deze internationale beurs rond bus- en autocarvervoer, kan je vanaf 9 oktober kennis
maken met de Trambus: een voertuig dat
de voordelen van een vast tramtraject (stipt
en vlot) wil combineren met de flexibele inzetbaarheid van een bus.

Het stadsbestuur overweegt trouwens om
de Trambus permanent in te schakelen om
een vlottere verbinding te voorzien tussen
het centrum en Hoog Kortrijk. Het bestuur
baseert zich daarvoor in de eerste plaats op
de resultaten van een korte enquête die de
Kortrijkzanen kunnen invullen over hun ervaringen met deze bus.

De Trambus zal rijden tussen het centrum
en Hoog Kortrijk en moet de passagiers een
maximaal comfort aanbieden bovenop een
verbeterde reistijd. Een absolute primeur,
want de Trambus is eigenlijk een gloednieuw type bus dat nog maar net speciaal
ontwikkeld werd voor het openbaar vervoer op het eiland Martinique.

Wie deelneemt aan de enqûete maakt bovendien kans op een reis voor twee personen naar het zonnige Martinique. Deelnemen aan de enquête kan op de Trambus.
De gelukkige winnaars worden bekendgemaakt op de laatste dag van Busworld, mis
dus zeker niet de mogelijkheid om deze
gloednieuwe Trambus uit te testen.

WANNEER ?
De Trambus rijdt van 9 tot 23 oktober tussen Kortrijk Station en Hoog Kortrijk tussen
7 en 22 uur met 20' frequentie in de spitsen 30' frequentie in de daluren.
• Haltes spits ( van 7 tot 10 uur en van
15.30 tot 19.30 uur): Station (Min.Tacklaan) / Sint-Rochuskerk / Halve Jan /
Erasmuslaan / Universiteit / Syntra West
• Haltes daluren ( van 10 tot 15.30 uur en
van 19.30 tot 22 uur): Station (Min.Tacklaan) / Sint-Rochuskerk / Halve Jan /
Kinepolis-Xpo / Voka.
Van 9 tot 23 oktober kan je ook de Trambus
bezoeken op het Stationsplein tussen 10 en
15 uur .

Ook partners Hoog Kortrijk steunen test Trambus
LEIEDAL:
“Hoog Kortrijk is een belangrijke regionale aantrekkingspool die vlot bereikbaar moet zijn via het openbaar vervoer.
Een goede verbinding tussen het station
van Kortrijk en Hoog Kortrijk is dan ook
in het belang van de hele regio.”
AZ GROENINGE:
“Blij dat men initiatieven neemt om de
bereikbaarheid van Hoog Kortrijk met
het openbaar vervoer in de toekomst
nog te verbeteren, zeker met het oog op
de uitbreiding van onze nieuwe campus.”
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VIVES:
“Vives zit in de lift. Zo tellen we dit jaar in
Kortrijk 15 procent meer nieuwe inschrijvingen in vergelijking met vorig jaar. Dat
betekent dat de campus Kortrijk nu maar
liefst 6.000 studenten telt. Mobiliteit is
bijgevolg een steeds belangrijker item.
Daarom hebben we een paar maanden
geleden nog een extra parking aangelegd. Maar om het mobiliteitsprobleem
het hoofd te bieden moeten we massaal
inzetten op openbaar vervoer. Het uittesten van een Trambus als stipt, comfortabel en trendy vervoermiddel tussen

het centrum en Hoog Kortrijk kunnen we
bijgevolg alleen maar toejuichen.”
KULAK:
“Kulak wil dat haar studenten en personeel de mogelijkheid hebben om op
een vlotte, veilige en duurzame manier
de campus op ’t Hoge te bereiken. Behalve het gebruik van de fiets, maakt een
goede busverbinding hier integraal deel
van uit. We ervaren echter op piekmomenten een verzadiging van buslijn 13
waardoor de rit naar Kulak minder vlot
verloopt.

Busworld
palmt het
derde weekend
van oktober
Kortrijk Xpo in

Mar

De publieksdag van de grootste
bus- en autocarbeurs ter wereld
vindt plaats op 18 oktober. Vanaf 14
uur kan het grote publiek de nieuwste bussen en autocars bewonderen. De toegang is dan gratis. Van
13.30 tot 18.45 uur brengen shuttles de kijklustigen van de Kortrijkse Grote Markt naar de hallen van
Kortrijk Xpo, ingang Noord aan de
Doorniksesteenweg en ook terug.

tini

que
.
Vernieuwd

Op diezelfde dag organiseren Busworld en de VDAB van 14 tot 16 uur
een jobdag. Autobus- en autocarondernemingen zoeken voortdurend
naar chauffeurs en mecaniciens, zowel in voltijdse als deeltijdse functies. Er is vooral een grote vraag naar
chauffeurs die schoolritten, lijndiensten of nationale en internationale
reizen willen verzorgen. Ook gelegenheidschauffeurs die deze job met
een andere baan willen combineren,
zijn welkom op de jobdag. Autobusen autocarbedrijven zullen gesprekken aangaan met al wie interesse
heeft. De organisatoren verwachten
geïnteresseerden aan Kortrijk Xpo,
ingang Noord. Meer informatie verkrijg je op 0471 09 03 34.
Op 15, 19, 20 en 21 oktober vindt
het Busworld Academy Congres
plaats. Tijdens de seminaries bespreken internationale gasten de
toekomst van het personenvervoer.

taxireglement
De stad Kortrijk werkte in overleg met de sector een vernieuwd
taxireglement uit. Resultaat is de ‘Kortrijkse’ taxi met duidelijk herkenbaar
licht en kwalitatieve dienstverlening.

De klant verwacht een comfortabele rit en een uitmuntende service. Daarom moeten de
taxi-exploitanten slagen voor een examen dat peilt naar de geldende regelgeving, het beheersen van de Nederlandse taal en de topografische en toeristische kennis. De voertuigen
krijgen enkel een vergunning als ze niet ouder zijn dan 7 jaar en minder dan 500.000 km op
de teller hebben. Omdat Kortrijk zich als Klimaatstad wil profileren zullen deels (hybride) of
volledig elektrisch aangedreven voertuigen minder retributies betalen.
TYPISCH TAXILICHT
Als kers op de taart krijgen de vergunde voertuigen nieuwe typische taxilichten. Zo herkennen klanten (en de politie) de taxi’s en weten ze welke wagens door de stad Kortrijk
vergund zijn. Het nieuwe taxilicht garandeert dat de wagen aan alle technische vereisten
voldoet. De klant kan dus rekenen op een kwalitatieve, comfortabele en veilige rit in een
‘echte Kortrijkse taxi’.

WA N N E E R S N O E I E N Z E D E
B O M E N
I N O N Z E
S T R A A T ?
Duizend vragen, één adres
Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • Gratis smartphone app 1777 • Aan de balie
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De Week van het Ontwerpen loopt dit jaar
van 28 tot en met 31 oktober. "De eerste
negen edities, waarbij Howest de initiatiefnemer was, vonden altijd in juni plaats," legt
Lisa Declercq van Designregio Kortrijk uit.
"Sinds vorig jaar verhuisde het evenement
naar oktober: ten eerste sluiten we daarmee
in de even jaren beter aan bij de Biënnale Interieur, ten tweede komen we daarmee niet
in het vaarwater van de scholen terecht, die
eind juni sowieso al de eindwerken van hun
studenten voorstellen."

signregio Kortrijk het begrip ontwerpen
aan de fiets, één van onze favoriete vervoersmiddelen. Er zijn leuke activiteiten
voor kinderen, je leert er hoe je je fiets een
blitse look kan geven (workshop 'pimp your
bike') en kan er de standjes van innovatieve
start-ups bekijken.

Het programma is er eentje om duimen en
vingers van af te likken, met onder meer
workshops, lezingen en netwerkevenementen. Het grote publiek kan bovendien
gratis vier interessante exposities bezoeken, eventueel met begeleiding van een
gids, en dat elke dag van 9 tot 21 uur tijdens
de Week van het Ontwerpen.

LEDLAMPEN VOOR TOGO

VIER TENTOONSTELLINGEN

Ontwerpen, leerrijk
voor iedereen!
Waarom heeft een A4'tje de afmetingen die iedereen kent? Hoe komt het dat een kroonkurkje 21 pinnetjes
heeft? En waarom is een riooldeksel altijd rond? De antwoorden op die en honderden andere vragen kom je te
weten tijdens de 'Week van het Ontwerpen', een initiatief van Designregio Kortrijk in samenwerking met Voka
West-Vlaanderen, Leiedal, Howest, Interieur en stad Kortrijk. Het uitgebreide, leuke programma is gratis en
voor iedereen toegankelijk. Met z' n allen naar de Budafabriek dus!

© Fot o HOL

De expositie 'We are the next generation'
bundelt de beste studentenprojecten uit
alle Vlaamse en Brusselse opleidingen die
met ontwerpen te maken hebben. Uit de
inzendingen van 15 scholen (samen goed
voor 22 ontwerpgerichte opleidingen) selecteerde een adviescomité 42 maatschappelijk relevante creaties, die op een erg toegankelijke en laagdrempelige manier aan
het grote publiek worden uitgelegd.
'DesignX50' groepeert een selectie van de
beste innovatieve producten en cases van
ondernemingen uit de regio Kortrijk-IeperRoeselare-Tielt. "Deze expo is de gedroomde
manier om de creatieve innovatiekracht van
onze ondernemingen in de verf te zetten.
Op woensdag 28 oktober vindt de voorstelling plaats van de vijfde editie van het boek
DesignX50. Nadat dit jaar de tiende lichting
Industrieel Productontwerpen aan Howest
afstudeerde, presenteert de hogeschool in
'De 10de lichting' een bloemlezing van eindwerken en tien jaar alumni.
Voor het grote publiek is ook de expositie
'No randomness' een absolute aanrader. Hier
kom je het geheim achter het ontwerp van
alledaagse producten te weten. "Deze expositie was eerder al een groot succes op de
Internationale Biënnale van Design in SaintEtienne 2015 en is onder meer voor scholen
razend interessant", aldus Lisa Declercq.

BIKING & DIY

"Dankzij al deze initiatieven komt iedereen op
een leuke manier in aanraking met ontwerpen en kan hij/zij dat perfect vertalen naar
zijn eigen leefwereld," besluit Lisa Declercq.

Eén van de 42 ontwerpen die tijdens de tentoonstelling 'We are the next generation'
wordt voorgesteld, is van Kristof De Hulsters.
Hij ontwierp voor de VZW Solar Zonder
Grenzen een multifunctionele lamp die op
grote schaal kan ingezet worden in Afrika.
"Solar Zonder Grenzen verhuurt sinds 2008
ledlampen aan de Togolese bevolking ter
vervanging van schadelijke petroleumlampen. Voor de behuizing van die verlichting
werkten wij tot voor kort met calabassen,
een lokale vrucht die werd uitgehold in
functie van die behuizing. Wegens de fragiliteit van die oplossing, moesten wij een
nieuwe behuizing ontwikkelen."
Daarom maakte Kristof De Hulsters werk
van een spuitgietbare behuizing in een abstracte vorm, die alle mogelijkheden biedt
van bestaande multifunctionele lampen
dankzij strategisch geplaatste vlakken. Het
is een stevige, duurzame oplossing die toch
heel budgetvriendelijk. Zelfs de allerarmste
mensen in Togo kunnen die huren. "Bij de
bouw van de prototypes hebben we de
functie van elk vlak in vraag gesteld. Zo zijn
we gekomen tot een heel functionele lamp
die toch eenvoudig oogt. Ook de maatschappelijke relevantie van dit project is
belangrijk: we beschouwen de mensen in
Togo als klanten, niet als hulpbehoevenden, waardoor we het gevoel van gelijkheid accentueren. Het is de bedoeling dat
we binnenkort dit concept ook in buurlanden van Togo zullen aanbieden."

