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In deze Stadskrant:

Kortrijkse kinderen kunnen zich niet vervelen in de kerstvakantie. De Stadskrant
geeft je enkele tips voor leuke uitjes. p.6-7

Tijdens de wintermaanden kunnen oudere mensen en hulpbehoevenden vaak
wat extra aandacht gebruiken. Gelukkig
zijn er goede buren zoals Frieda, die een
oogje in het zeil houden en zo voor wat
warmte zorgen. p.19
Kortrijk springt op de kar van het ecologisch samenhuizen. De hoek van de Zwevegemstraat en de Sint-Denijsestraat
maakte ooit deel uit van de Pradofabriek
en wacht op een nieuwe invulling. p. 20

Is je kindje geboren in 2014? Of wil je
je kind in september naar een nieuwe
school sturen? Dan lees je in de Stadskrant hoe dat in zijn werk gaat. p.23

En verder:
• Kerstmarkt > 3
• Geefplein > 4
• Koopweekends > 5
• Kerstvakantie > 6-7
• Kortrijkse cadeaus > 8
• Music for life > 9
• Kortrijkse knibbels > 11
• Verkoop stadsgebouwen > 12

•
•
•
•
•
•
•

Winterkalender > 13-17
Wintertips > 18
Op z’n properst > 21
Kortrijk fietst > 22
Kortrijk Kort > 24-25
Ken jouw stad > 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

Gewijzigde openingstijden
in de kerstperiode. Zie p. 24-25.

© Luc Demiddele

Speciaal voor deze kerstperiode verhuist
de Kerstman vanuit Lapland naar onze
stad. Van 11 tot en met 3 januari kan je
een kijkje nemen in zijn huis op het Vandaleplein. p. 4

KORTRIJK SPREEKT

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

KORTRIJK SPREEKT OP TOER
Op zondag 25 oktober trok het stadsbestuur op pad in de omgeving Lange Munte. Ondertussen werden de resultaten van
deze toer verwerkt. De Stadskrant geeft een kort overzicht:
• 40% van de bewoners vulden de deurhanger in, dat zijn
367 adressen
• 96% woont graag in Lange Munte en 81% voelt er zich veilig
• 80% van de ondervraagden lezen de Stadskrant en zo
goed als iedereen van deze mensen vindt dit interessant
• 95% van de Lange Muntenaren voelt zich trots om Kortrijkzaan te zijn
• 59% van de bewoners kent het meldpunt 1777
• 27% van de Lange Muntenaren bezoekt soms het buurthuis
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 www.kortrijkspreekt.
be en je brievenbus in de gaten. De resultaten van deze toer
mag je verwachten in de Stadskrant van januari.

KORTRIJK SPREEKT VÓÓR DE GEMEENTERAAD
Mee het beleid van de stad bepalen? Dat kan ook elke
maand voorafgaand aan de gemeenteraad! Het 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 7 december om 18.30
uur in OC Troubadour, Bissegem. Je leest meer over de
voorwaarden en inschrijving voor dit initiatief op www.kortrijk.be/kortrijkspreektgemeenteraad.

Betalingen gebeuren met bancontact.
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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.
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Sfeervolle
kerstmarkt op
drie pleinen
Er valt dit jaar opnieuw heel wat te beleven tijdens de laatste weken van het jaar. Vanaf 11 december dompelen
we de stad onder in een warme en gezellige kerstsfeer. Het volledige programma vind je binnenin deze
Stadskrant. We lichten alvast enkele hoogtepunten uit, zoals de sfeervolle kerstmarkt op de Grote Markt, het
Vandaleplein en het Sint-Maartenskerkhof.
Van vrijdag 11 december tot en met zondag 3 januari toveren de organisatoren van
Feest in Kortrijk vzw de drie pleinen om in
een winterse wonderstad. En dan hebben
we het niet over hier en daar wat aangebrachte kerstversiering, maar over prachtige lichthemels en rode lopers die je het
gevoel geven dat je in een echt kerstdorp
beland bent.

WINTERKOETS
Nieuw dit jaar is de winterkoets die jou en
je gezin op een andere manier laat kennismaken met het stadscentrum. Een koets en
paard wachten jou op aan de Grote Markt
en voeren jou gratis door de binnenstad.
Dit kan op 11, 12, 13, 18, 19, 20, 26 en 27
december. Op 11 december vanaf 18 uur,
de andere dagen vanaf 15 uur.

57 CHALETS
Maar liefst 57 chaletjes veranderen de
Grote Markt, het Vandaleplein en het SintMaartenskerkhof in een gezellige plek voor
jong en oud. Je kan er terecht voor een
kop warme chocomelk, een pannenkoek
of hamburger. Ben je nog op zoek naar
een leuk kerstcadeau? Dan vind je beslist
je gading tussen de vele kraampjes met
juwelen, modeartikelen en andere leuke
hebbedingetjes.

RRWaar? Grote Markt, Vandaleplein en SintMaartenskerkhof in Kortrijk.

RRWanneer? Vrijdag 11 december tot en met

zondag 3 januari, vanaf vrijdag 18 december
dagelijks.
Openingstijden? Van 15 tot 22 uur, met
uitzonderingen op 11/12 vanaf 18 uur, 25/12
en 1/1 vanaf 17 uur, 24/12 en 31/12 van 15
uur tot 18 uur, 14 tot en met 17 december
opening naar keuze.

RR

KERSTMARKT IN DE
DEELGEMEENTEN
Een hartverwarmende babbel met
de buren? Dat kan op de kerstmarkten in de verschillende deelgemeenten. Noteer alvast volgende
data met stip in je agenda.
ZATERDAG 5 DECEMBER | HEULE WINTERT
| vanaf 14 uur | Park van Heule
ZATERDAG 19 DECEMBER | KERSTHAPPENING HEULE | vanaf 17 uur | Lagaeplein Heule
ZATERDAG 19 DECEMBER | WINTERNACHT
ROLLEGEM | vanaf 17.30 uur | Kerk van Rollegem en Parochiaal centrum
ZATERDAG 19 DECEMBER | BISSEGEMSE
KERSTMARKT | vanaf 16 uur | Bissegem plaats
ZATERDAG 19 EN ZONDAG 20 DECEMBER |
KERST OP OVERLEIE | op zaterdag van 14
tot 20 uur, op zondag van 10 tot 18 uur | Overleie
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GEEF EEN GESCHENK
AAN MENSEN DIE JE
NIET KENT

Huis van de Kerstman
Speciaal voor deze kerstperiode verhuist de Kerstman vanuit Lapland
naar onze stad. Van 11 tot en met 3 januari kan je een kijkje nemen in
zijn huis op het Vandaleplein. Ook op het Sint-Maartenskerkhof is er
plezier gegarandeerd voor jong en oud.
Geen magischere figuur voor jong en oud als
de Kerstman, de guitige en zachtaardige man
die in zijn slee geschenken rondstrooit voor
iedereen die braaf was tijdens het voorbije
jaar. We hebben het geluk dat hij deze eindejaarsperiode Kortrijk kiest als de plaats waar
zijn huis een tijdje zal staan. De kinderen,
maar natuurlijk ook de ouders, zijn welkom
om de Kerstman te begroeten, even binnen
te kijken in zijn huis, een tekening af te geven
of hem de hand te schudden. De kinderen
van Kortrijk en omstreken staan bekend als
de braafste van het land, dus zullen alle gesprekken gemoedelijk en grappig verlopen.

GRATIS GEZINSFOTO
Wie wil, kan zelfs samen met de Kerstman op
de foto en krijgt die dan gratis doorgemaild.
Dat is beslist een onvergetelijke herinnering
aan de mooiste periode van het jaar. Aan het
huis van de Kerstman hangt uiteraard ook
een brievenbus waar je wenskaarten, brieven en tekeningen kan deponeren. Men zegt
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dat hij ze allemaal persoonlijk leest. Je kan je
brief ook persoonlijk afgeven aan de Kerstman. Misschien kan je meteen afspreken wat
je onder de kerstboom wil op 25 december?

KINDERANIMATIE
Tijdens de hele periode is er ook kinderanimatie . Elke dag staan er reuzegrote versies
van gezelschapsspelen, kan je kleuren met
stiften op een stok of een kerstschaap met
wensen maken. Op woensdag en zaterdag
maak je zelf kerstballen, op donderdag
knutsel je met mozaïekjes en op vrijdag is
er action painting. Tijdens de weekends is
er doorlopend kindergrime door Avanti.

De ARC de Triomphe in Parijs is een
imponerend gebouw en een krachtig
symbool, nu misschien nog krachtiger
dan ooit. Maar er komt er ook één in
Kortrijk. De Stuyverij (een organisatie
die initiatieven neemt rond sociale innovatie), de opknapwerkplaats Stal 13
en boekhandel Theorie zetten met een
eigen ARC de Triomphe - een constructie gemaakt uit oude kasten - de strijd
tegen armoede in de kijker. In deze
ARC de Triomphe kan je gedurende de
hele feestperiode geschenken neerleggen voor mensen die je niet kent,
en die er anders ook maar weinig zouden krijgen. De organisatoren bouwen
de ARC op 11, 12 en 13 december –
bij de opening van de kerstmarkt en
de eerste koopzondag – op de Grote
Markt. Alle geschenken zijn welkom
tussen 15 en 22 uur, gelijklopend met
de openingstijden van de kerstmarkt.
VLUCHTELINGEN
Tijdens de feestperiode zullen heel wat
Kortrijkse organisaties die strijden tegen armoede, verschillende activiteiten
op het getouw zetten rond de ARC. Afsluiten doen wij op zondag 3 januari, de
laatste dag van de kerstmarkt, met een
‘Feest van het Foute Geschenk’. Kreeg je
met kerst en nieuw een cadeau dat je
eigenlijk niet bevalt, dan kan je dat bij
ons achterlaten. Die geschenken gaan
naar personen die momenteel in vluchtelingenkampen verblijven.

RRKortrijkarcdetriomphe.Wordpress.com

In een sfeervolle omgeving, zowel in K in
Kortrijk als in de winkelstraten, kan je genieten van muziek, animatie en af en toe
zelfs van een kort optreden. Even pauzeren
en opwarmen bij een koffietje? Dat kan bij
tal van horecazaken verspreid over het hele
centrum. In december en januari houden de
handelaars zelfs vijf weekends lang hun deuren het hele weekend open!

venop met een Russische kerst. In het winkelcentrum word je ondergedompeld in
een magische sfeer en kan je het sprookjesachtige kasteel van de Russische Kerstman,
Grootvadertje Vorst, bezoeken. Dit alles in
een sprankelende setting met duizenden
lichtjes die het winkelcentrum opvrolijken.

RRWaar? K in Kortrijk en de winkelstraten.
RRWanneer? Doorlopend van 5 december tot en
met 3 januari.

RROpeningstijden? conform openingstijden
van de winkels.

Kortrijk Cadeaubon
Arc De Triomphe
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Shoppen tijdens de drukke decembermaand: het is niet voor iedereen een
ontspannende bezigheid. Kortrijk doet er daarom alles aan om het shoppen
zo aangenaam mogelijk te maken. Met een pak randanimatie vliegt het
winkelen met vrouwlief zo voorbij!

K in Kortrijk doet er nog een schepje bo-

RR
RR

Eindejaarsshopping
met animatie

KERST K IN KORTRIJK

RRWaar? Vandaleplein en Sint-Maartenskerkhof
Kortrijk.
Wanneer? Vrijdag 11 december tot en met
zondag 3 januari, vanaf vrijdag 18 december
dagelijks. Niet open op maandag en dinsdag.
Openingstijden? Vanaf 15 uur. (Vrijdag 11
december vanaf 18 uur)

© David Samyn
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Zoek je een creatief geschenk, maar heb je even geen inspiratie? De Kortrijk Cadeaubon is de ideale oplossing. De bon is geldig in verschillende winkels in de binnenstad
én in het shoppingcentrum K in Kortrijk. Je kiest zelf welk bedrag je erop zet, met
een minimum van 10 euro en een maximum van 500 euro. De Kortrijk Cadeaubon
kan je verkrijgen tijdens de openingstijden van de infobalie K in Kortrijk. Er is een
lijst beschikbaar van de deelnemende winkels op www.shop-in-kortrijk.be.

Shop gratis voor
10.000 euro!
Niet enkel Sinterklaas en de Kerstman delen geschenken uit tijdens
de eindejaarsperiode. Wie in Kortrijk shopt tot 6 december maakt
kans op een hoofdprijs van maar
liefst 10.000 euro. Doe je aankopen
bij de deelnemende handelaars en
verzamel daar je loten. Deponeer de
loten op zondag 6 december tussen
8.30 uur en 13.30 uur in de Super
Shopping Box op het Schouwburgplein. Alleen de aanwezigen, en dat
zijn er elk jaar héél veel, maken kans
op het prijzenpakket.

RRzondag 6 december op het

Schouwburgplein, trekking om 13.30 uur
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De Stadskrant geeft je enkele tips voor leuke uitjes tijdens de komende kerstvakantie.

KERSTSFEER IN BEGIJNHOF
Het Kortrijkse Begijnhof baadt dit jaar opnieuw in kerstsfeer. Het OCMW zorgt in
samenwerking met de Provinciale Tuinbouwschool voor een sprookjesachtige
aankleding van dit stukje werelderfgoed.
Van zaterdag 5 december tot en met zondag 3 januari huist een tijdelijk, sfeervol
koffiehuis in Begijnhof 26. Er vinden ook
verschillende optredens plaats in diezelfde
periode. Zo woon je op zaterdag 19 december om 16 uur een kerstprelude bij in
de Sint-Annazaal. Op zondag 20 december
geniet je om 16 uur van een kerstconcert
op het historische orgel in de Sint-Matteüskapel. Een houtblaaskwintet brengt een
sprookjesprogramma op tekst van Roald
Dahl op woensdag 23 december om 20
uur in de Sint-Annazaal. Tot slot kan je op
woensdag 30 december vanaf 20 uur je
hart verwarmen aan Blue Skies, een avond
vol swingende jazz, bossa nova en Franse
chansons in de Sint-Annazaal.

RRAlle concerten zijn gratis.

Info: www.begijnhofkortrijk.be
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BUDA’S
WINTERWONDERLAND
Buda verwent in de Budascoop de jonge
en iets oudere filmliefhebbers met filmnamiddagen. Op het programma staat onder
meer een kortfilmcompilatie van Shaun
the Sheep en de avonturenfilm Belle & Sebastiaan. Op woensdag 23 december is er
een bijzondere editie van cinema sonoor
voor kinderen. Na de beluistering kunnen
de kinderen zelf aan de slag met microfoon, gitaar en trommel om een hoorspel
in elkaar te boksen. Vóór en na de film kan
je je even opwarmen bij verse chocolademelk. Het gewone filmaanbod vult de kinderfilms aan, zowel in de namiddag als ’s
avonds.