Kortrijk
creëert
Dat innovatie en creatie in Kortrijk
hoog op de agenda staan, illustreert het project 'Kortrijk Creëert'.
Hierbij slaan de stad en Voka WestVlaanderen de handen in elkaar
om zich samen met de bevolking
en de bedrijven te profileren tot
een echte 'maakstad' waar vernieuwende ideeën in de praktijk worden omgezet.
"Kortrijk Creëert ging in juni 2014 van
start, toen ruim 50 Kortrijkzanen (zowel studenten, ondernemers, winkeliers als horeca-uitbaters) in drie groepen hun stad bekeken door de ogen
van een toerist, een jonge designer
en een Italiaanse salesmanager op
Interieur. Dat resulteerde in drie projectlijnen: creëer een wow-gevoel bij
wie de stad binnenkomt, creëer een
mobiele unit die een tijdelijke functie
geeft aan een braakliggend terrein,
en creëer een ontmoetings- en belevingsplek die het DNA van de regio
weerspiegelt."
Per projectlijn nam men vijf bedrijven onder de arm om elk project, samen met een designbureau, gestalte
te geven. De voorlopige resultaten
kan het grote publiek tijdens de
Week van het Ontwerpen bekijken.
"Op basis van de input die wij van
de bezoekers krijgen, stellen wij de
eindresultaten tegen maart 2016
voor aan de stad, de partners en andere belanghebbenden."

RRKortrijk Creëert loopt in samenwerking
met Designregio Kortrijk. Volgende
bedrijven nemen eraan deel: Ergodôme,
Beltrami, De Eenhoorn, Fotorama,
Group De Keyzer, HOWEST, VIVES
Hogeschool, Koffiebranderij Deprez,
Marcel Kint, Miles per Hour, Q-Lite,
Saey Home & Garden, Outdoor Wood
Concepts, Verilin, Unilin Panels,
Monavisa, Allaert Aluminium, A3
Ontwerpburo, CREAX Projects, FFF
Design en Pilipili Product.

Met het initiatief 'Biking & DIY' koppelt De8 | STADSKRANT KORTRIJK
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Let op voor de dode hoek
De volgende maanden vinden in Kortrijk grote werken plaats, zoals de verlaging van de Leieboorden, de heraanleg
van Campus Weide ,... Deze werkzaamheden brengen onvermijdelijk vrachtwagens en allerhande werfverkeer in
het stadsbeeld. Dit betekent dat fietsers meer dan ooit alert moeten zijn voor het verkeer. Vooral de dode hoek van
vrachtwagens verdient bijzondere aandacht.

Goed fietsslot geen
overbodige luxe
Dat het stadsbestuur ‘veiligheid’ hoog in het vaandel draagt, is een feit. De 76
veiligheidscamera’s op het Kortrijks grondgebied werken niet alleen preventief,
maar zijn ook een uitstekend hulpmiddel om daders van misdrijven zoals
fietsendieven op te sporen.
Maar het cameranetwerk biedt geen garantie dat iemand er niet met je fiets vandoor
gaat. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.
SLUIT JE FIETS
Maak er een gewoonte van om je fiets
steeds te sluiten, zelfs als je maar even een
boodschap moet doen. Je fiets ongesloten
achterlaten is een open uitnodiging voor
fietsdieven. Investeer in een goed fietsslot,
bij voorkeur een breed beugelslot of een
gehard stalen kettingslot met discusslot.
Sluit steeds het fietsframe en een wiel en
dus niet enkel de spaken of het bagagerek.
Verwijder ook alle afneembare fietsonderdelen, zoals een snelheidsmeter en verlichting. Ook op deze voorwerpen zijn fietsendieven verlekkerd… .
Sluit je fiets steeds aan een vast object,
bijvoorbeeld de stalling zelf. Uiteraard genieten goed zichtbare en verlichte plaatsen
jouw voorkeur.
BEWAAKTE FIETSENSTALLINGEN
Je kan gebruik maken van bewaakte fietsenstallingen. Aan de voorkant van het
10 | STADSKRANT KORTRIJK

station in Kortrijk vind je bewaakte bergplaatsen. Deze stallingen zijn eigendom
van NMBS, maar Mobiel staat in voor het
onderhoud. De stallingen zijn toegankelijk
met een badge die je enkel aan het stationsloket van Kortrijk kan verkrijgen
In de Bloemistenstraat 2b (straat dwars op de
achterkant van het station) kon Mobiel met
de steun van de Europese Unie een eigen bewaakte fietsenstalling uitbaten. De stalling is
24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk via
een elektronische poort die je met een code
of badge opent. Ook grotere fietsen zoals
een bakfiets, fiets met trailer of een fietskar
kan je er met een gerust hart achterlaten.

Label je fiets
Politiediensten en gemeenschapswachten vinden jaarlijks tientallen
verloren fietsen terug. Een gemerkte fiets komt dan onmiddellijk bij
zijn eigenaar terecht.

ACTIE IN SCHOLEN
Om jonge fietsers bewust te maken van de
dode hoekproblematiek, trekken de dienst
Verkeerspreventie en - educatie van de politiezone Vlas en de stedelijke cel Preventie
in oktober en november naar alle Kortrijkse
basis - en secundaire scholen. Zij geven
niet alleen toelichting over het gevaar van
de dode hoek van een vrachtwagen, maar
controleren ook de fietsen van de jongeren. Vooral een goede verlichting komt aan
bod. De leerling van wie de fiets niet in orde
is, krijgt een lijstje van de gebreken mee.
De medewerkers plaatsen bovendien in
de schoolomgeving een vrachtwagen. De
jonge fietsers kunnen zo op een veilige manier ervaren wat de gevaren van de dode
hoek zijn.

TIPS
Wie geregeld met zijn tweewieler de baan
op gaat, houdt best rekening met volgende
tips als er een vrachtwagen in de buurt is.
1. Ga nooit achter een vrachtwagen staan,
je bent er immers onzichtbaar voor de
chauffeur.
2. Ga niet vlak voor de truck staan, hou ook
voor de vrachtwagen drie meter afstand.
3. Maak oogcontact met de chauffeur.
Zwaaien is ook een mogelijkheid. Als de
chauffeur terug zwaait, dan weet je dat
hij je daadwerkelijk ziet.
4. Ga nooit naast een vrachtwagen fietsen
die links of rechts afslaat. Blijf er ver genoeg achter en laat het gevaarte eerst
de straat uitrijden. Als een vrachtwagen

naar links gaat, bestaat het gevaar dat het
voertuig eerst wat uitwijkt naar rechts
om zijn bocht ruim te kunnen nemen. Er
naast fietsen is dus zeker geen optie.
5. Fiets nooit naast een vrachtwagen, ter
hoogte van de cabine. De kans bestaat dat
je nergens zichtbaar bent voor de chauffeur.
6. Op kruispunten, rotondes, in bochten…
blijf je best uit de buurt van een vrachtwagen. De kans is groot dat je in zijn
dode hoek fietst. Zelfs als de chauffeur
je kan zien in de spiegel, ben je nooit
zeker dat hij je effectief gezien heeft.

RRInteresse in het lespakket 'dode hoek', dan

kan je hiervoor terecht bij Katrien Verkest,
consulente bij de Politiezone Vlas.
Info: katrien.verkest@pzvlas.be - 056 27 11 84

RR

Het is dus nuttig om je fiets te labelen. Dat gebeurt door het aanbrengen van een sticker waarop je
rijksregisternummer staat. Je kan je
tweewieler gratis laten labelen. Je
neemt daarvoor contact op met preventieteam@kortrijk.be.
De politie kan bovendien gedurende
bepaalde acties fietsers controleren.
Hierbij gaat de politie na of het nummer van het fietslabel overeenstemt
met het rijksregisternummer van de
fietser. Deze controles schrikken zeker en vast fietsendieven af.

Je kan in deze bewaakte stalling gebruik
maken van een locker. Een locker is een
kastje dat met je een code afsluit en waarin
je zaken bewaart die je niet nodig hebt tijdens het fietsen of pendelen. Enkele lockers
zijn voorzien van een stopcontact bedoeld
voor het laden van de batterij van je elektrische fiets. Info:www.mobiel.be

RRMeer preventietips: www.pzvlas.be
STADSKRANT KORTRIJK | 11

OKTOBER 2015

OKTOBER 2015

President Kennedylaan:
groene toegangspoort naar
Kennedypark en az groeninge
Aparte fietspaden zorgen voor veiliger fietsen, vrijliggende busbanen voor een vlotte
doorstroming van het openbaar vervoer en
brede lanen met bomen creëren een aangename straat. Vooral ter hoogte van de kruispunten en de ronde punten is het van belang
dat de bus niet mee in de file staat. Een vlotte
doorstroming van het openbaar vervoer is
immers belangrijk om meer mensen te stimuleren om het openbaar vervoer te gebruiken.
LAATSTE FASE HERAANLEG
PRESIDENT KENNEDYLAAN
Begin oktober start de laatste fase van de
herinrichting van de Pres. Kennedylaan.
Tussen de nieuwe rotonde aan de Munkendoornstraat en de Marionetten wordt de
President Kennedylaan verlaagd en opnieuw
aangelegd. Een nieuwe verbindingsweg tussen de rotonde aan de Munkendoornstraat
en het Ei moet na de werken het verkeer vlotter wegsluizen naar de E17. Opnieuw grote
werken dus die onder normale omstandigheden klaar zijn in het najaar van 2016.

© az groeninge

Net zoals bij de eerste fase van de heraanleg, kunnen de fietsers na de werken fietsen op vrijliggende fietspaden. Aan de kant
van het ziekenhuis az groeninge komt een
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fietspad in twee richtingen zodat fietsers
de straat niet moeten kruisen en veilig van
en naar het Bruyningpad kunnen. Aan dezelfde kant van de straat rijden de bussen
op een aparte baan en kunnen reizigers open afstappen recht voor de ingang van het
ziekenhuis. Ter hoogte van de ingang van
de parking van het ziekenhuis komt een
nieuwe rotonde die dient als toegang tot
de parking van het ziekenhuis en als keerpunt voor de bussen.
Het sluitstuk van de werken is de aanleg van
een nieuwe verbindingsweg tussen de Munkendoornstraat en het “Ei”. De aanleg van
het eerste deel van deze weg (de Ziekenhuisweg) is al gebeurd en dient momenteel
onder andere als toegang voor de tijdelijke
bezoekersparking. Die weg wordt doorgetrokken tot op het Ei en wordt zo een bijkomende uitweg naar de autosnelweg en de
ring. Via een ‘eco-veloduct’ worden fietsers
op een veilige manier over de nieuwe weg
geloodst. Die zorgt meteen ook voor een
ecologische verbinding tussen het stadsgroen Marionetten en het Kennedybos.
STIJGENDE ACTIVITEIT
OP HOOG KORTRIJK
Hoog Kortrijk is in volle groei en is één en

al bedrijvigheid. az groeninge bouwt volop
aan een hedendaagse ziekenhuiscampus,
VOKA plantte er een oogstrelend kantoorgebouw en het Beneluxpark raakt meer en
meer gevuld met dynamische bedrijven.
Ook universiteit Kulak en hogeschool Vives
kennen een stijgend succes en als top of
the bill bouwt Barco volop aan een nieuw
hoofdkwartier op Hoog Kortrijk.
Het succes en de groeiende activiteit op
Hoog Kortrijk zorgt onvermijdelijk voor
meer verkeer van en naar ’t Hoge. Om die
groeiende verkeersvraag op te vangen, zijn
maatregelen nodig. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn maakte
stad Kortrijk een plan op om de duurzame
bereikbaarheid van Hoog Kortrijk te garanderen. In dat plan staat meer comfort en de
veiligheid voor fietsers centraal samen met
de doorstroming van het openbaar vervoer
die moet gegarandeerd blijven als de bus
een aantrekkelijk alternatief wil zijn voor de
auto. Het plan mikt er ook op om auto’s zo
vlot mogelijk in en uit Hoog Kortrijk te krijgen. De heraanleg van de President Kennedylaan past volledig in dat plaatje en zorgt
ervoor dat de laan een waardige toegangspoort wordt voor het Kennedypark.

Parkeren voor
een prikje

© Parko

Een deel van de President Kennedylaan op Hoog Kortrijk kreeg al een grondige opknapbeurt. Tussen het kruispunt
met de Doorniksesteenweg en de Munkendoornstraat werd de laan helemaal opnieuw aangelegd.

De werken aan Campus Kortrijk Weide vorderen gestaag. Het parkeerterrein zal daardoor veranderen in een
aangename site die plaats biedt aan een nieuw zwembad, een fuifzaal, een centrum voor volwassenenonderwijs,
een parking/evenementenplein en een stadspark.
Deze werkzaamheden maken parkeren op
het volledige terrein van parking Appel onmogelijk. Vanaf 1 november is Parking Appel
volledig afgesloten. Automobilisten die naar
het centrum komen, kunnen kiezen uit drie
volwaardige alternatieven: Parking Haven
(vanaf de sluiting Parking Appel), P+B Wembley-Park & Bike en P+R Xpo: Park & Ride.
PARKING HAVEN
De hagelnieuwe parking P Haven (die pas
open gaat na de sluiting van Parking Appel) ligt op wandelafstand van P Appel. Dit
bovengronds parkeerterrein heeft een capaciteit van 250 wagens en is de klok rond
open. De inrit kan je gemakkelijk bereiken
via de Burgemeester Lambrechtlaan. Je kan
er tegen een voordelig tarief parkeren. Je
moet er wel rekening mee houden dat je
enkel in en uit kan rijden met een betaalkaart (bancontact). Info: www.parko.be
P+B WEMBLEY
Wie gratis wil parkeren, kan dat op P+B
Wembley. Dit ruime parkeerterrein ligt

recht tegenover het Guldensporenstadium
aan de Moorseelsestraat. 550 wagens vinden er een plaats. De parking is daarenboven 24 uur per dag open. Je rijdt de parking
op via de Zwingelaarsstraat. Dit terrein bevindt zich op een eindje van het centrum.
Deze afstand kan je overbruggen met de
fiets. Je kan je eigen tweewieler meebrengen en die stallen in speciaal geplaatste
fietskluizen. De huur van een dergelijke
fietskluis bedraagt 20 euro voor 3 maanden. Uiteraard kan je de fiets ook achterlaten in de gewone stallingen. In 5 minuten
fiets je naar de binnenstad. Een tweede
alternatief is het huren van een Blue-Bike
voor 1 euro per dag.

Heb je je boodschappen gedaan of van een
leuke activiteit in het centrum van Kortrijk
genoten, ga dan naar het station in Kortrijk
en neem de bus terug naar Kortrijk Xpo
waar je je auto achtergelaten hebt.
Je vindt alle info op www.parko.be. Je kan
ook een speciale folder met alle weetjes
over P Haven, P+B Wembley en P+R Xpo
afhalen aan de balie van Parko, aan de Koning Albertstaat 17.

P+R XPO
Wie met de auto naar Kortrijk komt, kan
gebruik maken van de gratis Park and Ride
aan Kortrijk Xpo. Aan de hand van je inrijticket, krijg je een bus- én uitrijticket. Op
die manier hoef je niet rond te rijden om
parking te zoeken, en het is bovendien helemaal gratis!
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Een terugblik op de Leieboorden
1. Zicht op de Leie vanaf de Leiebrug,
met links de Broelkaai. Rechts zie je de
achterkant van de huizen aan de Handboogstraat. De huizen stonden toen
nog met hun achtermuur in het water
(kaart afgestempeld in 1907)
2. Einde oktober 1918 werd de Leiebrug
vernield . Ook het café 'Au Pont de la
Lys', op de hoek van de Handboogstraat (midden van de foto), deelde in de
brokken. Achter het beschadigde café

zien wij de gebouwen van de Brouwerij
Tack. (zicht vanop de Reekaai)
3. In 1941 deed architect Boucquillon een
voorstel om de vernielde Leiebruggen
te herstellen en bij deze gelegenheid
de omgeving opnieuw in te richten.
Opvallend daarbij is zijn idee om een
deel van de Leie te overkappen voor de
heraanleg van een openluchttheater
en plantsoenen. Tevens stelde hij voor
de Leieboorden aan de Verzetskaai te

1

2

3

4

voorzien van trappen en een lager gelegen terras aan het water. De plannen
werden echter niet uitgevoerd.
4. Na de Tweede wereldoorlog werden de
zwaar beschadigde gebouwen langs de
Leie afgebroken en werd de Verzetskaai
aangelegd. Hier ter hoogte van de Konventstraat, met het bekende café ’t Fonteintje.

RRBron: www.beeldbank.kortrijk.be

Broeltorens en de Leie gaan
mooiere romance tegemoet
Een terrasje doen, uitrusten op een bankje, genieten van het water: over enkele jaren is dat niet alleen mogelijk aan de
verlaagde Leieboorden aan het Albertpark, maar ook aan de Broeltorens. Vanaf de zomer 2016 tot rond Pasen 2018,
vinden werken plaats die de kaaimuren daar gevoelig zullen verlagen, waardoor Kortrijkzanen er nog intenser van
hun stadssymbool kunnen genieten.
Vraag aan de doorsnee Belg waarmee hij
Kortrijk associeert, de kans is groot dat hij
spontaan 'De Broeltorens' zal antwoorden.
Het boegbeeld van de stad is ook één van
de bekendste plekjes, maar de omgeving er
rond is momenteel niet super aantrekkelijk.
POPULAIRE HOTSPOT
"In dat deel van de stad is de Leie quasi onzichtbaar, onder meer door het overtal aan
geparkeerde auto's. Door de verlaging van
de Leieboorden kunnen we er niet alleen
een populaire hotspot van maken, maar
meteen ook een mooie verbinding creëren
tussen het historische en commerciële centrum, en het Buda-eiland," zegt gebiedswerker Lize Meert.
In de praktijk pakken de werken de Broelkaai, de Verzetskaai / Handboogstraat, de
Konventstraat en de Guido Gezellestraat
aan. De kaaimuren worden er verlaagd
van circa 3,5 meter hoog tot ongeveer een
14 | STADSKRANT KORTRIJK

halve meter boven het waterpeil. "We kunnen hier nu eindelijk werk van maken, aangezien het overstromingsgevaar geweken
is doordat de Leie op andere plaatsen al
verbreed is."

werking met Waterwegen & Zeekanaal NV,
worden de Broel- en Verzetskaai autoluw.
Dat komt erop neer dat plaatselijk verkeer
er wel mag rijden, laden en lossen, maar
niet parkeren.

GEFASEERDE AANPAK
Om de hinder voor de bewoners en leveranciers zoveel mogelijk te beperken, zijn
de werken gepland in drie fases. Zo zal de
parking Verzetskaai pas verdwijnen van
zodra parking Budalys, de nieuwe ondergrondse parking aan de Budabrug, wordt
opengesteld. "Bij aanvang van de werken
draaien wij de rijrichting van het verkeer in
de Onze-Lieve-Vrouwestraat om, waardoor
mensen dus kunnen doorrijden tot aan de
Grote Markt. Ook na de werken blijft die
wijziging gehandhaafd. De andere rijrichtingen ondergaan, afhankelijk van de werken, ook een verandering”.
Na de werken, die plaatsvinden in samen-

NIEUWE HOTSPOT
Deze werken zullen een gevoelige impact
hebben op het stadsbeeld. Hierdoor wordt
de Leie onmiskenbaar nog zichtbaarder in de
stad, wat de attractiviteit zeker zal vergroten.
"Op deze manier voelen Kortrijkzanen en
bezoekers zich nog nauwer verbonden met
het water. Bovendien openen we hiermee
meer mogelijkheden op vlak van waterrecreatie, wordt het een boeiende omgeving
voor fietsers, wandelaars en terrasjesgangers en creëren we er meer passage door.
Daar zullen de handelaars in dit gebied dan
weer van meegenieten," besluit Lize Meert.

RRplanningopendomein@kortrijk.be / 056 27 83 00
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Verken het Preshoekbos

KRISTOF ALLEGAERT
Kristof Allegaert won de Transsiberian Extreme Challenge, de zwaarste etappekoers
ter wereld. De leraar mechanica uit Kortrijk
was de snelste tijdens 9.195 kilometer over
vaak onherbergzame Siberische wegen. De
Kortrijkzaan won al twee keer de Transcontinental en London-Istanbul.
“De fiets is altijd ergens verweven in mijn
leven. Mijn deelname aan lange afstand
koersen is gestadig gegroeid. Een toertje
van 400 à 500 km is mij niet vreemd. Ik hou
ervan ‘1 specialleke’ per jaar te doen. Ik fiets
graag lange afstanden, hoe langer, hoe
beter. Een beetje avontuur is altijd meegenomen. Je begint deel te worden van het
landschap en je voelt alle natuurelementen: wind, regen, kou, … Tijdens deze extreme etappekoersen moet je gigantisch
gefocust zijn en goed naar je lichaam luisteren. Een slaapje van een kwartier kan
wonderen doen”.