RRkinderfilms: van zondag 20 december tot en

met zondag 3 januari (niet op 25 december en 1
januari), telkens om 14 uur
cinema sonoor: woensdag 23 december om 14
uur (6-8 jaar) en 16 uur (9-12 jaar), inschrijven
verplicht (€7) via info@budakortrijk.be
Het volledige filmprogramma vind je op
www.budakortrijk.be

RR
RR

WIN

Vijf Stadskrantlezers mogen
gratis naar de kinderfilm Belle
& Sebastiaan tijdens de kerstvakantie. Mail vóór 15 december naar
info@budakortrijk.be. De winnaars worden
persoonlijk op de hoogte gesteld.

VOORSTRAAT
Neem een kijkje in de Voorstraat en vergeet
je gsm niet. Je kan er een sfeervolle kerstfoto nemen op één van de door Nesten
aangeklede zitbanken. Bovendien maak je
kans op een mooie prijs.

RRvanaf 6 december in de Voorstraat
X-MASTOURNAMENT
Basketliefhebbers halen hun hart op tijdens het X-mastournament op 27, 28 en
29 december in SC Lange Munte, Mimosa
en Lagaeplein Heule. Dit evenement is het
mekka van het jeugdbasketbal. Jongens en
meisjes tussen 14 en 17 jaar, goed voor 120
ploegen uit 19 verschillende landen, geven
het beste van zichzelf. Dit jaar is er ook een

g-basket en een rolstoelbaskettornooi. De
allerjongsten kunnen kennismaken met de
basketbalsport tijdens een initiatiesessie.

RRwww.x-mastournament.be
KORTRIJK FEEËRIEK
Wie graag op een originele manier het centrum verkent, kruist dinsdag 29 december
in zijn agenda aan. Tussen 14 tot 20 uur
gaat aan JC Tranzit de winterwandeling
Kortrijk Feeëriek van start. De tocht van 7 of
13 kilometer brengt je naar het hart van de
stad. De wandeling is het laatste luik van de
vier kunststedentrofee. Elk uur kan je een
gadget winnen.

RRdinsdag 29 december van 14 tot 20 uur, start en

inschrijvingen: JC Tranzit, Magdalenastraat 48
in Kortrijk. Info: 0486 75 04 71

TEXTURE EN KORTRIJK 1302
De eindejaarsperiode is veel meer dan
shoppen, eten en drinken alleen. Het is de
ideale periode om cultuur op te snuiven.

In Texture, het mooie en nieuwe museum,
heb je de tijd om te onthaasten en de geschiedenis, het heden en de toekomst van
de rijke vlasindustrie te ontdekken. Ook de
Leie en het belang voor de streek krijgen er
extra aandacht. In Kortrijk 1302, het museum in het Begijnhofpark, kan je behalve het
verhaal over de Guldensporenslag ook nog
‘In het spoor van de spion’ bezoeken, een
knappe en kindvriendelijke tentoonstelling
over de Eerste Wereldoorlog (nog tot 23 december). Nagenieten kan in Kaffee Damast
naast Texture of in één van de vele bistro’s
of cafés in de buurt van Kortrijk 1302.

RRdinsdag tem zondag (niet op 24, 25, 31

december en 1 januari), telkens van 10 tot 17
uur in Texture, Noordstraat 28 en Kortrijk
1302, Begijnhofpark.

SCHOUWBURG
De Schouwburg zet allerminst de voet op
de rem tijdens de kerstvakantie. Met heel
wat voorstellingen voor jong en oud valt er
altijd wel iets te beleven. Singer-songwriter
Milow stelt zijn nieuwe plaat ‘Silver Linings’

voor, NTGent brengt ‘De Kersentuin’ en de
Kopergietery toont het verhaal ‘De Koningin is verdwenen’. Toneelhuis brengt met
‘Bezonken Rood’ een rouwzang, Het Paleis
& Het Gevolg tonen Kleine Koning December II, Guga Baul speelt de zaal plat met imitaties van binnen- en buitenlandse muzikanten en Dirk Brossé vertelt over het reilen
en zeilen als componist op wereldniveau.

RRwww.schouwburgkortrijk.be
PUTTEKE WINTER
Veel ‘aaahs’ en ‘ooohs’, dat is wat je zal horen tijdens Putteke Winter in het Provinciaal
Domein De Gavers in Harelbeke. Deze verwonderende wandeling brengt je langsheen verrassende plaatsen van het domein.
Talrijke licht- en vuurinstallaties en intrigerende acts maken van Putteke Winter een
niet te missen winterspektakel.

RRvrijdag 18 december in Provinciaal domein

De Gavers in Harelbeke, vrije start van de
wandeling tussen 18 en 19.45 uur, slotshow om
21.30 uur (gratis).
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Kortrijks cadeau onder de kerstboom?
Dat Kortrijk barst van creatief talent werd het voorbije jaar nog maar eens bewezen. De Stadskrant ontving heel
wat aanvragen van Kortrijkzanen die hun nieuwste cd of boek in de kijker wilden plaatsen. Nog een cadeautje
nodig voor onder de kerstboom? Wie weet, vind je hier wel inspiratie!
DE KUNST VAN ACCEPTEREN
GWENDOLINE REMMERIE
Dagelijks leveren we een strijd om het verloop van gebeurtenissen naar onze hand
te zetten. Dit boek wil bewustzijn en inzicht
aanreiken om de werkelijkheid te accepteren.

RRVerkrijgbaar in de boekhandel - € 19.50
info@boekenvangwendoline.com

JUGENDBATAILLON
LANGEMARCK

CAESAR TEGEN DE OUDE
BELGEN
ARMAND SERMON
Deel II van de trilogie ‘Caesar tegen de Oude
Belgen’ behandelt de belegering en verovering van de hooggelegen versterking der
Aduatuci. Achtergronden, strategieën en
motieven van de verschillende strijdende
partijen komen in het boek aan bod.

RR Te bestellen via armand.sermon@skynet.be – € 49.99
HITMONEY

PIETER JAN VERSTRAETE
Op Goede Vrijdag 1945 vertrok het jeugdbataljon 'Langemarck' naar het front. Nabij
de stad Prenzlau werden de Vlaamse kindsoldaten als kanonnenvoer in de strijd geworpen. Aan de hand van getuigenissen en
documenten reconstrueert de auteur het
korte bestaan van dit bataljon.

NOMAD
Kortrijkzaan Nomad (alter ego van Ruben
Kindermans) valt niet te omschrijven als
een alledaagse singer-songwriter. Zijn geheimzinnige mix van elektronische beats
en folk invloeden resulteren in een ongewone, maar heel interessante muziekstijl.

RR Bestellen via pieterjan.verstraete@skynet.be - € 17.95

RRVerkrijgbaar bij Komma in de Lucht |Theoria -

EEN SCHEUR IN HET VLIES
VAN DE WERELD

CHARLOTTE’S BASEMENT

NELE VANDENBERGHE
Aan een lange tafel, ’s avonds laat, zit de ikpersoon, omringd door de doden met wie
ze kan praten. De gesprekken die zij voert
over het leven van de doden, helpen haar
uiteindelijk een beter mens te worden. Het
verhaal is filosofisch getint.

RRUitgegeven door Boekscout – Te bestellen
via Nele Vandenberghe 0486 75 51 42 of
verkrijgbaar in de boekhandel - € 14.95

VINYL #1
ILLUMININE
Op ‘#1’ staan veertien sobere, minimalistische
songs die de weg naar het hart volgen. Met
Kortrijkzaan Mathijs Bertel (samples en altviool)

RRVerkrijgbaar bij Komma in de Lucht |Theoria € 15 - www.facebook.com/illuminine
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€ 15 - www.facebook.com/homesicknomad

ZUCCHINI DRIVE
Zucchini Drive is de internationale samenwerking tussen Kortrijkzaan Tom De Geeter en
de Zweed Marcus Graap. Drive is het project
waarin, behalve hip-hop roots, ook plaats is
voor elektronica en popgevoelige melodieën.

RRVerkrijgbaar bij Komma in de Lucht |Theoria
€ 15 - www.facebook.com/zucchinidrive

DON’T TAKE TOO LONG
CLEAR SEASON
Vorige zomer won de band achter Kortrijkzaan Matthias Desmet de Hitspot Musea
Brugge. Clear Season werd in oktober ook
geselecteerd voor De Nieuwe Lichting van
Studio Brussel. Beluisteren kan op iTunes of
via musicme.com

Steun Music for life
Van 18 tot 24 december is er opnieuw Music For Life, de solidariteitsactie
van Studio Brussel in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting.
Andermaal zullen luisteraars van Studio Brussel geld inzamelen voor een
door hen zelf gekozen Vlaamse vzw. Ook in Kortrijk laten we dit initiatief
niet onopgemerkt voorbijgaan.
FOODTRUCK LIDL
Music for Life en supermarktketen LIDL
slaan de handen in elkaar. Op 19 december zullen ze alle onverkochte groenten
verzamelen in een foodtruck op de Grote
Markt. Daar gaat een groep vrijwilligers aan
de slag om verschillende soepen te maken
met de overschotten. De verkoop gaat van
start om 12 uur. De opbrengst gaat integraal naar Music for Life.

HOWEST EN BOLWERK
PLONSEN FOR LIFE
Ook Howest en Bolwerk gaan de uitdaging
aan. Zij haalden inspiratie bij SINKSEN 15.
Herinner jij je de volgelopen Volkswagen
Kever nog op Camping Oasis? Op zaterdag
12 december krijg je opnieuw de kans om je
aan een plons te wagen. Het concept is een-

voudig: tussen 14 en 18 uur kan je een bibberduik nemen op de ‘kop’ van de Veemarkt.
Sluit een weddenschap met vrienden, laat je
sponsoren of schenk gewoon een vrijwillige
bijdrage aan deze prettig gestoorde actie.
Er zijn omkleedhokjes voorzien, dus je hebt
geen excuus om een frisse duik te nemen
ten voordele van de waterproblematiek in
Afrika. De organisatie wil de drinkwaternetten uitbreiden. Dit moet proper water opleveren voor meer dan 14.000 mensen.

ANDERE INITIATIEVEN
Zet jij tijdens Music for Life zelf een actie op
het getouw voor een goed doel? Laat het
dan weten via communicatie@kortrijk.be.
Wij zorgen graag voor wat extra promotie
via onze communicatiekanalen.

RRwww.musicforlife.stubru.be

WA A R K A N
I K G R A T I S
C O M P U T E R L E S S E N V O L 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

KINDERKERSTFOOR
Voor kermisplezier moet je op het
Schouwburgplein zijn. Vanaf 11
december is de kinderkerstfoor het
actieterrein van de allerjongsten.
Vooral gezinnen met kinderen tussen 3 en 12 jaar komen er aan hun
trekken. Je vindt er eetkramen, een
schiettent, een kindermolen, een
grote trampoline, …. De foor krijgt
bovendien een extra winters tintje door de sfeervolle focus op de
prachtige gevel van de Schouwburg.

RRDoorlopend open van vrijdag 18

december tot en met zondag 3 januari
vanaf 15 uur op het Schouwburgplein.
Uitzonderlijk ook open op 11, 12 en 13
december.

Drie lezers kunnen een
kerstpakketje winnen met
een bon voor een pak
oliebollen en gratis jetons voor verschillende attracties. Mail je mooiste wens
voor 2016 vóór 12 december naar
stadskrant@kortrijk.be. We brengen de
winnaars persoonlijk op de hoogte.

WIN

Alle prijzen zijn onder voorbehoud
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Wil je een origineel dessert op de feestdis? De eigentijdse Kalletaart en het Bibkoekje 2015 zullen jouw gasten zeker bekoren.
KALLETAART
Tijdens het Lekkerste Weekend moesten kinderen de
Kortrijkse Kalletaart een eigentijdse toets geven. De
9-jarige Jules Van Mol won
met een recept op basis van
een ‘torta del cielo’, chutney
van appel en abrikoos, suikerwater en een crumble van
speculoos.
TORTA DEL CIELO
• 225 gr. boter
• 175 gr. amandelpoeder
• 225 gr. suiker
• 3 eieren
• 9 eetlepels bloem
• snuifje zout
• 1 theelepel vanille extract
• 10 gr. boter
• Oven voorverwarmen op 180° C
• Taartvorm invetten met boter
en bloem.
• Boter en suiker luchtig kloppen met de klopper.
• Ei, amandelpoeder en vanille
toevoegen.
• Bloem en zout bijdoen en kort
mengen.
• Alles in de vorm gieten en in
de oven 25 minuten afbakken tot een veerkrachtig geheel.
• Laten afkoelen in koelkast.

CHUTNEY VAN APPEL
EN ABRIKOOS
• 3 appels
• 30 gr. amandelschilfers
• 70 gr gedroogde abrikoos
• 4 limoenen
• 3 sinaasappels
• 100 gr. suiker
• 50 gr. bruine suiker
• 60 ml. rode wijnazijn
• 10gr. boter
• Appels schillen en in stukken
snijden
• Appels in de pan doen met
een beetje boter, limoen erover raspen.
• Abrikozen snijden (in 2 schijfjes en dan in 3 blokjes).
• Sinaasappels persen.
• Sinaasappelsap,
amandelschilfers en abrikozen toevoegen aan de pan met appels en zachtjes laten koken.
Af en toe roeren en pletten.
• Eens al het vocht weg is en appeltjes puree zijn, de suiker, bruine suiker en azijn toevoegen.
• Laten koken tot gewenste dikte,
denk aan de lepel om te testen.
SUIKERWATER
• 100 ml. water
• 100 gr. suiker
• 80 ml Calvados
Alles samen laten opkoken tot
dat je suiker niet meer ziet.

CRUMBLE VAN SPECULOOS
18 speculooskoekjes fijn pletten
SAMENSTELLEN TAART
• Taart in 2 snijden.
- a. zaagje gebruiken
- b. bovenste deel eraf doen
met spatel
• Taart bestrijken met suikerwater op de onderzijde.
• Chutney ertussen doen, taarten opnieuw op elkaar leggen en even aandrukken.
• De bovenkant inwrijven met
het suikerwater, nadien inwrijven met 60 gr. abrikozenconfituur
• Speculooscrumble erop doen
• Letter K in het midden leggen
en bloemsuiker erover strooien.