Van 11 tot 18 oktober vindt de Week van het Bos plaats. In Kortrijk staat het Preshoekbos in de
kijker met een wandeling op 18 oktober.
Wij staan er niet altijd bij stil waarom bossen zo belangrijk zijn. Meer bos en groen
geven ons meer zuurstof en nemen koolstofdioxide uit de lucht. Bomen en struiken
vormen een efficiënt scherm tegen geluid
en drukte, visuele vervuiling, fijn stof, wind
en bodemerosie.
RUST EN ONTSPANNING
Ook de natuur heeft baat bij de aanwezigheid van bossen. Zij zorgen voor een hele
diversiteit van planten, dieren en zwammen.
De ecologische kringlopen blijven erdoor
draaien. Een bos heeft zowel voor de jeugd
als volwassenen een educatieve waarde. Het
is trouwens de ideale plek voor rust, ontspanning, zachte recreatie en sport.
Het Preshoekbos beantwoordt aan alle
voordelen van bebossing. Het bos heeft zijn
naam niet gestolen. Je vindt de bebossing

JEAN-LUC PIENS

jlpsportforkids.worldpress.com
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sites/default/files/kaart_preshoekbos.pdf

DIVERSITEIT VAN PLANTEN EN BOMEN
Het Preshoekbos is geen gesloten bosbestand. Wandelaars en natuurliefhebbers halen
er hun hart op aan een gemengd loofbos met
streekeigen inheemse soorten. Afhankelijk

WANDELING
Wie dit stadsrandbos wil verkennen, kan
op zondag 18 oktober van 14.30 tot 17 uur
deelnemen aan de geleide wandeling. Natuurpunt wil met deze wandeling Vlaanderen stimuleren om het bos tot 250ha uit te
breiden. Afspraak aan de Aalbeeksesteenweg (nummers 55 tot 59) in Lauwe, op de
parkeerplaats bij het infobord. Vergeet niet
van aangepast schoeisel mee te brengen.

Bruno Forment is artistiek directeur van het
orkest Il Fondamento dat Kortrijk als thuisbasis heeft. Deze muziek- en theaterwetenschapper onderzoekt verder nog de oude
decors van de Schouwburg en is prof aan
de VUB. Bruno ijvert voor de bekendmaking
van 18de- en 19de-eeuwse muziek. “Het is
niet moeilijk om het publiek te begeesteren
voor deze muziek. Eens je de mensen over
de drempel van de concertzaal krijgt, raken
zelfs de meest fervente techno- en metalliefhebbers ontroerd. Ikzelf heb jarenlang
binnen de ‘dance’ geopereerd, maar ben
evengoed gefascineerd door oude muziek.”
Il Fondamento concerteert op 21 oktober
in de Sint-Janskerk. “Er staan twee suites
van Fasch op het programma waarmee Il
Fondamento een tijdje geleden een ‘Diapason d’or’, een belangrijke onderscheiding,
behaalde. Het orkest brengt eveneens
een virtuoos en eigenzinnig concerto van
Telemann. Dirigent Paul Dombrecht won
recent nog de Telemann-prijs van de stad
Magdeburg”.

© Pierre Deryckere

RRwww.facebook.com/BelgiumCoastSwim

RRDownload de kaart op www.natuurenbos.be/

van bodem, reliëf en vochtigheid staan eik,
beuk, haagbeuk, linde, es, iep,… op kleikoppen en leemachtige grond. Op natte plekken
en bij grachtjes groeien elzen, wilgen, abeel,
berken … . Aan de bosranden leer je struiken kennen: hazelaar, meidoorn, sleedoorn,
vlier, mispel, kornoelje, rozen, …. In de hooilandjes zie je diverse bloemensoorten en dus
vlinders en andere insecten. De poelen hebben mooie waterplanten en -beestjes.

BRUNO FORMENT

© Foto Hol

Jean-Luc Piens zwom in september 2013
het Kanaal over. Onlangs ondernam hij
een poging om de Belgische kustlijn af te
zwemmen. Hiermee wil Jean-Luc Piens zijn
steentje bijdragen aan de werking van het
Kinderkankerfonds dat zich inzet voor een
betere levenskwaliteit van kinderen met
kanker en het wetenschappelijk kankeronderzoek ondersteunt. Jean-Luc Piens leerde
het fonds kennen door zijn echtgenote Isabel die haar zoontje aan kanker verloor.
“Geen enkele solozwemmer heeft al de
volledige Belgische kustlijn non-stop afgezwommen. De stroming en het getij zijn
een belangrijk onderdeel. De reeds vele
uren zwemmen en de sterke tegenwind
maakten het onmogelijk om nog vooruitgang te maken, vandaar de beslissing om
te stoppen juist voor Wenduine. Ter hoogte
van Bredene moedigden supporters mij
vanaf de golfbrekers en het strand aan, boten kwamen naast mij varen en zelfs de Sea
King helicopter vloog boven mij. Een “kippevelmoment” voor de volledige ploeg.

tussen Marke, Aalbeke en Lauwe, rond het
drie dorpenpunt. In Marke ten noordoosten van het klaverblad: op de Klarenhoek,
de Keizersberg, de Pauvre Leute en de
Markebeekvallei vind je stukken bos, hooilandjes, een graaszone met pony’s, poelen
… Ten noordwesten van het klaverblad in
Aalbeke, Marke en Lauwe: op de “Preshoek”,
bij het Groothof, op de Lauweberg en de
Kobbe groeit een nieuw bos- en groengebied tussen weilanden en akkers en enkele
bestaande hoeven.
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ENERGIEFIT-AVOND VOOR
SNELLE ENERGIEBESPARING

NACHT VAN DE DUISTERNIS

Wil je zonder veel moeite en zonder grote investeringen een paar honderd euro besparen op jouw energiebudget? Leg dan je oor
te luisteren tijdens een avondsessie van Eandis en de energiespecialisten van de Bond
Beter Leefmilieu. Geen extreme toestanden,
maar wel een leuk anderhalf uur, vol praktische info waarmee je meteen aan de slag
kunt. Schrijf je vandaag nog in voor deze
gratis infosessie op maandag 9 november in
Centrum Overleie van 19.30 tot 21 uur.

Tijdens Nacht van De Duisternis is Kortrijk
Weide een plaats om op het gemak te vertoeven. Volg de vuurfakkels naar het midden van dit magische gebied. Geniet er van
fijne muziekjes van Ayco Duyster rond een
kampvuur. Ben je eerder een filmfanaat, dan
kan je er terecht voor een outdoor filmvertoning waarbij sterren niet mogen ontbreken.
Geniet je liever live van de sterrenhemel met
een hartverwarmend soepje, ook dat kan.
Neem gewoon een deken mee, een houtblok om het vuur aan te wakkeren en deze
fantastische plaats doet de rest.

kan uiterlijk tot vrijdag 6 november 2015. Je
bestelling haal je op op zaterdag 28 november
2015 op een locatie in je buurt.
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meeneemt of heb je andere vragen?
Bel gratis naar 1700 (Vlaamse Infolijn),
www.studietoelagen.be

NEEM DEEL AAN DE
GROEPSAANKOOP
ZONNEPANELEN

RRMeer info: info@1777.be of www.1777.be
TOWER AWARDS ZOEKT
CREATIEVE ONDERNEMERS

MAAK HET GROENER IN
ZUID-WEST-VLAANDEREN

RRInfo: Bestellen via www.maakhetgroener.be

RRInfo: Wil je weten welke documenten je best

Tot eind oktober 2015 kan je deelnemen
aan een groepsaankoop voor zonnepanelen. Geef je op via de www.wijkiezen.be en
ontvang vrijblijvend in de maand november
een offerte. Vooraleer definitief te beslissen
of je de panelen laat plaatsen, krijg je nog
een uitnodiging voor een infovergadering in
het stadhuis. Daar kan je kennismaken met
de geselecteerde aannemers en krijg je een
antwoord op je vragen.

RRInfo: liesbeth.vanderschaeve@kortrijk.be

Wist je dat de totale oppervlakte aan privé
tuinen in Vlaanderen, veel groter is dan alle
natuurgebieden samen? Onder de noemer
‘Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen’
wil Natuur.koepel vzw iedereen aanmoedigen om zijn tuin, erf of bedrijf aan te leggen
met streekeigen plantgoed. Men stelde
verschillende plantpakketten samen volgens het type haag, bosje of houtkant dat
je wenst. Alle pakketten en soorten kan je
aanplanten op een beperkte oppervlakte,
je hoeft dus zeker geen grote tuin te hebben. Je koopt de pakketten tegen een heel
voordelige prijs, de opbrengst van de actie
gaat naar de aankoop van waardevolle natuurgebieden in jouw omgeving.
Vorig jaar werd zo meer dan 1000 meter
hagen en houtkanten en 2000 m² ander
groen aangeplant in de tuinen van ZuidWest-Vlaanderen. Doen we dit jaar beter?

medewerkers van de afdeling Studietoelagen voor je klaar. Ze kijken of je in aanmerking komt voor de toelage en helpen het
formulier invullen.

RRInschrijven kan via www.eandis.be/energiefit
of via 056 27 82 42
Liesbeth.Vanderschaeve@kortrijk.be

AANVRAAG
STUDIETOELAGEN
Naar school gaan is belangrijk voor de
toekomst van jouw kind. Maar omdat
schoollopen ook een pak kosten met zich
meebrengt, helpt de Vlaamse Overheid
die kosten dragen. De schooltoelage is er
voor kleuters en leerlingen uit het lager en
secundair onderwijs. Studenten in het hoger onderwijs kunnen aanspraak maken op
de studietoelage. Je kan de toelage online
aanvragen via www.studietoelagen.be of
een papieren aanvraagformulier ophalen
bij het schoolsecretariaat, een Centrum
voor leerlingenbegeleiding of integratiecentrum. Wil je persoonlijke hulp bij de
aanvraag? Dan ben je welkom op donderdag 22 oktober tussen 13 en 16 uur in het
Sociaal Huis (Budastraat 27). Daar staan de

De Tower Awards steunt en stimuleert jonge en talentvolle ondernemers in de regio.
Op 27 november vindt de bekroning van
de winnende ondernemers plaats in Kortrijk Xpo. Wil jij een persoon, concept of bedrijf nomineren? Vul dan de motivatiefiche
in die je vindt op www.towerawards.be en
stuur die op naar info@towerawards.be. Wil
je nu al je plaats reserveren voor het uitreikingsmoment op 27 november? Ook dat
kan al via de website.

RRInfo: www.towerawards.be of

www.facebook.com/TowerAwards

MAAK SINKSEN 16 MEE!
De volgende editie van SINKSEN wordt
meer dan ooit jouw feest. De stad en de organisatoren nodigen immers jou en je vereniging uit om Kortrijks grootste stadsfeest
mee vorm te geven. Wil je een plein invulling geven? Wil je meedoen aan parades
of streetacts? Zit je op een ei te broeden of
heb je zelf een leuk idee om SINKSEN mee
kleur te geven? Laat ons alvast iets weten.

Nagenieten van de voorbije editie kan met
de talrijke video's en foto's die je op sociale media vindt. Hou ook de stadskrant van
november, de website en Facebook in de
gaten… alle info volgt.

RRMeer info: sinksen@kortrijk.be - 056 27 74 00
www.fb.com/sinksenkortrijk

UITKIJKEN NAAR DE SINT!
De Sinterklaasshow is altijd genieten
en heeft elk jaar iets anders in petto. De
voorstellingen vinden dit jaar plaats in de
Schouwburg op zondag 8 november om
14, 15.30 en 17 uur. De toegang bedraagt €
2,5 (exclusief online betalingskosten en/of
verzendingskosten). Reserveren kan vanaf
maandag 5 oktober via www.kortrijk.be/
sinterklaas of op diezelfde dag vanaf 10 uur
in Uit in Kortrijk op het Schouwburgplein.
De opbrengst gaat zoals elk jaar naar een
goed doel. Dit jaar kan je het Huis van de
Sint omwille van de infrastructuurwerken
op Kortrijk Weide niet bezoeken. We kijken
echter al reikhalzend uit naar het nieuw
concept in 2016!