BIBKOEKJE
In het kader van de bibliotheekcampagne 2015, Verborgen
Parels’ en de Dag van de Klant,
zocht de Kortrijkse bib naar
thuisbakkers die het ‘Kortrijks
bibkoekje’ konden bedenken.
De 10-jarige Maureen Decouttere won met haar koekjes met
chocoladevulling.
VOOR 10 STUKS
• 65 gr. pure chocolade
• 15 gr. boter
• 1 ei
• ½ theelepel vanille essence

•
•
•
•

40 gr. fijne kristalsuiker
50 gr. zelfrijzend bakmeel
15 gr. cacaopoeder
50 gr. bloemsuiker
voor de vulling
• 20 callets chocolade
• Laat de chocolade samen
met de boter smelten au
bain-marie.
• Meng het ei met de vanille
essence en voeg toe aan de
chocolade.
• Voeg de kristalsuiker toe en
roer tot de suiker is opgelost.
• Zeef het meel en de cacao
poeder er over en roer alles
door elkaar.
• Zet het mengsel minstens
één uur in de koelkast.
• Rol een worstje van ongeveer
40 cm lang en zet 15 min. terug in de koelkast.
• Verwarm de oven voor op
170 °C.
• Zeef de poedersuiker op een
bord.
• Snij plakjes van ongeveer 2
cm. Duw 2 callets chocolade
in elk plakje. Rol dat samen
tot een balletje.
• Rol het koekje door de poedersuiker en bak in 10 à 12
minuten in de oven.
Eet de koekjes als ze net uit de
oven komen, de vulling is dan
nog lekker smeuïg.

Kortrijkse
Knibbels
van buikvulling tot
heerlijk dessertje

Op 3 en 4 oktober was het tijdens het Lekkerste
Weekend voor heel wat mensen een aangename
(hernieuwde) kennismaking met een oud
stadsgerechtje: chef Felix François kaapte er
de eerste prijs weg met zijn interpretatie van
de Kortrijkse Knibbels en zette op die manier
deze smaakvolle creatie weer helemaal in de
schijnwerpers. We brachten de chef samen
met Nelly Cossement, een kranige dame van
82, die de knibbels altijd is blijven maken voor
oergezellige familiemomenten.
"Ik leerde de Kortrijkse Knibbels kennen in de
periode na de Tweede Wereldoorlog," herinnert Nelly zich nog scherp. "De meeste mensen hadden het toen niet breed en grepen terug naar vrij goedkope gerechten om te eten.
De Kortrijkse Knibbels pasten perfect in dat
verhaal: met bloem, rozijnen en spuitwater
als voornaamste ingrediënten, waren ze als
volle maaltijd haalbaar voor de portemonnee
van iedereen." Felix François (29) hoorde pas
recent van het gerechtje. "Ik was op zoek naar
een origineel, leuk idee om mee uit te pakken
op het Lekkerste Weekend. Toen mijn vader
me opbelde om dit gerecht van onder het
stof te halen, was ik meteen voor het idee gewonnen. Voor hem was het een herinnering
uit zijn kindertijd, toen zijn grootmoeder het
regelmatig voor hem maakte."
SOCIALE AANGELEGENHEID
"Knibbels zijn iets wat je klaarmaakt voor
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de hele familie," vervolgt Nelly. "Zeker tijdens de koude wintermaanden is het heerlijk om kinderen en kleinkinderen bijeen te
roepen en er samen van te genieten. Zelfs
mijn achterkleinkind, dat alleen lactosevrije
producten mag eten, mag ervan smullen.
Tot mijn plezier heeft mijn kleindochter Sofie ook de microbe te pakken en wil ze het
ook geregeld klaarmaken."
BEREIDINGSWIJZE
Op de traditionele manier, bereid je knibbels met 1 kg bloem en 300 g rozijnen.
"Daar voegen we spuitwater aan toe, als
bindmiddel. Daarna maken we de knibbels
door telkens 1 soeplepel deeg in kokend
water te brengen. Als ze eenmaal klaar zijn,
doe je er witte saus bij en dompel je ze onder in bruine suiker. Ook daags nadien zijn
ze nog lekker, gebakken in de pan, met een
lekker korstje aan," zegt Nelly. De basis van

© Foto HOL

Kortrijks gebak op de feestdis

chef Felix is dezelfde, "al gebruik ik melk in
plaats van spuitwater en voeg ik nog gist
aan het deeg toe. Ik maak ze niet klaar in
kokend water, maar bak ze meteen in boter, met nog een scheutje rum extra. De gebakken Knibbels draaien we daarna in een
crumble van bruine suiker en vlaszaad, om
het Kortrijkse karakter nog te beklemtonen.
Nog even dippen in een karamelsausje, en
genieten maar. Ik serveer het sinds kort als
hapje bij de koffie en krijg alleen lovende
reacties."
Ook op de Tower Awards zal Felix François
met dit gerechtje uitpakken, maar laat je
vooral niet tegenhouden om dit ook thuis
eens te proberen en zo een tweede leven
te geven aan deze mooie Kortrijkse traditie!

RRwww.towerawards.be
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Gezocht: creatieve
invulling voor
Villa Overleie

Creatief en ondernemend? Op zoek naar een tijdelijke stek om jouw
ideeën vorm te geven? Stuur dan zeker jouw voorstel in en word één van
de tijdelijke gebruikers van de oude villa op Overleie.
Na de drie succesvolle tijdelijke bars op de
gelijkvloerse verdieping beoogt men een
nieuwe tijdelijke invulling voor het volledige gebouw. Tussen februari en oktober
2016 stelt de stad deze inspirerende locatie ter beschikking. Acht ruimtes op de bovenverdieping en de ruime benedenruimte
met tuin op de gelijkvloerse verdieping
wachten op creatieve ideeën van ondernemende mensen. Denk hierbij aan een
creatief atelier/bureau, co-working, een
inspirerende ontmoetingsruimte of een

experimenteel dynamisch project. Je kan
alleen of samen met anderen een voorstel
indienen. Geïnteresseerd? Vraag dan de infobundel op via overleie@kortrijk.be.
Op 10 december 2015 tussen 20 en 21.30
uur kan je de locatie op de hoek van de StAmandslaan en de Kollegestraat bezoeken
en praktische vragen stellen. Uiterlijk tegen
10 januari 2016 kan je jouw voorstel indienen.

RRwww.kortrijk.be/villa-overleie

Smijt je helemaal voor
de Challenge Run!
Een uitdagende loop in teamverband: daarvoor staat de Kortrijk Challenge Run. Op zondag 17 januari krijgen zowel individuele deelnemers (start in golven vanaf 10 uur), teams
van vier mensen(start vanaf 9.30 uur) als bedrijven (vanaf 11 uur) de kans om tijdens een
unieke sportieve manifestatie de stad eens
vanuit een ander perspectief te leren kennen.
Na de start op het Schouwburgplein reken je
tijdens het parcours van 5,5 of 9 km zowel af
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met bestaande hindernissen (ondergrondse
garages, trappen,...) als een aantal speciaal
voor de gelegenheid gebouwde kunstmatige obstakels. Je doorkruist bekende Kortrijkse plaatsen zoals het station, de Budafabriek,
het Begijnhofpark en het stadhuis en wordt
helemaal ondergedompeld in een gezellige,
winterse sfeer. De wedstrijd is toegankelijk
voor jong en oud.

RRkurt@challengerun.be

STAD VERKOOPT
EIGENDOMMEN
Het stadsbestuur besliste in de gemeenteraadszitting van 12 oktober om twee stadseigendommen
te verkopen:
DE BLAUWE HOEVE
De Blauwe Hoeve (Doorniksesteenweg 15, Kortrijk) is een historisch
waardevolle hoeve met parking, aanhorigheden en omliggende grond,
momenteel in gebruik als horecazaak, met een totale oppervlakte van
39a 03ca. De minimale verkoopprijs
is vastgesteld op 650.000 euro. De
Vlaamse Overheid, afdeling vastgoedtransacties stelt de verkoopakte op.
HERENHUIS
Het Herenhuis (Broelkaai 4 in Kortrijk)
is een heel ruimte, te renoveren woning gelegen in het centrum van de
stad aan de oude Leieboorden, met
een totale oppervlakte van 606 m2
waarvan ongeveer 258 m2 bebouwd.
De minimale verkoopprijs is vastgesteld op 475.000 euro. Notaris Ph. Defauw, H. Consciencestraat 4, stelt voor
dit dossier de verkoopakte op.

RRnatalie.deprez@kortrijk.be

AGENDA VAN 1 DECEMBER 2015 TOT 9 JANUARI 2016
DINSDAG 1 DECEMBER
POPUP | OXFAMWERELDWINKEL GESCHENKENBEURS | De wereldwinkel pakt uit met een tijdelijke winkel, geef eens een eerlijk cadeau met de feestdagen! | tot 9/1 |
bovenste verdieping K in Kortrijk (openingstijden K) | 056 22 32
44 | kortrijk@oww.be
FILM | PAWN SACRIFICE | In volle koude oorlog vond
in 1972 het wereldkampioenschap schaken plaats tussen de
Amerikaan Bobby Fischer en Boris Spassky die de USSR vertegenwoordigde. Deze ‘match van de eeuw ‘ resulteerde in een
wereldwijde interesse in het schaken | 20.15u | BUDA Kunstencentrum | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be | UiTPAS
FILM | NO MAN IS AN ISLAND | Via twee unieke
adoptieverhalen, brengt filmmaker Tim De Keersmaecker de
zoektocht naar vrijheid in beeld van zowel de inwoners van
Lampedusa, als van de nieuwkomers | 20.15u | Budascoop | 056
22 10 01 | www.budakortrijk.be | UiTPAS
FILM | OUR LITTLE SISTER | Sinds de scheiding van
hun ouders staan de drie Koba-zussen er alleen voor. Ze wonen samen in een groot huis en de drie twintigers vinden dit
een prima regeling. Wanneer hun vader – die ze al 15 jaar niet
meer gezien hebben – sterft, vernemen ze dat ze een jong halfzusje hebben | 20.15u | BUDA Kunstencentrum | 056 22 10 01 |
www.budakortrijk.be | UITPAS

of 056 27 87 85

WOENSDAG 2 DECEMBER
CONCERT | JAZZLAB SERIES: SINISTER SISTER |
Een energiek Belgisch muziekproject met Pieter Claus, Lander Gyselinck, Michel Hatzigeorgiou, Maayan Smith en Jan
Gesquière. De focus ligt op het instrumentale werk van
Frank Zappa | 20.15u | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be | UiTPAS
CONCERT | OP DE KOFFIE GOED GECONSERVEERD | Andrea Croonenberghs, Kobe Van Herwegen en Jan
Muës zoeken zich een weg in de Nederlandstalige muziekgeschiedenis. Dit trio kan rekenen op de begeleiding van Peter Verbraken, Eric Rits en Mario Vermandel, topmuzikanten. | 14.30u |
OC Marke | www.marke.be | UiTPAS
VOETBAL | KVK VS RSC ANDERLECHT | 1/8 finale
Croky Cup | 20.45u | Sportstadion KVK | 056 96 01 90

DONDERDAG 3 DECEMBER
BEURS | GESCHENKENBEURS OXFAM WERELDWINKEL | 19.30u panelgesprek over vluchtelingencrisis, 21u: opening beurs | ook op vrij 4/12 van 10 tot 23u, za
5/12 van 10 tot 20u, zo 6/12 van 10 tot 18u | gratis toegang | Sint-

Pauluskerk, Lange Munteplein | 056 22 32 44 | kortrijk@oww.be
WORKSHOP | GESPREKSNAMIDDAG OVER
LATER | Heb je al nagedacht over jouw toekomst? Hoe ga
je jouw vrije tijd indelen na jouw pensionering? Al gedacht aan
het opnemen van vrijwilligerswerk? Als jouw woning te groot
wordt, zou je een deel verhuren? | 14u | OC Marke | 056 25 72
61 | info@lbvwest.be
POP-UP | POP-UP MUSEUM | Kom met jouw eigen
stukje erfgoed naar het Pop-up museum, een tentoonstelling gecreëerd voor én door de deelnemers, in V-tex. Samen
ontdekken we het erfgoed in Zuid-West-Vlaanderen en gaan
we op zoek naar de verhalen achter het erfgoed uit musea,
verenigingen, archieven, privéverzamelingen en de buurt. We
bouwen een museum-voor-één-avond dat we aan het einde
van de avond feestelijk openen | 19u | V-tex | 056 24 16 16 |
www.erfgoedzuidwest.be | UiTPAS
THEATER | HORROR | Een hommage aan het horrorgenre:
een meeslepend, spannend en visueel theaterspektakel, met
special effects die in theater niet vaak te zien zijn. Jakop Ahlbom
verbaast voortdurend zijn publiek. | 20.15u | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be | UiTPAS

VRIJDAG 4 DECEMBER
CONCERT | JEFF MILLS & ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE MET 'ELECTROSYMPHONIC' |
Jeff Mills combineert verschillende invloeden in energieke performances op de rand van elektronische- en klassieke muziek | 20.15u | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be | UiTPAS

ZATERDAG 5 DECEMBER
SHOPPEN | KOOPWEEKEND | ook op zondag 6/12 |
www.shop-in-kortrijk.be
EVENT | WINTERKAAI | Pop-up winterevent voor jong
en oud, kinderanimatie voorzien. Met o.a. een winterbarbecue |
BBQ: € 15/8 | Abdijkaai Kortrijk | vanaf 15u begin animatie, vanaf
18u winterbbq | winterkaai@howest.be
CONCERT | HEULE WINTERT | Eerste editie Heule Wintert, een organisatie van vzw Par'azaar, bekend van o.a. Heule
Duivelt. Onder het motto, het moet niet altijd duivelen zijn, is
er live muziek door lokale bands in combinatie met enkele fijn
geselecteerde foodtrucks en een bezoek van de Heilige Sint voor
de allerkleinsten | 14u | Park van Heule | thomas@parazaar.be
CONCERT | NAJAARSCONCERT | werken van Sibelius
(symfonie nr 5, Finlandia), Hols: from the Planets Jupiter, Mars.
Debussy Nocturnes Nr 1 Nuages . Devreese Belle | 20u | € 15/13
(60+/-25)/gratis (-12) | Concertstudio | janverraes@hotmail.com

MUZIEK | ZANGAVOND MET DE KLEINE ZINGERIJ | De Kleine Zingerij’ komt terug naar onze kapel met een
aangepast programma van sfeervolle liedjes en teksten onder
de titel: de kleine Zingereis | 20u | kapel O.L.Vr. ten SpiegheleCisterciënzerplein, 8510 Marke | €10 (add)/8 (add)
THEATER | THEATER ARTEMIS (NL) MET 'DE
MAN DIE ALLES WEET (4+)' | Op een vrolijke en
ontregelende wijze laat de voorstelling zien hoe de kennis van
een volwassene wordt getest door de nieuwsgierigheid van de
kleuters in zijn publiek | 18u | Theater Antigone | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be
LEZING | INFO COHOUSING | In een reeks van 3
info-momenten brengen wij van Cohousing Kortrijk onze visie
op "cohousing op de Prado-site". Je kan slechts één infomoment
bijwonen, want de inleiding is elke keer dezelfde. Het thema deze
voormiddag is "privé en gemeenschappelijk". Wie wil, brengt iets
mee voor het ‘potluck-buffet’na afloop | 10u | Vormingplus Midden
en Zuid West-Vlaanderen | www.cohousingkortrijk.be
THEATER | DE MAN DIE ALLES WEET | Zijn er mensen die alles weten? De man die alles weet, beweert van wel.
Maar achter ieder antwoord schuilt alweer een nieuwe vraag. De
man die alles weet is een fantastische voorstelling die vorig jaar
in Nederland genomineerd werd voor de Zapp Theaterprijs en de
Zilveren Krekel voor meest indrukwekkende jeugdproductie won |
18u | Theater Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be
CONCERT | THE MAN AND HIS MUSIC | De wereldberoemde jazztrompettist Bert Joris komt in hoogsteigen
persoon soleren en de big band dirigeren | 20u | € 15 (add)/12
(vvk) | OC De Vonke | 056 21 36 85 | frederik.desmet2@telenet.
be | www.tcje.be
THEATER | THEATER MALPERTUIS, TOM LANOYE & PIET ARFEUILLE MET 'GAZ. PLEIDOOI VAN EEN GEDOEMDE MOEDER' | In
deze voorstelling neemt Viviane De Muynck als moeder van
een gedode terrorist - haar enige kind - het woord. Zonder zijn
daden te vergoeilijken en zichzelf te sparen, neemt ze de maat
van een tijdperk en een maatschappij die alleen maar de maat
nemen van haar | 20.15u | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be | UiTPAS
EXPO | THIERRY LO, BRETAGNE | Speels, enigszins
naïef, af en toe wat stout, maar steeds fris en origineel. Thierry Lo
brengt als geen ander werk dat aanspreekt door vorm en kleur
en tegelijk boeit omwille van zijn ‘content’. Je voelt dat wat je
ziet meer is dan het beeld voor jou | t.e.m. zo 20/12, zo, vrij,
za van 14 tot 18u (ma, di, woe, do gesloten) | galerij marbes |
www.marbes.be
BASKETBAL | KBK VS BBC HAANTJES OUDENAARDE | 20.30u | Hiepso | 056 23 98 60 | kortrijk@
howest.be
STADSKRANT KORTRIJK | 13
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VOLLEYBAL | DAMES BIDAVO VS AVO MELSELE | 20u | Sportcentrum Ter Biezen | 0470 29 81 53 | bidavo@
gmail.com

ZATERDAG 5 DECEMBER
T.E.M 3 JANUARI
SFEER | KERSTSFEER IN BEGIJNHOF | Het OCMW
zorgt in samenwerking met de Provinciale Tuinbouwschool voor
een sprookjesachtige aankleding van dit stukje werelderfgoed.
Ook tijdens deze eindejaarsperiode vinden er optredens plaats
in de Sint-Annazaal | Begijnhof | www.begijnhofkortrijk.be |
zie p 6-7
POPUP | KOFFIEHUIS KOFFIEQUEEN | De Kortijkse KoffieQueen verwelkomt de bezoekers in een tijdelijk
koffiehuis in Begijnhof 26. Bezoekers kunnen er niet alleen terecht voor heel wat koffievariëteiten, maar ook voor een hapje |
www.begijnhofkortrijk.be
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6/12, open zo van 11 tot 18u, do, vrij, za van 14 tot 18u | Korte
Kapucijnenstraat | 056 27 70 82 | www.bu-box.be

DINSDAG 8 DECEMBER
VOORDRACHT | TERUG NAAR NATUURLIJKE
VOEDING | Pascale Naessens legt in deze voordracht uit
hoe je kan teruggrijpen naar natuurlijke, onbewerkte producten
en hierdoor je manier van eten aanpast | € 7 | 20u | OC De Troubadour | oc.detroubadour@kortrijk.be

WOENSDAG 9 DECEMBER
KOKEN | KOOKWORKSHOP DONDERDAG
VEGGIEDAG (EVA) | Je leert er met de vegetarische
producten uit de supermarkt werken en krijgt heel wat praktische tips om thuis zelf aan de slag te gaan. | 19u | De Stuyverij, R.
Saverystraat 26, 8500 Kortrijk | www.evavzw.be

ZONDAG 6 DECEMBER

DONDERDAG 10 DECEMBER

SHOPPEN | KOOPZONDAGEN | Heb je nog een cadeautje nodig voor onder de kerstboom? Ook op 13, 20, 27/12
en 3/1 | www.winterinkortrijk.be
TREKKING | SUPERSHOPPING | 3de editie van Super Shopping Kortrijk. Wie in november winkelde, kreeg bij de
deelnemende handelaars tombolaloten. Met deze loten kan
je deelnemen aan de trekking | 13.30 uur | Schouwburgplein |
www.winterinkortrijk.be
LEZING | WEVELGEMNAAR CONSTANT HUYBRECHT, PIONIER VAN DE VLASCULTUUR
IN JAPAN | Begin december 1888 stapte de 37-jarige Constant Huybrecht in Wevelgem op de trein. Zijn eindbestemming
was het stadje Sapporo. Daar leerde hij de Japanners vlas verbouwen | 10.30u | TEXTURE - Museum over Leie en vlas | 056 27
70 85 | www.texturekortrijk.be
CONCERT | MILOW + EMMA BALE (VOORPROGRAMMA) | Met ‘Silver Linings’, zijn vierde langspeler profileert Milow zich iets meer als singer-songwriter dan als
popster, met vooral ingetogen materiaal en arrangementen die
iets Spartaanser zijn | 20.15u | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98
55 | www.schouwburgkortrijk.be | UiTPAS
WANDELING | GELEIDE STADSWANDELING
"KORTRIJK ONTDEKKEN" | Een stadswandeling
laat je kennis maken met de belangrijkste monumenten uit de
Kortrijkse geschiedenis | 10.30u | Toerisme Kortrijk | toerisme@
kortrijk.be
VOETBAL | KV KORTRIJK VS RSC ANDERLECHT | 1/8 finale Croky Cup | 20.45u | Sportstadion KVK |
056 96 01 90
VOLLEYBAL | VTK VS VOLLEY TEAM DIKSMUIDE | 17u | Sportcampus Lange Munte | 0486 39 29 34 | dirk.
vanantwerpen@telenet.be
FIETSEN | WTC DE PLATSE OFFROAD | 33-50 km
tour Rollegem | € 5/3 | 8u – 10.30u | Sporthal de Weimeersen,
Rollegemkerkstraat 65 | www.mtb-you.be

FILM | THE ART OF BECOMING | Poëtische documentaire over drie minderjarigen uit Afghanistan, Syrië en
Guinee. Alle drie hopen ze op een stabiele toekomst in Europa:
Fattah zwoegt in Istanbul en hoopt zo zijn reis naar Griekenland
en daarna Italië te kunnen betalen, Saleh leeft nu drie jaar in Europa, maar smacht naar zijn ouders, en Mamadou probeert zijn
opleiding en job vol te houden | 19.30u | Open School Kortrijk |
056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be
CONCERT | CAFÉ-CHANTANT MET TINE REYMER EN NOUK | Nouk komt terug naar Heule met nieuw
werk in het voorprogramma van Reymer. Tine Reymer is helemaal
terug. Ze zoekt en vindt oude en nieuwe muzikale partners. Een actrice die zingt, een zangeres die soms acteert of gewoon… singersongwriter Reymer | gratis | 20.15u | OC De Vonke | 056 24 06 20 |
www.heule.be | UiTPAS

TOT ZONDAG 6 DECEMBER
EXPO | ERIK BÜNGER | Een Zweedse kunstenaar is te gast
in Bubox met twee video-installaties over het thema geluid | tot
14 | STADSKRANT KORTRIJK

VRIJDAG 11 DECEMBER
MARKT | KERSTMARKT 'DE BRANDING' | Een
supergezellige avond, met veel eet- en drankstandjes, muzikale
optredens en (kinder)animatie op de binnenkoer van 'De Branding'. Behalve de toegang via de Ringlaan is er een extra toegang
via de Warande (kant Heirweg) via een verlicht pad. Parkeer zoveel mogelijk aan het Ring Shopping, te voet is dit een kleine
afstand | 16u | ook op za 12/12 | De branding | 056 36 40 30 |
www.debranding-waakvzw.be
MARKT | KERSTMARKT LEVENSBOOM MARKE |
van 15 tot 19 uur | Bruyningstraat 56B , Marke | marke.levensboom.be
MARKT | KERSTMARKT TER BRUYNINGE | vanaf 17
uur | Weggevoerdenlaan 1a, Marke | www.terbruyninge.be
CONCERT | NACHT VAN DE SCHLAGERS | Beleef
het enige echte Schlagerevent van België met o.a. Christoff, De
Romeo’s, Luc Steno, Willy Sommers | 20.30u | ook op za 12/12
om 20u | € 50(staanplaatsen)/40(zitplaatsen)/30(staanplaats
en) | Kortrijk Xpo | www.nachtvandeschlagers.be
CONCERT | MIDWINTER TALES - LAÏS | Annelies,
Nathalie, Jorunn brengen je warmte tijdens de koude winterdagen
en laten zich hiervoor begeleiden door de sfeervolle klanken van
hammond, cello en harp. Bekende Laïsnummers, covers uit ‘Songs
we embrace’, nieuw materiaal en dit alles in verschillende talen, in

een uniek decor | 20.15u | St.-Brixiuskerk Marke | www.marke.be
THEATER | NTGENT MET 'DE KERSENTUIN'| ‘De
Kersentuin’ stelt de samenhang tussen identiteit en eigendom in
vraag. Wat gebeurt er als bezittingen verloren gaan? Is er een
uitweg uit een realiteit waarin zelfbeeld en moraal enkel overeind blijven met de juiste financiële middelen? | 20.15u, ook op
za 12/12 om 20.15u | Schouwburg Kortrijk | www.schouwburgkortrijk.be | UiTPAS

VRIJDAG 11 DECEMBER
T.E.M. ZONDAG 3 JANUARI
MARKT | KERSTMARKT | Sfeer en gezelligheid met een
gevarieerd aanbod | dagelijks vanaf 18/12, 15u tot 22u (uitzonderingen zie website) | Grote Markt, Vandaleplein en SintMaartenskerkhof | www.winterinkortrijk.be | zie p 3
HUIS | HUIS VAN DE KERSTMAN | Neem een
kijkje in het huis van de Kerstman. Je kan ook met de Kerstman op de foto | van woe t.e.m. zo vanaf 15u, uitgezonderd
op 11/12 om 18u | Vandaleplein en Sint-Maartenskerkhof |
www.winterinkortrijk.be | zie p 4
KERMIS | KINDERKERSTFOOR | winters kermisplezier | ook op za 12 en 13/12, doorlopend van 18/12 t.e.m. zo
03/01 | vanaf 15u | Schouwburgplein | www.winterinkortrijk.be

BASKETBAL | KBK DAMES VS CLEM SCHERPENHEUVEL | 16u | Mimosa | 056 27 80 70
VOLLEYBAL | VTK VS MEVOC MEERBEKE | 17u |
Sportcampus Lange Munte | 0486 39 29 34 | dirk.vanantwerpen@
telenet.be
WANDELING | KNOPPEN EN KNOPEN | Wandeling
tussen bomen zonder blaadjes. ‘Sommige bomen herken je aan
hun bokkenpootjes, andere aan hun hoorntjes en nog andere
aan de gesteelde knoppen met een zweem van paars en geknepen punt’, vertelt je Piet Missiaen. Afspraak: ingang universiteit
Etienne Sabbelaan, Kortrijk | 9.30u | Vlasakker, ingang universiteit Etienne Sabbelaan | www.natuurpuntkortrijk.be
LEZING | KORTRIJK-WEIDE: HISTORISCH BEKEKEN | Op basis van archiefonderzoek en aan de hand van
historische kaarten reconstrueert dr. Hendrik Callewier, de geschiedenis van 'Kortrijk Weide' die vanaf het najaar 2015 wordt
ontwikkeld tot een nieuwe stadswijk | 10.30u | Belevingscentrum Begijnhof | www.leiegouw.be

MAANDAG 14 DECEMBER
FILM | PRIDE | De opbrengst van deze filmvoorstelling gaat
integraal naar hart boven hard | 19u | € 1 | Het Textielhuis |
sfa@linxplus-wvl.be

ZATERDAG 12 DECEMBER

DINSDAG 15 DECEMBER

SHOPPEN | KOOPWEEKEND | ook op zo 13/12 |
www.shop-in-kortrijk.be
CONCERT | BRRR.... | synchrone, hartverwarmende muziek
bij de barkoude winterfilms The Snowman and Frozen. Een heel
bijzonder werk bij de stomme film Un homme qui a du souffle
verwarmt de zaal compleet. | 19u, ook op zo 13/12 om 15u |
OC De Troubadour | http://www.concertharmoniecrescendo.be
MARKT | KERSTMARKT RODENBURGSCHOOL |
16u | Vrije basisschool Rodenburg | Rodenburgplein 31, Marke |
056 21 17 37 | www.rodenburgschool.be
VOETBAL | KVK VS MOUSCRON-PÉRUWELZ |
20u | Sportstadion KVK | 056 960190
KLEINKUNST | LABIERINT | Muzikaal duo dat een liedjesparcours aflegt doorheen het Nederlandse- en Franse chanson.
Ook eigen nummers ontbreken niet. | 20u | € 10 | OC De Vonke |
0473 26 57 16 | labierint2@gmail.com | www.facebook.com/
labierint2

SPORT | UITREIKING KORTRIJKSE SPORTPRIJZEN | Verscheidene topsporters en –ploegen worden
er in de bloemetjes gezet voor de prachtige prestaties die ze
het voorbije jaar hebben neergezet. Er zijn genomineerden
in vijf categoriën: beloftevolle jongeren, sportploeg seniors,
persoon met beperking, sportjuweel en sportfiguur. Stemmen
kan nog, met kans op tien duotickets | 19.30u | Schouwburg |
www.kortrijksesportprijzen.be