• De 11-11-11 comité's van Aalbeke, Marke
en Bissegem werkten een tocht uit met
4 wandellussen. Je kan deze combineren en wandelt tussen de 5,5 en 25 km.
Tussen 9 en 15 uur start je jouw bewegwijzerde tocht op één van volgende locaties: het Ontmoetingscentrum Aalbeke,
het Kleuterbos (Lieven Bauwensplein,
Marke) of het oud gemeentehuis in Bissegem. Vanuit elk vertrekpunt is er eveneens een toegankelijk parcours van 4 à 5
km (kinderwagens, rolstoelen, gezinnen
met kleine kinderen). Bij je inschrijving
(€ 2,5 voor volwassenen en € 1 voor kinderen ouder dan 7 jaar) ontvang je alle
parcours, kaartjes en uitleg. Hapjes en
drankjes krijg je ter plaatse. De opbrengst
van deze Trage Wegwandeling gaat integraal naar de 11-11-11 projecten.
• Natuurpunt Kortrijk verwelkomt je voor
een wandeling dwars door het Preshoekbos. Starten doe je om 14.30 uur op de
parkeerplaats van het Preshoekbos bij
het infobord.

de gang maar ook jij kan nog een plaatsje
reserveren. Tenminste als je gaat voor de
aanbieding van non-foodproducten.
De tarieven voor de huur van een chalet
variëren: ga je voor een commerciële uitbating, dan betaal je iets meer dan wie kiest
voor de uitbating ten voordele van een
goed doel. De winst of omzet van verkochte artikelen heb je helemaal in handen.

RRInteresse? Neem contact op met Arnaud

Vanmeenen via Arnaud.Vanmeenen@jti.com
of via 0470 11 22 33

VERKEN BAZART, DE
SPLINTERNIEUWE
KUNSTJEUGDBEWEGING!
BAZART, een splinternieuwe kunstjeugdbeweging waar je speelt met kunst, cultuur
en kilo’s plezier begint vanaf 3 oktober in
Kortrijk. BAZART is muziek componeren bij
stomme film, met zijn allen een museum

Zorg je voor aangepast schoeisel voor deze
wandelingen?

RRInfo: 11marke@telenet.be

vooraf inschrijven is gewenst

KERSTMARKT ZOEKT
UITBATERS VOOR
NON-FOODCHALETS
Tijdens de kerstperiode baadt het centrum
van Kortrijk in een supergezellige sfeer. Wist
je dat dit jaar maar liefst 51 chalets de Grote
Markt en het Vandaleplein zullen sieren?
De invulling van deze chalets is volop aan

DAG VAN DE TRAGE WEG
Op zondag 18 oktober vindt de dag van de
Trage Weg plaats. In Groot-Kortrijk kan je
deelnemen aan twee unieke wandelingen.

bouwen, theater spelen in een zelfverzonnen taal, … BAZART is een echte jeugdbeweging met wekelijkse werking, vaste leeftijdsgroepen, vrijwillige begeleiders, een
zomerkamp enz.
Deze jeugdwerking voor kinderen van 6 tot
9 jaar en van 10 tot 12 jaar heeft als doel
kinderen samenbrengen, vertrekkend vanuit kunst en al wat de culturele huizen en
organisaties van Kortrijk te bieden hebben.
Uitvalsbasis is Jeugdcentrum Tranzit.

RRInfo: www.kunstjeugdbeweging.be of kom
gewoon even uitproberen vanaf 3 oktober.

I K B E N Z E L F S T A N D I G
H E B H E T M O E I L I J K

E N

Duizend vragen, één adres
Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • Gratis smartphone app 1777 • Aan de balie
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Tweets

van de maand
Verborgen parels in de BIB
‘Verborgen Parels’ is het centrale thema dit najaar in de bib. Na de verkiezing van het Kortrijks Bibkoekje in september focust de bib deze maand
opnieuw op boeken. Net vóór de zomer gingen bibliotheek-medewerkers in heel Vlaanderen op zoek naar titels die ondergesneeuwd raakten
in de veelheid van publicaties, maar die zoveel beter hadden verdiend.
Onder het motto ‘verborgen parels’ zet de bib 25 Nederlandstalige titels
uit de 21ste eeuw die onterecht onder de radar bleven nu in de kijker.
Tot 18 oktober kan je thuis of in de bibliotheek stemmen voor jouw TOP
25 op www.verborgenparels.be Stemmen kan op twee manieren, ofwel
"Dit boek zou ik willen lezen" ofwel "Dit boek heb ik gelezen en is een
aanrader". Op 17 oktober maakt de bib een top drie bekend. Een selectie
boeken verschijnt vanaf eind oktober in een gratis en tijdelijke app Verborgen parels. In de centrale bibliotheek vind je een stemhokje en een
themastand met de 25 verborgen parels.

Radio2 West-Vlaanderen - Dankjewel vr de hartverwarmende reacties op 't nieuws dat ons radiogebouw in
#Kortrijk zou moeten sluiten #Radio2WVL
Bernard Vanneste - #kortrijk #openmonumentendag
schutterstoren #willemtell is zeker de moeite. Vriendelijk onthaald #kortrijk
Sophie Vergalle - Hoera! Zonder steunwieltjes. En zonder papa aan de stok. Merci @8500kortrijk #autolozezondag
#igkortrijk
Olivier Dorme - Ook onze neus slaapt 's nachts, plaats
rookmelders! @8500Kortrijk @HVZFluvia @speelntmetvuur

Quindo - #SoundOfColours verenigt diverse artiesten uit
@8500Kortrijk met 1 song in 1 gemeenschappelijke videoclip

Dans in Kortrijk
Schouwburg Kortrijk nodigt op 9, 10 en 11 oktober Wim Vandekeybus uit om eigen werk te presenteren in
combinatie met creaties van zijn Ulti’Mates. Jong talent dat hij ondersteunt. Verwacht je aan een combinatie
van dans, film, fotografie, live muziek, concert, dj sets en fijne ontmoetingen. Wim Vandekeybus is een oude
bekende van de Schouwburg. Kortrijk was immers één van de eerste steden die hedendaagse dans promootte.
Alles begon in 1982 toen Anne Teresa De
keersmaeker met de voorstelling Fase, Four
Movements to the Music of Steve Reich
voor een kentering in het kunstenlandschap zorgde. Hedendaagse dans deed op
explosieve wijze zijn intrede in België. Ook
Kortrijk gaf een podium aan dit nieuwe
genre en een onbekende lichting artiesten.
Gloria Carlier (vzw Stella Rossa en ex-Limelight) en Roos Desmet (vrijetijdscoördinator en ex-directeur Schouwburg) waren

Ken jouw stad!
Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 16 oktober een kaartje naar: Stadskrant, Ken jouw stad, Grote Markt 54,
8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be. 10 stadskrantlezers maken kans op een fluorescerende rugzakbeschermhoes van De Lijn.

pioniers voor de promotie van de dans.
De Stadskrant had een gesprek met beide
dames die elkaar perfect aanvullen in hun
liefde voor de dans.

Hoe ontstond de relatie tussen Kortrijk
en Wim Vandekeybus ?

“Na 2 jaar op scène bij Fabres meesterstuk
‘The power of theatrical madness’, trekt Vandekeybus naar Italië om er op eigen houtje
een voorstelling te maken. In ‘87 debuteert

hij met “What the body does not remember”.
Hij gaat in première in Spanje, daarna volgt
de Toneelschuur in Haarlem. Ook in België
blijkt de voorstelling een schot in de roos en
de rest is geschiedenis. Kortrijk wil meteen
mee op de kar springen, maar het duurt toch
enkele seizoenen vóór Vandekeybus met
zijn gezelschap Ultima Vez hier een plaats
krijgt. Sindsdien is hij vaste gast en komt
hij geregeld terug, een vorm van roulatie
waarbij elk seizoen nieuw werk een aantal
grote gezelschappen aanvult. Zo komt Ultima Vez om de twee jaar met een nieuwe
produktie naar Kortrijk. Na de verbouwing
in 2000, staat zelfs bijna iedere voorstelling
(die binnen de technische beperkingen van
de schouwburg past) in Kortrijk. Er ontstaat
een band met de Schouwburg en in 2013
groeit het idee om Vandekeybus als curator
uit te nodigen en onder andere zijn jonge
‘Ulti’mates’ te presenteren.”

Welke rol speelt Vandekeybus met Ultima
Vez binnen de wereld van de dans?
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“Van bij het begin neemt hij met zijn gezelschap een unieke positie in binnen het
landschap. Waar anderen een groeiproces
doormaken, is zijn eerste dansvoorstelling meteen grootschalig, met een grote
groep dansers èn met live muziek. Dat de
Belgische première van zijn debuut in de
Ancienne Belgique plaats vindt, bewijst dat
hij meteen een aparte plaats bekleedt: de
expressieve, dansante en ruige bewegingen in combinatie met live muziek brengen
rock’n roll binnen de hedendaagse dans.
Straf! En heel opvallend, die eigen stijl die
hem nog steeds zo kenmerkend maakt. “

De winnaars van vorige maand
Heel wat Stadskrantlezers herkenden
de muurschilderij met koeien naast De
Kameleon in de Stijn Streuvelslaan in Heule.
Vijf lezers kregen een bon om te consumeren
aan de stand van de Levensboom tijdens de
autovrije zondag: Wilfried Devoldere ; Lien
Desmet; Adriaan Provoost, Mia Vanneste ,
Ayran Vandeghinste

RRDit is een ingekorte versie van het hele

interview. Wil je weten hoe het was en is om
hedendaagse dans te programmeren, lees dan
de volledige tekst op www.kortrijk.be/cultuur/
interviewdans.