ZONDAG 13 DECEMBER
LEZING | EN DE 7e DAG IS ER HET WOORD |
Multimediaal project met poëzie, schilderijen en live muziek van
en rond Lieve Vandamme | 11u | vc mozaïek | vc.mozaiek.be
BASKETBAL | KBK DAMES VS CLEM SCHERPENHEUVEL | 16u | Sportcentrum Mimosa | 056 27 80 70 |
sportdienst@kortrijk.be
THEATER | MOORD OP DE ORIËNT EXPRESS |
Als detective Hercule Poirot met de wereldbefaamde Oriënt Express naar Londen terugkeert, verwacht hij een rustige treinreis.
Rond middernacht strandt de trein echter in de sneeuw, en de
volgende ochtend blijkt één van de passagiers te zijn vermoord.
Geïsoleerd door de sneeuw moet hij de moordenaar zien te ontmaskeren vóór hij opnieuw toeslaat | 15u | Schouwburg Kortrijk |
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be | UiTPAS

WOENSDAG 16 DECEMBER
WORKSHOP | WORKSHOP: KERSTVERSIERING
MAKEN | creatieve namiddag | 14u | centrum | 056 21 62 44

DONDERDAG 17 DECEMBER
FEEST | KERSTHAPPENING VBS AALBEKE |
Samen genieten van een hapje en een drankje, voor de hele
familie. Verkoop van zelfgemaakt cadeautjes door de kinderen
(choco, koekjes, kerststukjes,…). Opbrengst gaat volledig naar
het opknappen van de speelplaats van de hoofd- en wijkschool |
vanaf 16u | gratis toegang | Vrije Basisschool Biekorfje, Lauwsestraat, Aalbeke | 0479 26 68 89 | valerie.bol1@telenet.be
CURSUS | GENDERAXEPT ONTMOETINGSMOMENT VOOR TRANSGENDERS | Heb je een
vraag over jouw genderidentiteit en zoek je een manier om hiermee om te gaan? Ken je iemand die in jouw naaste omgeving of
familie, worstelt met zijn of haar (trans)gender zijn? | 19u | Vrijzinnig Centrum Mozaïek | www.facebook.com/groups/GenderaXept/

VRIJDAG 18 DECEMBER
MUSIC FOR LIFE | SOLIDARITEITSACTIE VAN
STUDIO BRUSSEL | Luisteraars van Studio Brussel zamelen geld in voor een door hen zelf gekozen Vlaamse vzw. Ook in

Kortrijk laten we dit initiatief niet onopgemerkt voorbijgaan met
o.a. Foodtruck LIDL en Plonsen for Life | www.musicforlife.stubru.
be | zie p 9
SFEER | KERSTBAL GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL KOOIGEM | Iedereen is welkom om te genieten van muziek, een drankje en lekkere hapjes | vanaf 18u |
Kooigemplaats 23, Kooigem | 056 45 58 66 | www.kortrijk.be/
gemeenteschool

ZATERDAG 19 DECEMBER
MARKT | DE VERBORGEN KERSTMARKT OP
OVERLEIE | Ontdek de meest authentieke kerstmarkt van
het land. Breng zwemgerief, badjas en houtblok mee… | 14
tot 21u, ook op zo 20/12 van 11 tot 18u | Overleiestraat 3 |
www.facebook.com/leienoord
MARKT | HEULSE KERSTHAPPENING | Muzikale
kersthappening in samenwerking met verschillende Heulse verenigingen | 17u | OC De Vonke | www.deheulseconcertband.be
MARKT | BISSEGEMSE KERSTMARKT | Kerstmarkt
met drankchalets, eetgelegenheid, vuuract, clown met ballonnen.
En een klein beetje randanimatie en kraampjes om kerstartikelen
te kopen | 16u | Bissegem plaats | gratis | 0472 29 50 48
SFEER | WINTERNACHT ROLLEGEM | De plaatselijke drumband zorgt voor een muzikaal begin van de winternacht. Nadien is er een kinderverhaal, een snoepenworp en animatie door Oscarcrew. Dit alles garandeert een gezellige sfeer met
o.a. wat kerstmuziek terwijl de bewoners van Rollegem en omstreken elkaar ontmoeten | vanaf 17.30u | dorpsplein Rollegem
SHOPPEN | KOOPWEEKEND | ook op zondag 20/12 |
www.shop-in-kortrijk.be
CONCERT | KERSTPRELUDE: U ZIJT WELLEKOME |
Het Kortrijkse koor Pro Ecclesia brengt een eigenzinnige selectie uit het
rijke kerstliederenrepertoire | 16u | gratis | Sint-Annazaal Begijnhof |
begijnhofkortrijk@gmail.com | www.facebook.com/KortrijksBegijnhof
CONCERT | KERSTCONCERT | Het Koninklijk St.Ceciliakoor uit St.-Katharina (Sente) en het koor Per Voce uit
Heule-Centrum brengen samen met het Koninklijk Blaasorkest
Alpenroos uit Ingelmunster de mooiste kerstliederen in een
unieke sfeer | 20u | € 10 | Kerk St.-Katharina-Kuurne | 0499 59 59
44 | sentekoor@gmail.com
CONCERT | KERSTCONCERT AALBEKE | Met optreden van zangers Mieke en Luc Van Meeuwen onder begeleiding van Mac Stans | 19u | € 15 | OC Aalbeke | 0468 25 85 36
BEURS | DREAMCAR INTERNATIONAL 2015 |
Voor de 31ste editie van dé beurs voor oldtimervoertuigen en
droomauto’s hebben de standhouders uit binnen- en buitenland zich massaal aangemeld | ook op zo 20/12 | 9.30 tot 18 u |
Kortrijk Xpo | www.oldtimerdreamcar.com
DIGIDOKTER | DE BESTE APPS VOOR JE
SMARTPHONE OF TABLET | Heb je er ook altijd al
van gedroomd om met een katapult vogels te schieten naar een
stel varkens? Join the club: het spelletje 'Angry Birds' behoort
al jaren tot de meest gedownloade toepassingen in de 'App
Store' van Apple en de 'Play Store' van Google | 10u | Bibliotheek
Kortrijk | 056 26 06 00 | www.vormingsplusmzw.be
CONCERT | CONCERT 100% LIVE | Kijken en luisteren,
gezellig genieten van muziek en traditionele dansen met Bongkisheri Nso Belgium, elkaar ontmoeten, samen met het gezin en
de hele familie. Het Chœur de la Fraternité Camerounaise de Belgique (CFRACBEL) is het gospelkoor dat bestaat uit mensen met

diverse culturele achtergrond. De leden dragen de Kameroense
cultuur een warm hart toe | 18u | € 20 (add)/15 vvk/gratis (-12
jr) (incl. maaltijd) | OC Marke | 0474 98 47 20 | www.cdcvzw.be
BASKETBAL | KBK DAMES VS BC GRIMBERGEN | 18.30u | Mimosa | 056 27 80 70
THEATER | KOPERGIETERY MET 'DE KONINGIN IS VERDWENEN (5+)' | Een zacht verhaal over
veel verdriet, en de hoop dat het zal overgaan. Over sneeuw en
zon en tijd. ‘De koningin is verdwenen’ onthult in zijn theatrale
muzikaliteit misschien dat beetje hoop wanneer je denkt ‘het
komt nooit meer goed’ en toch durft geloven ‘wie weet komt
het wel goed?’ | 19u | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be | UiTPAS
EVENT | A TASTE FOR CHARITY | De Lions Kortrijk
Leie organiseert jaarlijks een groot fundraising event waarvan
de opbrengsten integraal naar diverse sociale organisaties uit de
regio gaan. Tijdens één avond kan je proeven van de culinaire
meesterwerkjes van 10 top-chefs uit Kortrijk: Table d’Amis, Va et
Vient, Het Vliegend Tapijt, Oud Walle, Messeyne, Damier, L’Eau de
Vie, Desanto, David Selen, de toppatissier Niek Bossaert, Lobster
Fish, Jules Destrooper, Bossuwé, Klokhof, Viva Sara en tal van anderen | 0475 92 55 82 | www.facebook.com/leienoord

ZONDAG 20 DECEMBER
T.E.M. ZONDAG 3 JANUARI
FILM | BUDA’S WINTERWONDERLAND |
Buda verwent in de Budascoop de jonge en iets oudere filmliefhebbers met filmnamiddagen. Shaun the Sheep en Belle
& Sebastiaan staan op het programma. Vóór en na de film kan
je je even opwarmen bij heerlijke verse chocolademelk | 14u |
www.budakortrijk.be | zie p 6-7

ZONDAG 20 DECEMBER
CONCERT | POPKERSTKOOR | vanaf 15u | Gratis |
Veemarkt Kortrijk
CONCERT | EINDEJAARS VLAZZ JAZZ JAM
SESSIE | Jazz Combo onder leiding van Andy Declerck, docent
aan het Conservatorium van Kortrijk, gevolgd door jam sessie |
18.30u | KAFFEE DAMAST Museumbistro@Texture Kortrijk | 056
98 00 86 | www.facebook.com/pages/Kaffee-Damast
CONCERT | KERSTCONCERT OP HISTORISCH
ORGEL (1678) | Ilze Bertrand is een organiste en klaveciniste van Letse oorsprong. Zij studeerde orgel in Letland,
klavecimbel en basso continuo in Frankrijk en in Nederland en
speelt een selectie mooie oude muziek in kerstsfeer | 16u | SintMatteuskapel Begijnhof | 0473 86 26 87
SHOW | MADAME ZAZA | Kerstshow ten voordele van
het kinderkankerfonds | 17u | OC Marke | 056/21 21 02
CONCERT | TRIBUTE TO MAHALIA JACKSON |
Een speciaal concert naar aanleiding van het eindejaar. The
Superior Dance Band laat zich voor de gelegenheid versterken door Inge Tytgat (zang) en samen plukken ze de mooiste
songs uit het repertoire van Mahalia Jackson. | 19u | € 5/
gratis (voor leden Jazzclub) | Kortrijk Grote Zaal Mozaïek |
www.superiordanceband.be
VOORDRACHT | KWEKEN VAN BUXUS | Deze voordracht leert je om buxus in goede gezondheid te houden | 10u |
LDC De Zonnewijzer | users.telenet.be/tuinhier-kortrijk

STADSKRANT KORTRIJK | 15
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WOENSDAG 23 DECEMBER
MUZIEK | ER WAS EENS… | Houtblaaskwintet Venturi
brengt een sprookjesprogramma op tekst van Roald Dahl en op
muziek van Prokofiev (Peter en de Wolf) & Friedman (De Bremer Stadsmuzikanten) | 20u | gratis | Sint-Annazaal Begijnhof |
begijnhof@ocmwkortrijk.be
FILM | CINEMA SONOOR | Na de beluistering kunnen
de kinderen zelf aan de slag met microfoon, gitaar en trommel
om een hoorspel in elkaar te boksen. Vóór en na de film kan je je
even opwarmen bij verse chocolademelk. Het gewone filmaanbod vult de kinderfilms aan, zowel in de namiddag als ’s avonds |
14u (6-8 jaar) en 16u (9-12 jaar) | inschrijven vereist (€7) via
info@budakortrijk.be | www.budakortrijk.be | zie p 6-7

ZATERDAG 26 DECEMBER
SHOPPEN | KOOPWEEKEND | ook op zondag 27/12 |
www.shop-in-kortrijk.be
CONCERT | KERSTZINGEN | Het Gemengd Koor Per Voce
uit Heule brengt een aantal mooie kerstliederen afgewisseld met
poëzie. Ook de muziekgroep '3 TriO' (hobo, accordeon en cello)
is van de partij | 18u | vrije bijdrage | Sint-Eutropiuskerk | 056 35
84 30 | pervoceheule@gmail.com
CONCERT | NIEUWJAARSCONCERT JE@THE
MOVIES | De Jeugdharmonie Jong Eendracht Aalbeke presenteert o.l.v. dirigent Mathijs Coine een concert JE@theMovies |
20u | € 8 | OC Aalbeke | www.harmonieaalbeke.be

ZONDAG 27 DECEMBER
CONCERT | KERSTCONCERT NICOLA VINGA |
De Warriors vzw strijdt tegen kanker en organiseert een kerstconcert met bijhorende kerstmarkt. De hoofdartiest voor dit
concert is Nicola Vigna die enkele gastzangers/zangeressen zal
meebrengen. Er is ook een lezing over de werking van Warriors
en een verkoop van kalender, gepersonaliseerde champagne en
juwelen | www.warriors-project.com
CONCERT | KERSTCONCERT HARMONIE ROLLEGEM | Harmonie De Bie uit Rekkem en jeugdensemble de
Do-Mi-Nootjes | 17u | € 10 (add)/ 8 (vvk) | Sint-Antonius Abt
kerk Rollegem
CONCERT | MESSIAH VAN G.F. HÄNDEL | Het
Kortrijks Vocaal Ensemble, The New Baroque Times en de vier
solisten: Hilde Coppé (sopraan), Pieter De Praetere (altus), Vincent Lesage (tenor) en Kris Belligh (bas) onder leiding van Wim
Verdonck staan garant voor een boeiende uitvoering | 15u | SintJanskerk | www.kortrijksvocaalensemble.be
BASKET | X-MASTOURNAMENT | Een internationaal
jeugdbaskettornooi met deelname van meer dan 120 ploegen
uit 19 verschillende landen, waaronder enkele Europese toppers
en voor de tweede maal een team uit de USA. Binnen het Xmastournament vindt eveneens een g-basket en rolstoelbaskettornooi plaats. De allerkleinsten (u8) kunnen deelnemen aan
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een initiatiesessie en proeven zo van het basketbal | ook op 28
en 29/12 | S.C. Lange Munte
VOETBAL | KVK VS CLUB BRUGGE | 20u | Sportstadion KVK | 056 96 01 90