Gloria Carlier (links) en Roos Desmet (rechts)
© David Samyn
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DONDERDAG 8 OKTOBER
MUZIEK | CAFÉ-CHANTANT MET ZORITA |
Zorita (feestband) is een rijkelijk riekende ratjetoe. Boordevol
Boheemse klanken van accordeon tot trompet en viool | 20.15u |
gratis | OC De Vonke | 056 24 06 20 | www.heule.be
MUZIEK | STUDENT STREET CONCERT | Festival
voor studenten in ’t Straatje met Team William, Green Onions en
Willie Wartaal – djset | vanaf 16u | gratis | Burgemeester Reynaertstraat | www.facebook.com/ssckortrijk

in Kortrijk
AGENDA VAN 7 OKTOBER TOT 7 NOVEMBER 2015
T.E.M. ZONDAG 18 OKTOBER

T.E.M. VRIJDAG 30 OKTOBER

VAREN | SLOEPTOCHT MET MANTEN EN
KALLE | enkel nog privé te boeken | €20 p.p. | huur boot zonder schipper: Manten, 6 pers. + 2 kinderen, € 60 – 2u, € 120 –
4u | Kalle: 12 pers., € 120 – 2u, € 200 – 4u | start aanlegsteiger
Guide Gezellepad | 0477 55 38 73 | www.de-keper.be
VAREN | WATERTAXI BLUE VELVET | Dit eco-bootje
kan je privé afhuren of met schipper | 11u tot 17u | € 3 (15 min.
rond Buda-eiland), € 6 (30 min. richting Harelbeke of Marke)
€ 60: huur boot zonder schipper, 2u | opstapplaatsen: Brug Marke-Bissegem | Skatebowl Kortrijk | Jachthaven Kuurne | Banmolens Harelbeke | bluevelvetwatertaxi@gmail.com | 0497 06 29 00

EXPO | XAVIER TRUANT | Xavier Truant ( °1987, Poperinge ) studeerde na een omweg via Antwerpen aan het KASK in
Gent | deDingen | www.dedingen.be

T.E.M. ZATERDAG 31 OKTOBER

frastructuurwerken op Kortrijk Weide niet bezoeken.
We kijken echter al reikhalzend uit naar het nieuw
concept in 2016! UiTPAS

RRUiT in Kortrijk, Schouwburgplein 14,
056 23 98 55
www.kortrijk.be/sinterklaas

EXPO | TENTOONSTELLING 'INSIDE JOKE' |
Oud ijzer, oud papier, afgedankte kralen, verloren gewaande
materialen geplukt uit hun oorspronkelijke context. Door hen
in een originele compositie te plaatsen krijgen zij een nieuwe
dimensie , een nieuw leven | BNP Paribas Fortis | 056 20 31 45 |
joke.maes@hotmail.com

RR
RR
RR
RR
RR

BERNARD VAN EEGHEM: IF
PODIUM | BRYANA FRITS & CHRISTOFFER
SCHICHE: SIXTEEN CANDLES (PREMIÈRE) |
een oneindig, geel tapijt, vogeltjes, blote voeten, muziek, dans,
gemanipuleerde stemmen, poëzie en weefsel | 19u | dagticket
€14/12 (-26/+65)/10 (EYCA) incl. Alix Eynaudi | 056 22 10 01|
www.budakortrijk.be UiTPAS
DANS | ALIX EYNAUDI: EDELWEISS (PREMIÈRE) | Edelweiss is een stuk voor wie houdt van lezen.
Edelweiss wil een dierbaar kleinood zijn, beïnvloed door sport,
19de eeuwse aquariums, baby’s, de jaren ’70, de toekomst en
kunstenaar Fontana | 20.15u | dagticket €14/12 (-26/+65)/10
(EYCA) | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

T.E.M. ZONDAG 1 NOVEMBER
EXPO | AUTOSCOPY – SANNE DEBRABANDERE & TINKA PITTOORS | De installatie onderzoekt de relatie tussen kunstwerk en de kunstenaars. Initiatief
van Bubox ism Stimulans | do-zat 14u-18u en zo 11u-18u |
gratis | Paardenstallen, Korte Kapucijnenstraat | www.bu-box.be

T.E.M. ZONDAG 8 NOVEMBER

VERTEL JE VERHAAL
IN DE PRAATPAAL!
Voor het creatieproject HET PARFUM VAN DE LEIE
zoekt Texture naar originele, pakkende verhalen die
te maken hebben met het roten van vlas. Het Parfum
van de Leie staat voor de permanente geurinstallatie
van geurkunstenaar Peter De Cupere die het roten in
de Leie voorstelt en de rootgeur reproduceert. Heb je
iets te vertellen over dat intensieve arbeidsproces,
ken je nog een leuke anekdote over het werken in een
roterij? Of had die rootgeur iets met de keuze van je
partner te maken? Herinneringen aan een kindertijd
met niet zoveel vrije tijd, andere??? …. Kom dan zeker naar Texture, en vertel je verhaal in de praatpaal!

RRTot en met zondag 18 oktober wacht de

paal op je verhaal. Met een beloning voor
de vertellers!
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VERLEIEDING | METAMORFOSEN XL - BUITENPARCOURS | Aansluitend bij de tentoonstelling Metamorfosen in Texture, is een uitgebreid parcours uitgestippeld van
Armentières tot Wielsbeke. Op meer dan 40 plaatsen langs de
Leie kan je uitblazen, genieten van het uitzicht en iets meer vernemen over de lokale metamorfose. Zet je in de hoge stoelen en
laat de Leie haar verhaal doen | TEXTURE - Museum over Leie en
Vlas | 056 27 74 70 | www.metamorfosen.be UiTPAS

VANAF MAANDAG 5 OKTOBER

TICKETVERKOOP SHOWS SINT
De Sinterklaasshow is altijd genieten en heeft elk jaar
iets anders in petto. De voorstellingen vinden dit jaar
plaats in de Schouwburg op zondag 8 november om
14, 15.30 en 17 uur. De toegang bedraagt € 2,5 (exclusief online betalingskosten en/of verzendingskosten). Reserveren kan vanaf maandag 5 oktober via
www.kortrijk.be/sinterklaas of op diezelfde dag vanaf 10 uur in Uit in Kortrijk op het Schouwburgplein.
De opbrengst gaat zoals elk jaar naar een goed doel.
Dit jaar kan je het Huis van de Sint omwille van de in-

VRIJDAG 9 OKTOBER

Wie is hij? Wat drijft hem? Waar en waarom leeft hij?
IF laat het publiek - via een mix van disciplines en een
ketting van elkaar snel opvolgende acts - langzamerhand ontdekken wat voor hem dit leven de moeite
waard maakt.
Zang en dans, mime en politieke statements, poëzie en
anekdotes, theater, kunstgeschiedenis, dit alles komt
ruim aan bod in deze voorbij vliedende performance
met een naar de keel toesnoerende climax.

RR20.15u | Budascoop | 056 22 10 01 |

CULTUREEL | CULTURELE DAGEN MARKE | De
Culturele Werkgroep Marke organiseert de jaarlijkse culturele
dagen | ook op za 10/10 | OC Marke | www.marke.be
DANS | ANDROS ZINS-BROWN: THE MIDDLE
AGES | creëren van een (on)mogelijke dans waarin Andros
stijlen van de middeleeuwen tot nu verenigt in één choreografie |
21.45u | dagticket € 14/12 (-26/65+)/10 (EYCA) | 056 22 10 01 |
www.budakortrijk.be UiTPAS
EVENT | BELEEF MARTINIQUE IN 15 MINUTEN |
Test tijdens Busworld de trambus en win een reis naar Martinique | t.e.m. vrij 23/10 | tussen Kortrijk Station en Hoog Kortrijk
tussen 7 en 22u met 20' frequentie in de spits - en 30' frequentie
in de daluren | zie ook p. 6

ZATERDAG 10 OKTOBER
BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK –
BBC SPARTA LAARNE B. | SC Mimosa | 18u30
VOLLEYBAL | BIDAVO BISSEGEM – VDK
GENT DAMES B | Sporthal ter Biezen Bissegem | 20u |
www.bidavo.be
WINKELEN | STEPS SHOPPING DAY KORTRIJK |
randanimatie, automarkt, sampling Steps | ook op 16 en 30/10 |
vanaf 10u | www.shop-in-kortrijk.be

www.budakortrijk.be UiTPAS

ULTI’MATES FESTIVAL
Wim Vandekeybus neemt je mee naar voorstellingen van Gala Moody, Thi-Mai Nguyen, Yassin
Mrabtifi, Máté Mészáros en schotelt je ook eigen danswerk ('Spiritual Unity'), filmwerk ('Monkey
Sandwich / The film + Live Muziek') en fotowerk (tentoonstelling in The Cotton Club of Foyer) voor.
En omdat een festival zonder muziek geen festival is, doet Wim er als extraatje een concert van
Manngold en een DJ-optreden van Mauro Pawlowski bij!

© Lieven Vandecandelaere

WOENSDAG 7 OKTOBER
MUZIEK | DEZ MONA | Drie jaar na het laatste studioalbum A Gentlemen’s Agreement is Dez Mona klaar voor een
nieuw muzikaal hoofdstuk. Gregory Frateur en Nicolas Rombouts keren voor de plaat ORIGIN terug naar de kern van hun
muzikale bestaan | 20u | € 13 | De Kreun | dekreun.be
MUZIEK | JAZZ@TRACK*CAFÉ: MISSTRIOHSO |
Een intiem project van Marianne Standaard, één van de strafste
jazztrompettisten van ons land. Met contrabassist Janos Bruneel en pianist Bram Weijters zoekt ze sound en rijke harmonie,
gebaseerd op intense grooves | 21u | € 5 | Muziekcafé Track* |
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
VOORDRACHT | STARTAVOND WVL - WELZIJNSZORGCAMPAGNE 'EEN TOEKOMST ZONDER ARMOEDE' | Laat je informeren tijdens de onthaalmarkt, we prikkelen je tijdens het podiumprogramma en je ontdekt nog veel meer tijdens boeiende workshops | 19 tot 19.45u:
onthaalmarkt, 19.45 tot 20.45u: podiumprogramma, 20.45 tot
21.30u: workshops, 21.30 tot 22u: receptie | VIVES | 051 26 08
08 | www.welzijnszorg.be
PODIUM | ERIC KOLLER (NL) MET 'KOLLER
BLIJFT THUIS' | Een nieuw hoofdstuk in de fysieke grappenmakerij van de Nederlander. ‘Koller blijft thuis!’ vertolkt het
grote onbereikbare waar we allemaal wel eens in ons leven tegenaan schuren | 20.15u | € 18 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98
55 | www.schouwburgkortrijk.be

Wim Vandekeybus & Ultima Vez met ‘Spiritual Unity’ | Een versmelting van muziek en beweging met onrustige, onvoorspelbare, krachtige en tegelijk kwetsbare lichamen. Aansluitend DJ
Mauro | vrijdag 9 oktober | 20.15u | € 28/26/18
Wim Vandekeybus & Ultima Vez met Monkey Sandwich The Film + Concert | Een gefrustreerde theaterregisseur kan geen harmonie meer vinden. Zijn obsessief nagestreefd rivierenproject
wordt een drama: zijn zwangere vrouw en haar ongeboren kind verdrinken | zaterdag 10 oktober |
20.15u | € 12 (incl gesprek met Wim Vandekeybus (17.30u) en solo van Thi-Mai Nguyen (19.30u)
Seppe Baeyens & Ultima Vez met Tornar (10+) | Een groep achterblijvers tracht na de doortocht van een tornado opnieuw een gemeenschap op te bouwen. De beweging van de verwoestende tornado is een metafoor voor de afbrokkelende solidariteit tussen de generaties | zondag
11 oktober | 19u | € 8
Yassin Mrabtifi met 'From Portici with love (Première) i.k.v. Ulti'mates festival | Yassin laat
zich inspireren door het Belgische verleden ‘De Stomme van Portici’ van componist Daniel-François
Esprit Aubert. De geladen inhoud van ‘From Portici with love’ vertaalt zich in een heftige en
dynamische dans, aangedreven door het pianospel van Gerard Spencer en François Variana, een
soul zanger en veelzijdig muzikant | donderdag 22 oktober | 20.15u (incl. om 19.30u) | € 16 |
Schouwburg Kortrijk
© Danny Wille

RRt.e.m. vrij 13/11 | Schouwburg Kortrijk of Concertstudio
056 23 98 55 | www.ultimatesfestival.be UiTPAS
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NACHT VAN DE DUISTERNIS
Kortrijk Weide is een plaats om op het gemak te vertoeven. Volg de vuurfakkels naar het midden van dit
magische gebied. Geniet er van fijne muziekjes van
Ayco Duyster rond een kampvuur.
Ben je eerder een filmfanaat, dan kan je er terecht
voor een outdoor filmvertoning waarbij sterren niet
mogen ontbreken. Geniet je liever live van de sterrenhemel met een hartverwarmende soep, ook dat
kan. Neem gewoon een deken mee en deze fantastische plaats doet de rest.