DINSDAG 29 DECEMBER
WANDELING | KORTRIJK FEEËRIEK | Wandeltocht
van 7 of 13 km. Langs de historische gebouwen van Kortrijk.
Laatste luik van de 4-Kunststedentrofee. Leie-Scheldevriendentrofee | Centrum | 14 tot 20u | Jeugdcentrum Tranzit | € 1,50
(€ 0,40 korting mits voorleggen van lidkaart erkende wandelfederatie) | 0486 75 04 71
THEATER | COMEDYTALES OPEN MIC | Elke laatste dinsdag van de maand is er een comedy Open Mic. Domien
Vloeberghs en Tjalle Groen wisselen elkaar af als MC, telkens 8
comdians die 8 minuten hun dingen komen doen. Voor elk wat
wils | 19.30u | Café deDingen | www.facebook.com/comedytales
DANS | DANSEN OP WOORDEN | Bart Jaques is
de allereerste Letterzetter van de stad Kortrijk. Zijn ambities
zijn helder: een collectief samenstellen van cultuurfanaten die
woord op een creatieve en gedurfde manier zichtbaar maken.
In Texture pakken de Letterzetter en zijn collectief uit met een
poëtische dansvoorstelling op woorden | 14.30u, 15.30u |
gratis | Texture - Museum over Leie en vlas | 056 27 74 70 |
www.texturekortrijk.be

WOENSDAG 30 DECEMBER
MUZIEK | BLUE SKIES | Sofie La Digue brengt met haar
kwartet een avond toegankelijke swingende jazz, bossa nova,
Frans Chanson en kerstliedjes | 20u | gratis | Sint-Annazaal Begijnhof | begijnhof@ocmwkortrijk.be

VRIJDAG 1 JANUARI
FEEST | AFRIKAANS NIEUWJAARSFEEST | Afrikaanse buffet, DJ Senghor, Afrikaanse muziek en muziek van de
wereld, Afrikaanse modeshow en Congolese traditionele dans |
20u | V-tex Pieter de Concincklaan 23A | lilenga.itoko@telenet.be

ZATERDAG 2 JANUARI
SHOPPEN | KOOPWEEKEND (SOLDEN) | ook op
zondag 3/1 | www.shop-in-kortrijk.be

WOENSDAG 6 JANUARI
THEATER | TONEELHUIS MET 'BEZONKEN
ROOD' | Bezonken rood is een rouwzang voor de gestorven
moeder en een herinnering aan de Jappenkampen tijdens WO II.
De voorstelling is gebaseerd op de roman van Jeroen Brouwers,
geënsceneerd door Guy Cassiers en op scène tot leven gebracht
door een fenomenale Dirk Roofthooft. | 20.15u | Schouwburg

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 februari: 4 januari, editie maart: 1 februari, editie april: 29 februari.
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Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be | UiTPAS

GAS-boete
voor parkeren?

DINSDAG 8 JANUARI
THEATER | BEKDICHTZITSTIL | François, Damien en
Becky zitten in klas 3F, de afvalcontainer, zoals ze spottend worden genoemd. Ze schrijven een brief naar het World Guinness
Book of Records. Zoveel stoornissen in één klas, dat moet een
record zijn. Bekdichtzitstil is een ode aan het wild spelende kind,
dat niet in een kader kan of wil passen. Een krachtige en ontroerende voorstelling over de buitenbeentjes van onze samenleving |
20.15u | Theater Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be

Auto’s die dubbel geparkeerd
staan of de doorgang belemmeren, bezorgen veel mensen de
kriebels en kunnen aanleiding geven tot gevaarlijke situaties. Om
nog maar te zwijgen over de bestuurders die onterecht plaatsen
innemen die voorbehouden zijn
voor personen met een handicap.

ZATERDAG 9 JANUARI
DRINK | NIEUWJAARSDRINK BEVOLKING |
18u | gratis | Grote Markt
FEEST | BISSEGEM VUURT | Een vurig Bissegems treffen met muziek, spektakel en culinaire verwennerijen | 18.30u |
OC De Troubadour
FEEST | NIEUWJAARSRECEPTIE EN KERSTBOOMVERBRANDING SENTE | Een sfeervol drinken eetstandjesmarkt op het plein naast buurthuis ’t Senter, met
animatie voor de allerjongsten | 19u | Plein naast het buurthuis
BASKETBAL | KBK VS BBC FALCO GENT | 20.30u |
Hiepso | 056 23 98 60 | kortrijk@howest.be
VOLLEYBAL | DAMES BIDAVO VS VELVOC VELTEM BEISEM | 20u | Sportcentrum Ter Biezen | 0470 29 81
53 | bidavo@gmail.com

Winter in Kortrijk: praktisch

DOORLOPEND

PARKEREN

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. Het Soldatenheim, de duivengevangenis, een vliegveld
met bunker, de cellen waar krijgsgevangenen heimelijk werden
afgeluisterd, een bomvolle ziekenzaal... Je wandelt of fietst ernaar toe | Kortrijk 1302 | www.kortrijkbezet14-18.be
EXPO | KORTRIJK BEZET 14-18 : IN HET
SPOOR VAN EEN SPION - TENTOONSTELLING - GROOTE OORLOG | Wat gebeurde er in Kortrijk tijdens WO I? Op één dagmars van het front, was onze stad
een belangrijke bevoorradingsplaats voor de Duitse troepen. De
stad is in de greep van verordeningen, opeisingen en inkwartieringen. Jachtpiloten en bommenwerpers maken het luchtruim
onveilig. Onfortuinlijke en fortuinlijke burgers vertellen hun verhaal. En achter elk hoekje ligt de spion op de loer | Kortrijk 1302 |
www.kortrijkbezet14-18.be
GAME | DE SPION | Speel mee in de spannende citygame
rond spionage tijdens WO I. Kruip via een tablet of smartphone
in het vel van Evarist of van de geheime politie die hem op de
hielen zit | www.kortrijkbezet14-18.be/stadsspel

De ondergrondse parkeerterreinen P
Schouwburg en P Veemarkt bieden samen
plaats aan 1.000 wagens. Daar parkeer je je
wagen het eerste uur gratis. Op P Schouwburg kan je je wagen overigens 24 uur op 24
ophalen. Ook in de parking onder K in Kortrijk kan je terecht. Op P Broeltorens, op wandelafstand van het historisch stadscentrum,
parkeer je een hele dag voor slechts 2,50
euro. Ook op de nieuwe P Haven kan je tegen hetzelfde tarief parkeren. P+B Wembley
biedt plaats voor wie met de wagen naar
Kortrijk komt en met de fiets verder wil. Op
de Park & Ride parking op Hoog-Kortrijk parkeer je zonder moeite. Je parkeert er gratis
en een bus van De Lijn brengt je om het half
uur gratis naar het centrum en terug.

MEER INFO OVER UITPAS
KAN JE VINDEN OP:
www.uitinzuidwest.be/uitpas

RRwww.parko.be
OVERNACHTEN
Behalve een gevuld winterprogramma kan
je in Kortrijk heerlijk flaneren in de winkelwandelstraten, de fijne en gezellige shops
ontdekken, genieten van een rijkelijk aanbod van bistro’s en cafés en heerlijk slapen
in één van de 20 stijlvolle hotels en 17 unieke B&B’s. Er is bovendien een wellness-aan-

Met een parkeerkaart voor personen
met een handicap kan je zowel als
passagier of als bestuurder parkeren
op plaatsen die speciaal daartoe voorbehouden zijn (aangeduid met een
bord of kenteken op de grond). De
parkeerkaart is persoonlijk en mag niet
gebruikt worden als je zelf niet in het
voertuig zit. In Kortrijk kan je met deze
parkeerkaart ook op andere parkeerplaatsen gratis en onbeperkt parkeren.

Kortrijk heeft veel te bieden. Boek je een
weekendje ‘Kortrijk Verrast’ in de deelnemende hotels en B&B’s, dan kan je een gepersonaliseerde voucher ophalen bij Toerisme Kortrijk.
Als je deze voucher toont in de deelnemende
zaken ontvang je een voordeel verbonden
aan het weekend. Deze voordelen gaan van
kortingen in de musea tot een extraatje in de
bars en restaurants over een snack in één van
de vele koffiehuizen. De voordelen gelden enkel in het weekend van verblijf in Kortrijk.

GEBRUIK DE KAART CORRECT
Wanneer je gebruik maakt van de
parkeerkaart voor personen met een
handicap moet je de originele parkeerkaart steeds duidelijk zichtbaar
aan de voorruit van het voertuig aanbrengen. Het symbool van de persoon
in een rolstoel en de vervaldatum van
de kaart moeten zichtbaar zijn. Wees
ervan bewust dat de vervaldatum
van de parkeerkaart niet verstreken
mag zijn. Aangezien de aanvraagperiode voor een nieuwe kaart ongeveer
6 maanden duurt, dien je best tijdig je
aanvraag in. Gebruik je de kaart terwijl
je er geen recht op hebt, dan riskeer je
sinds 1 februari 2015 een GAS-boete
van 110 euro.
Vanaf 3 december - de internationale
dag voor personen met een handicap - zullen Parko en de politie extra
controles uitvoeren op het correct gebruik van de kaart.

RRwww.toerismekortrijk.be

RRwww.parko.be of www.handicap.fgov.be

bod en een warme cultuurprogrammering
om de koude winterdagen door te komen.

RRHotels en B&B’s met hun kamerprijzen vind je
op www.toerismekortrijk.be

WEEKENDJE
KORTRIJK VERRAST

MAANDAGMARKT
De standhouders van de maandagmarkt
blijven in december en januari ongeveer
op hun vertrouwde stek staan. Dit is in de
Doorniksestraat van de Vlasmarkt tot aan
het stadhuis, op het Schouwburgplein, op
de Grote Markt en op de Graanmarkt.
STADSKRANT KORTRIJK | 17
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Een dessert op
kindermaat
Een kleine, zoete afsluiter van het
feest? Daar heeft iedereen toch zin in!

Wintertips:
bescherm je
waterleiding en
watermeter
WIL JE TIJDENS DE WINTERMAANDEN
VOORKOMEN DAT JOUW WATERLEIDING EN WATERMETER BEVRIEZEN?
LEES DAN VOORAL VOLGENDE TIPS.
• Zorg dat de temperatuur in alle lokalen
met waterleidingbuizen steeds boven
het vriespunt blijft.
• Bescherm buitenkraantjes en leidingen in
of tegen koude buitenmuren, vooral als die
blootgesteld zijn aan koude wind. Je kan ze
bijvoorbeeld omwikkelen met een doek.
• Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? Leg dan je oor te luisteren bij de watermaatschappij hoe je dit
kan oplossen. Knutsel niet zelf iets in elkaar,
maar doe een beroep op een vakman.
• Is de woning in de winter onbewoond?
Dan sluit je best het water af. Vergeet niet
vooraf alle leidingen leeg te laten lopen.
Hiervoor draai je alle kranen open nadat
je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid.
• Controleer af en toe de stand van de water18 | STADSKRANT KORTRIJK

meter. Stel je plots een hoog verbruik vast?
Noteer dan bv. ’s avonds voor het slapengaan de stand van de watermeter. Als je ’s
nachts geen water verbruikt hebt en je stelt
’s morgens toch een gewijzigd verbruik
vast, dan zit je waarschijnlijk met een lek.
WAT DOE JE ALS DE LEIDINGEN TOCH
BEVROREN ZIJN?
• Indien er nergens in de woning water is,
dan is hoogstwaarschijnlijk de aansluiting bevroren. Neem in dit geval telefonisch contact op De Watergroep die je zal
uitleggen wat je zelf kan doen.
• Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, moet je de hulp inroepen van De Watergroep.
• In geval van waterschade neem je best
contact op met jouw verzekeraar. Maak
ook de nodige foto’s.

RRwww.dewatergroep.be

MATERIAAL
- Een zakje kleine, witte marshmallows
(grootwarenhuis, snoepafdeling)
- Een zakje zure matjes (grootwarenhuis snoepafdeling)
- Een cupcake stift (grootwarenhuis)
- Tandenstokers
- Mini-cakevormpjes in papier
- Een stuk isomo of steekschuim
(voor bloemstukken)
- Een servet
- Poedersuiker in strooibus
VOORBEREIDING
- Prik een tandenstoker in het midden van de marshmallow (boven
naar onder).
- Bevestig een tweede marshmallow
er bovenop. Nu heb je de kop en de
romp van de sneeuwman al.
- Zorg dat er nog een klein stukje tandenstoker onderaan de romp uitsteekt.
- Teken met een cupcakestift de
ogen, neus en mond op de bovenste marshmallow
- Snij dunne reepjes van de zure matjes
- Draai een dunne reep als een sjaal
rond de nek van de sneeuwman
(tussen de bovenste en onderste
marshmallow)
- Leg een stuk isomo of steekschuim
(2 à 3 cm hoog) in een bord op of
een serveerschaal
- Leg daarbovenop een opengevouwen servet.
- Plant nu de sneeuwmannen met
het overgebleven stukje tandenstoker in het steekschuim of isomo.
- Zet tot slot een mini-cakevormpje
op het hoofd van elke sneeuwman.
PRESENTATIE
Wil je de wintersfeer helemaal nabootsen? Strooi dan nog wat poedersuiker over de sneeuwmannen en zet
de serveerschaal op tafel.

Buren voor buren zorgt voor warme winter
Tijdens de wintermaanden kunnen oudere mensen en hulpbehoevenden vaak wat extra aandacht gebruiken.
Gelukkig zijn er goede buren zoals Frieda, die een oogje in het zeil houden en zo voor wat warmte zorgen.
Frieda Coucke woont al ruim twintig jaar in
Bissegem. Al vijf jaar is ze ook vrijwilliger in
het OCMW-woonzorgcentrum Biezenheem
en bij Buren voor Buren, het OCMW-initiatief voor thuiswonende 75-plussers. Frieda
(69) heeft bijna 60 bejaarden in haar buurt.
“Gelukkig zijn er veel koppels bij, en veel
mensen die het nog erg goed stellen. Ik bezoek hen een keer of twee per jaar, bijvoorbeeld met hun verjaardag. Er zijn een zestal
alleenstaanden bij wie ik geregeld langs
ga”, vertelt Frieda.
EENZAAM
Eén van die alleenstaanden is Gaby De
Meue. Gaby vierde afgelopen zomer haar
90ste verjaardag. Bijna dertig jaar geleden
verloor ze haar man en verhuisde ze naar
een bungalow in de buurt van Frieda. “Ik
heb hier altijd alleen gewoond”, zegt Gaby,
die nog perfect zelfredzaam is. Toch geniet
ze van de bezoekjes van Frieda. Dan bekijken ze samen de prachtige fotoalbums die
Gaby met veel zorg en liefde samenstelt.
“Zeker in de winter kan ik wel wat eenzaam
zijn”, bekent Gaby. Tijdens de winter steekt
Frieda daarom een tandje bij. Ze gaat eens
vaker langs bij Gaby en de andere oude-

ren in de buurt, met de vraag of er nog iets
nodig is. Sneeuw ruimen, even langsgaan
bij de apotheker, gewoon even horen hoe
het is… “Ook als er niet direct iets is, zijn de
mensen toch blij als je eens binnenwipt. En
ze hebben allemaal mijn telefoonnummer,
ze weten dat ze mogen bellen als er iets is.”
IEDEREEN KAN HELPEN
Als buur, familielid of vriend even aanbellen en vragen of je ergens mee kan helpen,
het kan genoeg zijn om problemen te voorkomen en mensen te helpen. Zeker ouderen, mensen met een beperking of mensen
in een kwetsbare situatie komen minder
het huis uit omdat het te koud, te donker of
te glad is. Met een klein beetje aandacht en
hulp kan je hen vlot de winter doorhelpen.
Als er zich toch problemen voordoen, of als
je zelf hulp nodig hebt, dan kan je daarvoor
altijd terecht bij het Onthaal- en meldpunt
1777. Buiten de kantoortijden kan je voor
dringende gevallen ook terecht op het
noodnummer 101 van de politie. Het meldpunt kan je bereiken op het gratis nummer
1777, via 1777@kortrijk.be of via de app op
je smartphone.

NACHTOPVANG
ZOEKT SLAPERS
Sinds 16 oktober kunnen dak- en
thuislozen opnieuw terecht in de
nachtopvang. Nadat de opvang
de afgelopen jaren een onderkomen vond op diverse locaties,
kan dit nu eindelijk definitief in
de nieuwbouw aan de Tuighuisstraat. Daar is plaats voor maximum 20 mensen per nacht.
Ook nieuw is dat de nachtopvang
wordt uitgebreid tot het hele jaar,
met uitzondering van juli en augustus. Om de nachtopvang goed te kunnen organiseren, zijn het CAW en het
OCMW nog op zoek naar extra vrijwilligers. Wie zich één nacht per maand
kan vrijmaken om de nachtopvang
mee in goede banen te leiden, kan
zich melden op het nummer 0492/46
37 81 of kan mailen naar nachtopvang@cawzuidwestvlaanderen.be.
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Ecologisch
samenhuizen
in Kortrijk
Kortrijk springt op de kar van het ecologisch samenhuizen. De hoek van de Zwevegemstraat
en de Sint-Denijsestraat maakte ooit deel uit van de Pradofabriek en wacht op een nieuwe invulling.
De stad wil die plek invullen met een cohousingsproject. De organisaties Bond Beter
Leefmilieu en Samenhuizen kozen Kortrijk
uit als pilootproject om een gemeenschappelijk ecowoonproject op te zetten en begeleiden de opstart van het project.
BETAALBAAR ECOLOGISCH WONEN
Samenhuizen of cohousing is een nieuwe
woonvorm waarin een groep mensen samen op één plek wonen. Woningen in een
samenhuisproject zijn doorgaans iets kleiner dan een gewone gezinswoning maar
de bewoners kunnen gezamenlijke ruimtes
en buitenruimte gebruiken zoals een speelveld, wasplaats of ontmoetingsruimte.
Door samen te bouwen, zijn de materiaalkosten en de projectkosten kleiner.

ZONE 30

Cohousing is een alternatief voor de huidige eengezinswoningen en past perfect
in de doelstelling betaalbaar en kwalitatief
wonen in Kortrijk. Het maakt bouwen en
kopen gemakkelijker en trekt nieuwe gezinnen aan naar onze stad. De combinatie van
woonvormen zoals appartementen, studio’s
en gezinswoningen zorgt voor een flexibel
en toekomstgericht aanbod van woningen
en maakt een doorschuifsysteem mogelijk
op basis van de gezinssamenstelling. Verschillende generaties en bevolkingsgroepen kunnen een plaats vinden in een samenhuisproject. Cohousing zorgt ook voor
sterkere straten, buurten en wijken. Buren
kennen en helpen elkaar en zo versterkt cohousing ook het sociale weefsel van de stad.
Door ruimte en voorzieningen samen te gebruiken en door duurzame materialen en
bouwtechnieken toe te passen, is cohousing
een ecologisch verantwoorde manier om te
wonen. Een ecologisch samenhuisproject
streeft ernaar om op zo veel mogelijk domeinen zelfvoorzienend te zijn op vlak van energie, water en zelfs voedsel. De projectsite in

Kortrijk ligt midden in de stad en is dus vlot
bereikbaar zonder gebruik van de wagen.
Deze ecologische insteek past dan weer perfect in het plaatje van Kortrijk Klimaatstad.
IETS VOOR JOU?
Bouw jij samen met een groep gelijkgezinden
een nieuwe woonplek in hartje Kortrijk? Het
stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) verkoopt de gronden en gebouwen op de hoek
van de Zwevegemstraat en Sint-Denijsestraat,
de “kop van de Prado”, aan een groep particulieren. Die groep moet samen instaan voor
de bouw van een samenhuisproject. Het SOK
kiest uit de ingediende projecten een groep
die haar idee verder kan uitwerken. Geïnteresseerde groepen dienen hun kandidatuur samen met een visiedocument in tegen vrijdag
15 januari om 12 uur. Het SOK kiest ten laatste
tegen midden februari 2016 een kandidaat
uit die dan binnen de 4 maanden een uitgewerkt dossier moet indienen.

RRwww.kortrijk.be/sok, sok@kortrijk.be
of 056 20 64 96

Gecontroleerde wijken in oktober
elheid
verlaag je svneiligheid
verhoog de
v.u.: Vincent Van

Koning
Quickenborne,

Leopold I-straat

Kortrijk
13/0042, 8500
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• Vormgeving:

WIJK

GECONTROLEERD

TE SNEL

Heule centrum
5 tot 18 oktober

1252

164

Kortrijk Lange Munte
en omgeving
19 oktober tot 1 november

376

130

’t Is proper!
Inwoners en bezoekers ervaren Kortrijk als een propere stad. Door
de grote inzet van inwoners en stadsdiensten klopt dat ook. Maar
laten we niet flauw doen. Kortrijk is nog niet zo proper als we het
willen. We kunnen beter!
HONDENPOEP? IN DE VUILNISBAK!
Hondenpoep is een terechte ergernis van veel voetgangers. Voorbije acties lieten
de hondendrollen op straat al drastisch dalen, maar op te veel plaatsen ontsiert
hondenpoep straten, parken en pleintjes. Dat elke hondeneigenaar de poep van
zijn of haar hond opruimt, is evident. Dat kan heel gemakkelijk want een hondenpoepzakje kan je achterlaten in eender welke openbare vuilnisbak op straat. Ruim
je de “grote boodschap” van je hond niet op, dan riskeer je een GAS-boete van
maximaal 350 euro.
KORTRIJK OP Z’N PROPERST
De voorbije jaren zette de stad volop in op een propere stad met verschillende
acties die duidelijk hun vruchten afwierpen. Een actie met gepersonaliseerde
afvalkalenders loste het probleem op van verkeerd geplaatste vuilniszakken op
straat. Scholen zorgen voor een propere buurt door geregelde opruimacties. Extra
veegploegen houden het winkelwandelgebied proper. Wijkcomités houden hun
buurt proper met ondersteuning van de stad. En hardnekkige overtreders krijgen
een GAS-boete.
WORD ONZE NIEUWE NETHEIDSMEESTER OF GLASBOLPETER/METER
Ligt er afval op straat, dan heb je twee opties. Je loopt er al dan niet geërgerd aan
voorbij. Of je raapt het op en gooit het in de vuilnisbak. Hoor jij bij de laatste categorie? Dan lig je ons na aan het hart! Wist je dat je heel wat gelijkgezinden netheidsmeester van de stad zijn? Ze houden één of verschillende straten of een buurt
netjes door zwerfvuil te verzamelen. De wandelroute naar de bakker bijvoorbeeld.
In ruil krijgen ze een vrijwilligersvergoeding en materiaal van de stad. Een glasbolpeter/meter houdt de directe omgeving van een glasbol in de buurt proper en
krijgt daarvoor een vrijwilligersvergoeding. Word jij onze nieuwe netheidsmeester
of glasbolpeter/meter? Laat het weten aan Liesbeth Vanderschaeve: 056 27 82 42
of liesbeth.vanderschaeve@kortrijk.be
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OP ZI ST
PROPER

UITKNIP
HAAL SNEL JE KALENDER IN HUIS! BON
Elk Kortrijks gezin kan vanaf 21 december één gratis exemplaar afhalen van de
nieuwe bureaukalender 2016. Heel wat inwoners maakten het voorbije jaar foto’s
van sfeervolle activiteiten of evenementen in de stad. Deze hebben we nu verzameld
in een bureaukalender. Knip deze bon uit en haal de kalender vanaf 21 december af bij
het Onthaal –en meldpunt 1777 in het stadhuis. Wees snel, want op is op!

nicatie Stad Kortrijk
Team Commu
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Kortrijk ziet je graag
ongevallen te voorkomen. Fietsers kunnen
in dat geval omrijden langs het Guldensporenpad of de Oudenaardsesteenweg.

FIETSWEGWIJZERS

SNEEUW OF IJS?
FIETSROUTES BERIJDBAAR!
Ook sneeuw of ijs houden heel wat fietsers
niet tegen om hun favoriete vervoersmiddel van stal te halen. Om je zo veilig en
comfortabel mogelijk met de fiets te verplaatsen, ligt een strooiplan klaar om de
belangrijkste fietsverbindingen berijdbaar
te houden. De routes die sneeuwvrij gemaakt worden, vind je op www.kortrijk.be/
strooiplan.
Het fietspad langs het bedrijventerrein
Evolis ligt langs 4 windmolens. Bij vochtig
vriesweer ontstaat ijsvorming op de wieken
van de windmolens. Om te voorkomen dat
ijs van op de wieken weggeslingerd wordt,
vallen de windmolens stil zodra er ijs op de
wieken gedetecteerd wordt. De kans blijft
wel bestaan dat ijs van de wieken naar beneden valt. Daarom wordt de doorgang
voor fietsers afgesloten bij een risico op ijsval. De slagbomen aan de vier toegangswegen voor fietsers worden dan gesloten om
22 | STADSKRANT KORTRIJK

Vanaf december verschijnt een duidelijke
fietsbewegwijzering. Die wijst fietsers de
weg doorheen de fietsroutes in onze stad.
De wegwijzers zijn een aanvulling op de bestaande bewegwijzering voor autoverkeer.
Enkel de alternatieve fietsroutes krijgen
specifieke wegwijzers. Op de borden komt
de eindbestemming en de afstand in kilometer. Als er meerdere bestemmingen zijn
van op de locatie waar het bord staat, dan
komen de verschillende bestemmingen op
1 bord. De borden worden in verschillende
fasen geplaatst. De eerste fase bewegwijzert de route Kortrijk centrum – Rollegem:
Loofstraat, Wolvenstraat, Wolvendreef,
Bruyningpad, Munkendoornstraat, Monseigneur Waffelaerdpad, Tramstatiepad.
De stad plaatst de borden op de gemeentewegen en het Vlaams Gewest plaatst de
borden langs de gewestwegen. Tegen het
voorjaar staan alle wegwijzers paraat om je
de goede fietsweg te wijzen!

GRATIS SPAAKREFLECTOREN
Hoera! Heel wat fietsers blijven fietsen, ook
als het regent of vroeg donker is. Op winterdagen is het als fietser nog belangrijker
om goed op te vallen in het verkeer. En daar
helpt de stad je graag een handje bij. Kom
met je fiets naar het stadhuis en haal aan de
witte balie jouw pakketje spaakreflectoren
op! Die klik je gewoon op de spaken van je
fiets. Zo val je nog beter op voor automobilisten je sneller zien.
De spaakreflectoren zijn uiteraard niet voldoende om gezien te worden in het donker. Zorg dat je fiets altijd uitgerust is met
een wit licht vooraan, een rood licht achteraan, een witte reflector vooraan, een rode
reflector achteraan en oranje reflectoren
of een reflecterende band op de wielen.

KORTRIJK
ZIET JE
GRAAG
In het donker ben je als fietser volledig
onzichtbaar voor een automobilist als je
lichten en reflectoren aan je laars lapt. Echt
belangrijk dus! In de donkere maanden
zet de politie ook extra in op controles van
fietsers. Zorg dat ze jou een pluim kunnen
geven omdat je fiets in orde is, een boete is
een stuk minder leuk!

WIN

Ben jij zichtbaar op de
fiets? Stuur
een foto van jezelf
in vol fietsornaat naar
stadskrant@kortrijk.be
en win een Kortrijk
Fietstpakket!

Schrijf je nu al in voor
het nieuwe schooljaar!
Is je kindje geboren in 2014? Of wil je je kind in september naar een nieuwe school sturen? Dan lees je hier hoe dat in
zijn werk gaat. Alle scholen in het kleuter- en lager onderwijs in Groot-Kortrijk volgen dezelfde inschrijvingsregels.
JE KIND IS GEBOREN IN 2014
• Zit er al een ouder broertje of zusje in de
school van je keuze?
Schrijf je kind in van 1 februari t.e.m. 19
februari 2016 tot 16 uur.
• Er zijn nog geen broertjes of zusjes ingeschreven in de school van je keuze?
Je meldt je kind aan via de computer vanaf 22 februari t.e.m. 13 maart 2016.
JE KIND IS GEBOREN IN 2013 EN IS
NOG NIET INGESCHREVEN IN EEN
SCHOOL?
Je kan je kind nog inschrijven voor dit schooljaar in de loop van januari 2016. Voor het
schooljaar 2016-2017 moet je je kind aanmelden via de computer. Is het kindje pas
geboren in oktober, november of december
van 2013, dan beslissen veel ouders om hun
zoon/dochter pas in september 2016 naar
school te laten gaan. Die ouders hebben er
toch baat bij om hun kind ten laatste in januari 2016 in te schrijven voor het schooljaar
2015-2016. Je neemt in dit geval best persoonlijk contact op met Marianne Bogaert
via marianne.bogaert@ond.vlaanderen.be of
0491 99 60 13.

JE KIND IS GEBOREN IN NOVEMBER
OF DECEMBER 2014
Alle kinderen geboren in 2014 zijn nu aan
de beurt om aan te melden of in te schrijven. Doe mee, zelfs als je kind pas kan instappen op 1 september 2017.
JE WIL JE KIND VERANDEREN
VAN SCHOOL
Je meldt je kind aan via de computer tussen
22 februari en 13 maart 2016.
JE HEBT TE LANG GEWACHT OM AAN
TE MELDEN OF IN TE SCHRIJVEN
Er is nog een laatste kans om je kind in te
schrijven vanaf 16 mei 2016.