RR20u | www.nachtvandeduisternis.be
zie ook p. 18

THEATER | ZIE MIJ GAAN (PREMIÈRE) | In Zie Mij
Gaan speelt Walter Bourdin met veel gevoel voor humor en
dramatiek zichzelf. Geert Vaes geeft deze 87-jarige die enkele
jaren geleden emigreerde van Frankrijk naar Brussel, de kans
zijn visie te geven op ouder worden en heengaan | dagticket
€14/12 (-26/+65)/10 (EYCA) | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be UiTPAS
PODIUM | HET FIORETTI PROJECT | een muzikaal, documentair en bijzonder beeldend verhaal vol figuren,
objecten en uitbundige kostuums. Een verhaal dat ligt tussen
de realiteit van een gesloten afdeling psychiatrie én de fantasie
van jongeren en makers | ook op zo 11/10 om 15u | dagticket
€14/12 (-26/+65)/10 (EYCA) | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be UiTPAS
KWIS | MARKE QUIZT 5 | Teams van max. 4 personen.
Net als vorig jaar een wisselbeker voor: De slimste Markse jeugdvereniging, de slimste Markse vereniging, de slimste Markse
straat/wijk | 19u | € 10 per ploeg (incl. drankkaart) | OC Marke

ZONDAG 11 OKTOBER
LEZING | DE INDUSTRIALISATIE VAN DE VLASNIJVERHEID IN ZUID-WEST-VLAANDEREN
– DRIES CLAEYS | Vanaf het einde van de 19de eeuw werd
de traditionele vlasnijverheid gestaag geïndustrialiseerd. Hoe
verliep dit industrialisatieproces? En hoe kan je dit verloop verklaren? Dries Claeys schreef over dit onderwerp zijn masterproef en
is bovendien een boeiend spreker i.s.m. De Leiegouw | 10.30u |
€ 4 | Texture Kortrijk | 056 27 74 70 | www.texturekortrijk.be
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PENHUIS | GUSTAAF PEEK EN GASTVROUW
SYLVIE MARIE | Gustaaf wordt beschouwd als één van
de talentrijkste jonge acteurs uit ons taalgebied. Zijn grote
doorbraak kwam er afgelopen jaar met de roman ‘Godin held’.
Deze roman vertelt in omgekeerde chronologie het verhaal
van een onverwoestbare liefde. De gastvrouw publiceert sinds
2005 gedichten in literaire tijdschriften en staat regelmatig op
het podium | 10.30u | € 8 (vvk) /7 (add) | Oranjerie Broel 6 |
www.kortrijk.be/bibliotheek
VOLLEYBAL | VOLLEY TEAM KORTRIJK –
VC LOPPEM | Sportcampus Lange Munte | 17u |
www.volleyteamkortrijk.be
VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS WEVELGEM –
TOPSPORT SCHOOL VILVOORDE | Sporthal
Marke | 17u | www.marke-webis.be
MARKT | ZONDAGSE INDOOR TWEEDEHANDSMARKT | 5000 vierkante meter speurgenot.
Antiek en brocante, verzamelobjecten, speelgoed, prularia, rommel, platen en cd's, dvd’s enz | 9 tot 17.30u | gratis toegang |
Vierlinden 1, Heule

BEURS | BUSWORLD | De oudste en meest bekende beurs
over bus en coach. Doe zeker een ritje met een hypermoderne
trambus vanuit de binnenstad naar Kortrijk Xpo | t.e.m. woe
21/10 | op 18/10 jobbeurs | www.busworld.org | zie ook p. 6

ZONDAG 18 OKTOBER

ZATERDAG 24 OKTOBER

MUZIEK | 11e VLAZZ JAZZ JAM SESSIE | Jazz
Combo onder leiding van Andy Declerck, docent aan het
Conservatorium van Kortrijk, gevolgd door jamsessie | Kaffee Damast, Museumbistro@Texture Kortrijk | 056 98 00 86 |
info@KaffeeDamast.be
VOORDRACHT | BIOTEELT VERSUS KLASSIEK
TEELT | Het biologisch tuinieren is anders dan het ‘klassiek’
tuinieren, omdat men geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen, maar wel compost en dierlijke mest gebruikt
om de bodem vruchtbaar te houden. Deze voordracht heeft
de bedoeling je de verschillen tussen beide teeltwijzen uit te
leggen | 10u | LDC De Zonnewijzer | pmsenate@skynet.be |
users.telenet.be/tuinhier-kortrijk
WANDELING | KEUZE UIT 2 VERRASSENDE
WANDELINGEN IN GROOT- KORTRIJK | Meer
info op p. 19
VOETBAL | KV KORTRIJK VS SPORTING CHARLEROI | 20u | Guldensporenstadion | www.kvk.be

MUZIEK | ARSENAL MET 'DANCE! DANCE!
DANCE!' | Arsenal is één van de meest geliefde Belgische
bands. Hendrik Willemyns en John Roan vormen de harde
kern van een groep die zich continu blijft heruitvinden. Met
‘Dance! Dance! Dance!’ gaan ze nog een stap verder: door film
en concert te combineren brengen ze, op een originele manier, een verhaal over stilstand en beweging met muziek als
motor | 20.15u | € 25 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be UiTPAS
MUZIEK | MAY IT BE | Eén avond, drie koren | 19u |
€ 12/10/gratis | OC De Vonke | 0486 95 97 20 |
leschoristesmarke@gmail.com
BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK –
D.B. WEVELGEM A. | SC Mimosa | 18u30 |
www.k-basketteamkortrijk.be
VOLLEYBAL | BIDAVO BISSEGEM – BEVO
BEOBANK ROESELARE A | Sporthal ter Biezen Bissegem | 20u | www.bidavo.be

WOENSDAG 14 OKTOBER

WOENSDAG 21 OKTOBER

ZONDAG 25 OKTOBER

ETEN | KOOKWORKSHOP VEGANIZE IT |
Zonder zuivel koken. Je leert met plantaardige melk en room
werken, maakt kennis met ingrediënten zoals miso en gistvlokken en ontdekt hoe je eieren kan vervangen in gebak en
andere bereidingen | 19u | € 25/20 (EVA-leden) | De Stuyverij |
www.evavzw.be/wat-wij-doen/kookworkshops#schrijf-je
MUZIEK | BOHREN & DER CLUB OF GORE |
Doom Ridden Jazz | € 10 | De Kreun | dekreun.be

MUZIEK | IL FONDAMENTO MET 'TELEMANN FASCH' | Doorheen de 20ste eeuw maken G.Ph. Telemann en
J.F. Fasch zich langzaam maar zeker los van de overheersende
schaduw van Bach. Hun orkestmuziek en concerto’s komen tegenwoordig frequent voor op concertprogramma’s en opnames |
20.15u | € 21/8 (-26j) | Sint-Jan Baptistkerk Kortrijk | 056 23 98
55 | www.schouwburgkortrijk.be UiTPAS

EXPO | PLATENBEURS & CD'S, COMPUTER
EN FOTOGRAFIEBEURS | Ruim aanbod aan vinyl,
maar ook aan cd’s en dvd’s en t-shirts, samen met computer en
fotografie | 10 tot 17u | € 5/gratis (- 12 j) | Kortrijk XPO - Zaal
XXL | www.dipro.be
MUZIEK | DIRK BLOCKEEL | Titularis-organist van de
Kortrijkse Sint-Maartenskerk, speelt een 100% Bachprogramma
met ondermeer de beroemde Toccata en fuga in re klein en het
prachtige koraal Wachet auf, ruft uns die Stimme | 16.30u | € 10 |
Sint-Maartenskerk Kortrijk | www.orgelkringkortrijk.com
ETEN | EETFESTIJN | De Vriendenkring van de Kinderboerderij organiseert een eetfestijn | €15/8 (kind) | 11 tot 13u:
aperitief, 12 tot 14u: herfst BBQ (inschrijven noodzakelijk),
14 tot 17u: animatie | OC Marke | Kinderboerderij van Clé |
www.vancle.be/inschrijven
VOETBAL | SINT-TRUIDEN VS KV KORTRIJK |
20u | Guldensporenstadion | www.kvk.be
FAMILIE | GEZINSHAPPENING | Voor de 4de keer
slaan Gezinsbond en OC Aalbeke de handen in elkaar om een
boeiende namiddag vol activiteiten voor jong en oud in elkaar
te steken. De prijsuitreiking van de zomerfotozoektocht van de
Gezinsbond vindt dan ook plaats | gratis | 14.30 tot 17.30u |
OC Aalbeke
VOLLEYBAL | VOLLEY TEAM KORTRIJK –
VC AALTER | Sportcampus Lange Munte | 17u |
www.volleyteamkortrijk.be
VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS WEVELGEM –
AVOC ACHEL A | Sporthal Marke | 17u |
www.marke-webis.be

DONDERDAG 15 OKTOBER
PODIUM | WOODY | Jan Sobrie, Joris Van den Brande en
Charlotte Vandermeersch vragen zich af wat het leven nu eigenlijk is. Wat wil je dat het is? Wat denk je dat het is? Wat is het in
de realiteit? Wat is het in jouw fantasie? En wat is het verschil? |
20.15u | ook op 16 en 17/10 | € 11 | Theater Antigone | 056 24
08 87 | www.antigone.be
UITREIKING | PRIJSUITREKENING 43ste ANDRÉ
DEMEDTSPRIJS | 19.30u | Gotische zaal stadhuis Kortrijk |
aanwezigheid bevestigen vóór vrij 9/10 via www.andredemedts.be
EXPO | TEN GRONDE | Verhalen uit het archeologiedepot |
Kortrijk 1302 – Mote | gratis | 19u lezing, 20u opening | t.em.
ma 30/11

VRIJDAG 16 OKTOBER
MUZIEK | ARNO MET PEACE & WAR COLLECTIF | Bijgestaan door zijn vaste begeleidingsgroep, een blazersensemble en de twee strafste zangeressen uit Vlaanderen (Nina
Babet en Monique Harcum), wandelt Arno door de grootste
nummers uit zijn repertoire, en door emblematische oorlogsliederen | 20.15u | € 31/29 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be UiTPAS
FEEST | FEESTWEEKEND 'DE BRANDING' |
Kaarting/wandeling/eetfestijn | De opbrengst gaat naar projecten ten voordele van de gebruikers van de Branding | 18u | ook
op za 17/10 om 13 en 16u en zo 18/10 om 11u | € 5 | OC De Vonke |
056 36 40 30 | www.facebook.com/debrandingwaakvzw

ZATERDAG 17 OKTOBER
MUZIEK | FESTIVAL TOURNEE KORTRIJK J.S. BACH - GOLDBERGVARIATIES | pianorecital - Timur Sergeyenia - Goldbergvariaties v. J.S. Bach. | € 15 |
St.-Maartenskerk Kortrijk | 0475 23 98 01 | www.oekenenv.be

DIGIDOKTER | GEGEVENS VEILIG BEWAREN | In
deze lezing leer je hoe je bestanden en mappen veilig bewaart
op een USB-stick, een externe harde schijf of synchroniseert met
online opslagruimte (Dropbox). Na de lezing (10 tot 11u) volgt
een 'spreekuur' (11 tot 12u) | € 3 | Bibliotheek Kortrijk | 056 26
06 00 | www.vormingsplusmzw.be
PODIUM | NACHT VAN DE NOWÉZIE | Denis Nowé
komt voor de 4de keer naar Aalbeke om zijn nieuwste dichtenbundel voor te stellen | € 12 | OC Aalbeke | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be
PODIUM | FABULEUS MET 'LIEFDESVERKLARING' | Zes jongeren verklaren hun liefde aan publiek en
theater. Een mix van verleiden en verwarren die intrigeert en
aanzet tot denken. Het geheel wordt voortgestuwd door de
elektronische beats van Beutlers huiscomponist Gary Shepherd,
die Liefdesverklaring een onweerstaanbaar popgevoel geeft |
20.15u | € 14/8 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be UiTPAS
EVENEMENT | WERELDDAG VAN VERZET TEGEN DE ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING | Opening tentoonstelling waarbij armoede op een
andere niet-stereotiepe manier in beeld komt| K in Kortrijk |
www.17oktober-kortrijk.be | zie ook p. 4
EVENT | STEUN HET WEESHUIS TYSEA | Exotische maaltijd en party | 18u (maaltijd), party (22u) | € 15/8 |
Kulak, Etienne Sabbelaan 57 | reserveren verplicht op info@
hoopvoorhaiti.be
BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK – BC ASSE-TERNAT A. | Sporthal Hiepso | 20.30u |
www.k-basketteamkortrijk.be

VRIJDAG 23 OKTOBER
PODIUM | HETPALEIS MET ZOO DOEN ZE DE
DINGEN (6+) | Zeven wezens volgen hun instinct en wij
zitten naar hen te kijken. Een dansvoorstelling die voorbij
gaat aan dieren uitbeelden, maar waar iedereen de dierenen insectenwereld in herkent en tegelijkertijd danskriebels
voelt | 19u | € 8 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be UiTPAS
MUZIEK | THE FRATELLIS | 20u | € 12 | De Kreun |
dekreun.be
EVENEMENT | DAG VAN DE JEUGDBEWEGING |
Kom in je uniform en geniet van een gratis ontbijt met muziek en
randanimatie. Deel de foto’s #DVDJB #igkortrijk | 6.30u tot 8u |
www.dagvandejeugdbeweging.be

DINSDAG 27 OKTOBER
PODIUM | THEATERVOORSTELLING STREUVELS EN ZIJN GROOTE OORLOG | Theateradaptatie van het oorlogsdagboek dat Streuvels vier jaar lang vanuit
het Lijsternest bijhield. Acteurs Oswald Maes en Hilde Vanderstraeten keren terug naar het dagelijks leven onder de bezetter
en de brute humor als tegenreactie. Ze schetsen de absurditeit en

de onmenselijkheid van de Groote Oorlog van 14-18 | 20.15u |
€ 16/15 (davidsfonds) | Arenatheater - Schouwburg |
www.davidsfonds.be

WOENSDAG 28 OKTOBER
PODIUM | ICH BIN WIE DU | Een voorstelling over vrijheid om te zijn wie je wil en de complicaties wanneer je uit een
ander land komt | 20.15u | € 11/9 | Theater Antigone | 056 24 08
87 | www.antigone.be
EXPO | WEEK VAN HET ONTWERPEN 2015 |
Een knallend event voor iedereen gebeten door ontwerpen en ondernemen. Met 4 tentoonstellingen waaronder
een expo van de beste studentenprojecten uit het creatieve
Vlaamse ontwerponderwijs en inspirerende sprekers, netwerkevents, workshops en feest! | t.e.m. 31/10 | Budafabriek |
www.weekvanhetontwerpen.be | zie ook p. 8 - 9

DONDERDAG 29 OKTOBER
FILM | MOATJE | Sinds de dood van zijn vrouw brengt Astaire het grootste deel van zijn tijd door in zijn stamcafé waar
hij een graag geziene gast is. Hij voelt zich de koning te rijk tot
een verkoudheid overgaat in een bronchitis. Hij wordt door zijn
dokter naar het ziekenhuis gestuurd en voor Astaire gaat er een
totaal onbekende wereld open | 14.30u | € 5 (incl koffie) | OC De
Vonke | 056 24 06 20 | www.heule.be
PODIUM | ABATTOIR FERMÉ MET ALICE | Alice’s
avonturen zijn als een fascinerende droom, complex en van
een andere logica. Maar die droomlogica geeft een essentieel
inzicht in wie of wat we zijn | 20.15u (incl. om 19.30u) | € 16 |
Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be UiTPAS
PODIUM | DOUBLE BILL PASSERELLE | Een
avondvullende dansvoorstelling met twee korte creaties
van Alexander Vantournhout en Aimar Perez Gali | 20.15u |
ook op 30 en 31/10 | € 10 | Budascoop | 056 25 50 77 |
www.passerellevzw.be
MUZIEK | OP DE KOFFIE MET YVES SEGERS |
Yves gaat solo en trekt bewust de kaart van de ambianceliedjes |
14.30u | € 8 | Buurthuis Rollegem | www.rollegem.be
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VOETBAL | KV KORTRIJK VS RSC ANDERLECHT | 20u | Guldensporenstadion | www.kvk.be

VRIJDAG 30 OKTOBER
PODIUM | KEVIN TRAPPENIERS MET
'ASYMPTOTE' | Trappeniers maakt woordeloos, zintuiglijk werk dat balanceert op de snijlijn tussen beeldende
kunst, theater en dans. In Asymptote gedragen twee figuren zich in een poëtische ruimte van oneindigheid en vertraging | 20.15u | € 15 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55
| www.schouwburgkortrijk.be UiTPAS
VOORDRACHT | IN HET SPOOR VAN DE RECHTERS | Multi-media voordracht door Willy Nachtergaele.
Het mysterie van het verdwenen paneel van het Lam Gods. De
geheimzinnige diefstal die mensen reeds decennia in de ban
houdt! | 20u | € 7/5 | OC Marke

OKTOBER 2015

PLECHTIGHEID | JAARLIJKSE HULDE AAN DE
OVERLEDENEN | Bloemenhulde opgeluisterd door
Koninklijke Harmonie St.-Leonardszonen Bellegem | 9.45u |
Sint-Janskerkhof

WOENSDAG 4 NOVEMBER
FILM | MADAGASCAR3 (4+) | Alex de leeuw, Marty
de zebra, Melman de giraffe en Gloria het nijlpaard proberen nog
steeds hun weg terug te vinden naar New York. Natuurlijk zijn
Koning Julien, Maurice en de Pinguïns ook opnieuw van de partij
in dit doldwaze avontuur. | 14u | € 4 (drankje + popcorn) | OC De
Vonke | 056 24 06 20 | www.kortrijk.be/jeugd UiTPAS

MUZIEK | JAZZ@TRACK*CAFÉ: DE GROOTEFAES DUO | Na aparte omzwervingen in diverse jazzbezettingen, klassieke orkesten en bands van popiconen van de
Lage Landen, slaan Bruno De Groote en Ben Faes de handen
in elkaar om een hartveroverend en eigenzinnig repertoire te
componeren | 21u | € 5 | Muziekcafé Track* | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be UiTPAS

ZATERDAG 7 NOVEMBER
BEURS | CLASSIC EVENT | Beurs over kunst, gastronomie en lifestyle | t.e.m. 15/11 | www.classic-event.be
VOETBAL | KV KORTRIJK VS KV MECHELEN |
20u | Guldensporenstadion | www.kvk.be

Andypa
buda be ttyn - Chillen a
#kortrijkach...# igkortrijkt
#buda #
sunset

#veiligkortrijk
#ook graag in
onze straat

LANGLOPEND
EXPO | KORTRIJK BEZET 14-18: WOI PARCOURS - GROOTE OORLOG | Ontdek de plaatsen in en rond Kortrijk die tijdens WO I een bijzondere rol gespeeld hebben. Je wandelt of fietst ernaar toe | Kortrijk 1302 |
www.kortrijkbezet14-18.be UiTPAS
EXPO | KORTRIJK BEZET 14-18: IN HET
SPOOR VAN EEN SPION - TENTOONSTELLING - GROOTE OORLOG | Wat gebeurde er in Kortrijk tijdens WO I? Op één dagmars van het front, was onze stad
een belangrijke bevoorradingsplaats voor de Duitse troepen. De
stad is in de greep van verordeningen, opeisingen en inkwartieringen. Onfortuinlijke en fortuinlijke burgers vertellen hun verhaal. En achter elk hoekje ligt de spion op de loer | Kortrijk 1302 |
www.kortrijkbezet14-18.be UiTPAS

TENTOONSTELLING
‘METAMORFOSEN
EEN KLARE KIJK OP DE LEIE’
HALLOWEEN | BANGELEUK | Halloween parcours door
de binnenstad. Vampire B-Boys, zombies, heksen, geesten,
pompoenen, … en nog zoveel meer staan op het griezelmenu. |
17 tot 21u | www.kortrijk.be/bangeleuk

ZATERDAG 31 OKTOBER
MUZIEK | GENERATIONSPARTY | Halloweenparty
voor iedereen. Het dansfeest bestaat uit verschillende deelfuiven
waarop iedereen welkom is. Verschillende Markse dj’s staan borg
voor non-stop muziek | vanaf 16u | gratis | OC Marke

ZONDAG 1 NOVEMBER
VOETBAL | ZULTE-WAREGEM VS KV KORTRIJK |
20u | Guldensporenstadion | www.kvk.be

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, websites en deze stadskrant? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je
activiteiten tijdig in! Deadline invoer: editie december: 3 november, editie januari 2016: 30 november.
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Metamorfosen vertelt het verhaal van de Leie en de
Leiewerken op een begrijpelijke en aanschouwelijke
manier. Een verhaal van vroeger en nu, van openbare werken, stadsplanning en mobiliteit maar ook
van schippers en vlassers, van vissen, vervuiling en
milieuzorg, van overstromingen en oorlogen, van
sport en spel, van kanovaarders en Leieprinsessen.
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RRDe tentoonstelling loopt in de loods van

Texture (Noordstraat 28, 8500 Kortrijk)
en is verlengd tot 29 november, om de
scholen, verenigingen, zonnekloppers
en late beslissers nog over de streep te
trekken!
Info: metamorfosen@kortrijk.be
056 27 74 70 | www.metamorfosen.be

#IGKORTRIJK
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RR

UiTPAS

MEER INFO OVER UITPAS
KAN JE VINDEN OP:
www.uitinzuidwest.be/uitpas
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Wil jij je instagramfoto’s op
deze pagina zien verschijnen?
Tag ze dan met #igkortrijk. De
leukste snapshots krijgen een
plaatsje in de Stadskrant, op de
ledwall of in andere publicaties
van de stad.
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