RRNoteer de data alvast met stip in je agenda en

maak gebruik van deze voorrangsperiodes voor
het aanmelden en inschrijven van je dochter/
zoon om de schoolkeuze zoveel mogelijk te
garanderen. Heb je nog vragen? Kom dan
naar één van de infomomenten op maandag
18 januari om 14 uur of om 19.30 uur in het
dakcafé van het stadhuis (ingang Papenstraat).

AANMELDEN: HOE DOE JE DAT?
Stap 1: kies een top 5 van scholen
voor je kind
Stap 2: zet je eerste keuze op de eerste plaats, tweede keuze op de tweede plaats, …
Stap 3: meld je kind aan via www.
naarschoolinkortrijk.be (Klik verder
op ‘basisonderwijs’)

WAT NA HET AANMELDEN?
Aanmelden betekent nog niet dat je
kind is ingeschreven. Heb je je zoon/
dochter aangemeld via de website?
Dan ontvang je eind maart een uitnodiging om je kind definitief in te
schrijven tussen 11 en 29 april 2016.

RR www.naarschoolinkortrijk.be

(klik verder op ‘basisonderwijs’). Hulp
nodig? Klop aan in de school, CLB, stadhuis,
onthaalbureau deSOM, Kind&Gezin,
ontmoetingscentra of centrale bib.
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OPENINGSTIJDEN EINDEJAAR
Is de eindejaarsperiode voor jou het uitgelezen moment om een aantal formaliteiten te vervullen in het stadhuis? Om jouw
leesvoorraad aan te vullen, een uitstapje te
plannen naar de sporthal, het zwembad of
een museum? Gebruik je een vrije dag voor
een ritje naar het recuperatiepark? Neem
dan vooraf de aangepaste openingstijden
door voor de jaarwisseling.
Stadhuis / De stadsdiensten zijn gesloten
op donderdagnamiddag 24 en 31 december en op zaterdag 26 december en 2 januari. Van maandag 28 tot en met woensdag
30 december staan de stadsmedewerkers
voor je klaar.
Onthaal- en meldpunt 1777 / Op 24 en 31
december kan je terecht bij het Onthaal- en
meldpunt 1777 van 9 tot 12.30 uur. Op 25
en 26 december en op 1 en 2 januari 2015
sluit het Meldpunt 1777 de deuren.
Bibliotheek / Alle Kortrijkse (buurt)bibliotheken zijn gesloten op donderdagnamiddag 24, vrijdag 25, zaterdag 26 en donderdagnamiddag 31 december. Ook op vrijdag
1 en zaterdag 2 januari 2016 sluiten alle
bibs de deuren. Op vrijdag 8 januari sluit de
bib om 13 uur.
Sportdienst / Op 21, 22, 23, 28, 29 en 30
december kan je bij het onthaal terecht
van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Op
24 en 31 december ben je er welkom van
8.30 tot 12 uur. Op 25 en 26 december en 1
en 2 januari zijn de kantoren gesloten. Op
vrijdag 8 januari zijn de kantoren open van
8.30 tot 12 uur.
Stedelijke zwembaden / Op 24 en 31 december blijven de zwembaden open tot 16
uur. Op 25 en 26 december en op 1 janu-
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ari sluiten de zwembaden de deuren. Op 2
januari openen de zwembaden de deuren
tijdens de reguliere uren.
Leuk om weten: het Mimosabad is tijdens
de eindejaarsperiode op weekdagen doorlopend open vanaf 9 uur (+ normale avonduren). Check ook www.kortrijk.be/sport
om de uitgebreide openingstijden van de
overige zwembaden te kennen.
Uit in Kortrijk / Uit in Kortrijk sluit de deuren van 21 december tot en met 3 januari
2016. Ook op 8 januari is de Uitwinkel uitzonderlijk gesloten.
Toerisme Kortrijk / Toerisme Kortrijk is gesloten van donderdag 24 december tot en
met zaterdag 2 januari 2016. Op 8 januari
sluit Toerisme Kortrijk de deuren om 12 uur.
Texture, museum over Leie en vlas en
Museum Kortrijk 1302 / Texture en Kortrijk 1302 zijn dagelijks open van 10 tot 17
uur met uitzondering van 24, 25, 31 december en 1 januari 2016. Maandag blijft
de vaste sluitingsdag. Op vrijdag 8 januari
2016 kan je er terecht tot 12 uur.
Uitleenwinkel / De uitleenwinkel sluit de
deuren op 24 en 31 december. Op maandag 28 december kan je er terecht van 8 tot
16.30 uur. Ontleende materialen breng je
terug naar het Depot 102 uiterlijk op maandag 28 december tot 16 uur. Nieuwe afhalingen kunnen vanaf maandagvoormiddag
4 januari 2016. Op vrijdag 8 januari is de
Uitleenwinkel uitzonderlijk gesloten.
Let wel: materialen afhalen in het Depot
102 kan pas na een aanvraag via www.kortrijk.be/evenementenloket.
JeugdcentrumTranzit / Het secretariaat
van het jeugdcentrum sluit de deuren van
21 december tot en met 3 januari 2016.
Parko / Het loket van het parkeerbedrijf
Parko (K. Albertstraat 17) is open van 9 tot
13 uur op donderdag 24, maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 en donderdag 31
december. De loketten zijn gesloten op 25
en 26 december en op 1 en 2 januari. Weet
dat je op wettelijke feestdagen vrij mag
parkeren!
Economie / Bij de stedelijke economische
dienst in het Ondernemerscentrum Kortrijk
kan je terecht op 21 en 22 december en op
28 en 29 december, telkens van 9 tot 12.30
uur. Op vrijdag 8 januari kan je er terecht
tot 12 uur.
Sociaal Huis en OCMW / Het Sociaal Huis
en het OCMW in de Budastraat 27 sluiten
de deuren op 25 december en op 1 januari
2016. Op 24, 28, 29, 30 en 31 december kan
je er enkel in de voormiddag terecht van 9
tot 12 uur.

Stadsarchief / Het Stadsarchief in de Kortrijksestraat sluit de deuren van 24 december om 12.30 uur tot en met 3 januari 2016.
Op vrijdag 8 januari kan je er terecht tot
12.30 uur.
Muziekcentrum Track* / Muziekcentrum
Track* is gesloten van maandag 21 december tot en met zondag 3 januari 2016.
Boekte jij een ruimte in het Muziekcentrum
op vrijdag 8 januari 2015? Dan haal je de
sleutels af vóór 12.30 uur.
Recuperatieparken / De recuperatieparken zijn gesloten van donderdagmiddag
24 december tot en met zaterdag 26 december en van donderdagmiddag 31 december tot en met zaterdag 2 januari 2016.
Op vrijdag 8 januari kan je enkel tijdens de
voormiddag terecht op het recuperatiepark
in de Rollegemseweg. De andere dagen
gelden de normale openingstijden die je
terugvindt op de afvalkalender.
Groenkar / In de wintermaanden januari
en februari zijn de groeninzamelpunten alleen beschikbaar in de tweede week van de
maand en dit van 15 tot 18 uur.

NIEUW PICTOGRAM VOOR
VOCHTIGE DOEKJES
Vochtige doekjes gebruiken wij allemaal
wel eens. Maar weet dat niet alle doekjes
geschikt zijn om door het toilet te spoelen.
Jaarlijks lopen de kosten voor het ontstoppen en herstellen van pompen op tot drie
miljoen euro. Vanaf 1 juli 2016 treedt een
nieuw Koninklijk Besluit in werking dat een
aantal testen oplegt om na te gaan hoe snel
de vochtige doekjes desintegreren en biologisch afbreken. Producten die de testen
niet doorstaan, moeten op hun verpakking
een nieuwe pictogram dragen.
Dat zal het jou als particulier gemakkelijker
maken bij jouw keuze en het gebruik van
deze doekjes. Tot die tijd bespaar je jezelf

een hoop moeite en kosten door de vochtige doekjes niet langer door te spoelen
door het toilet.

sparing. Pas dan beslis je om al dan niet te
veranderen van energieleverancier.
Nam jij de vorige jaren al deel maar wil je
opnieuw een persoonlijk voorstel ontvangen? Dan moet je je opnieuw registreren.
Ook dat kan via www.samengaanwegroener.be. Registratie is uiteraard gratis en vrijblijvend.

RRInfo: www.aquafin.be
DE KNOTPLOEG, WAAR
KNOTBOMEN EN KNOTTERS
ELKAAR VINDEN…

De Zuid-West-Vlaamse knotploeg ‘Knotsgek’ is een groep enthousiaste vrijwilligers
die bomen knotten op het platteland. De
knotters worden door het Stadlandschap
Leie en Schelde opgeleid en verzekerd
en komen gratis knotbomen knotten. De
knotters hebben recht op het brandhout,
de eigenaar verwerkt de resttakken.
Wil je je knotbomen die landelijk staan
laten knotten door de knotploeg of heb
je zelf interesse om aan te sluiten bij deze
ploeg? Neem contact op met Johan Vandenberghe van het Stadlandschap Leie en
Schelde. In februari 2016 vindt een nieuwe
opleidingsdag plaats voor geïnteresseerde
nieuwe knotters.

RRStadslandschap Leie en Schelde, 056 23 40 17,
johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be

ALS OPVOEDEN OPEENS NIET
ZO SIMPEL LIJKT
Opvoeden … we doen het dag in, dag uit.
En zolang er zich geen problemen voordoen, staan we er ook niet echt bij stil. Maar
weet jij waar je met twijfels en vragen terecht kan? Hoe maak je het bijvoorbeeld
gezellig aan tafel? Hoe leer je je kind omgaan met zijn gevoelens? Hoe praat je met
jouw puber?
De vereniging OSiO (Ouders Steunen in
Opvoeden) organiseert een gratis spreek-

RRInfo: Balie Bouwen Milieu Wonen, 056 27 84

00, samengaanwegroener@west-vlaanderen.be
of 0800 76 101

uur pedagogisch advies voor vaders, moeders, grootouders, stiefouders, … kortom,
voor iedereen die behoefte heeft aan een
gesprekspartner die luistert, ondersteunt,
informeert en advies geeft. Samen zoeken
naar antwoorden op vragen is het doel. Je
kan je vraag stellen aan de telefoon, per email of je kan een afspraak maken om langs
te komen. Het pedagogisch advies is gratis
en alle gesprekken zijn vertrouwelijk.

RRInfo: OSiO, Nele Vandecasteele, 0492 27 71 15,
nele.vandecasteele@votjeugdhulp.be,
www.faceboom.com/ouderssteunen

VIJFDE GROEPSAANKOOP
GROENE STROOM BEGINT

CONCESSIE
UITBATING CAFETARIA
MAGDALENAZWEMBAD
De stad Kortrijk zoekt een kandidaat-uitbater voor de cafetaria van het Magdalenazwembad. Deze concessie gaat in op
1 februari 2016 en eindigt op 31 oktober
2018, zonder dat stilzwijgende verlenging
van de concessie mogelijk is. Het volledige
lastenkohier kan je gratis downloaden op
www.kortrijk.be/concessies. Ook de inschrijvingsmodaliteiten zijn opgenomen
in dit lastenkohier. Het openen van de biedingen vindt plaats in de kantoren van de
directie Mens, Team Sport, Sportcampus
Lange Munte, op 14 januari 2016 om 14 uur.

RRInfo: Inhoudelijke informatie haal je bij Yves

Vanneste, directeur Communicatie en Recht,
056 27 87 60 of yves.vanneste@kortrijk.be

De Provincie West-Vlaanderen start binnenkort met de vierde groepsaankoop groene
energie (groene stroom en gas). Zo wil ze
alle particulieren en professionelen bewust
laten kiezen voor 100 % groene stroom.
Nam jij tot nu toe een afwachtende houding aan? Hoorde je intussen de positieve
berichten over wie wel al overstapte?
Inschrijven kan vanaf december 2015 via
de website www.samengaanwegroener.be.
Op 2 februari 2016 is er een veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod
doen. Daarna krijg jij een voorstel op maat
met een duidelijk zicht op je mogelijke be-

L I G T M I J N S T R A A T
I N
D E A F S C H A K E L Z O N E ?
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
BEDRIJVEN CONTACTDAGEN 2015
Op 9 en 10 december blaast “bedrijven contactdagen”, het grootste
netwerkevent van Vlaanderen, 15 kaarsjes uit. Het succes van dit cocreatieproject van VOKA en Kortrijk Xpo is een duidelijk bewijs dat
zakelijke face-to-face contacten leggen een absolute must is.
Met een succesformule die focust op het samenbrengen van ondernemers,
businessopportuniteiten blootleggen en ondernemerschap stimuleren, komen op bedrijven contactdagen ruim 600 ondernemingen in Kortrijk Xpo
samen. De beurs biedt een evenwichtig aanbod tussen industrie, bouw, transport, retail en dienstverlening, verspreid over 3 hallen. Zowel multinationals
als KMO’S en eenmanszaken hebben er hun plaats. Kenmerkend is ook dat
bedrijven contactdagen enkel ondernemingen uit West-Vlaanderen, een deel
van Oost-Vlaanderen, Henegouwen en Noord Frankrijk presenteert. Onder het
motto “zaken doen met je buur” stimuleert de beurs zo de economische boost
binnen onze regio. Behalve het uitgebreid aanbod van exposanten biedt de
beurs ook tal van randactiviteiten aan. De officiële opening van de beurs vindt
plaats op 9 december om 12 uur en staat in het teken van Co-Creatie.

@Emiliekortrijk – Mooi om te zien hoe mensen samenkomen #makelovenotwar #wake #kortrijk

@daveallegaert – Das proper! @azgroeninge bij de
beste leerlingen van de klas! #ziekenhuishygiëne

andyvpb #igkortrijk
#peaceforparis

@SteenGunther – Yep, hoog en droog (2de verdieping) genoten van #channelzero #unplugged #schouwburg
#kortrijk

gallew
#amenraesley REVEIL .
#reve
#igkortriilkortrijk
jk

annero
#sintinkooske
rt
#igkortri rijk
jk

meikeporteman
Veel
op #budabea volk
#intredesint #k ch
ortrijk

@P_Vyncke – De voorstelling van Sint en Zwarte Pieten
in #Kortrijk was machtig!

@GregMerlier – Een beurs wordt een event door beleving, smaak en leuke mensen. #kortrijk #classicevent15

en
rheilig
ja #alleortrijk
m
e
r
r
e
h
t #k
#herfs

leg over
spoedover
Patrick_j - nsluiting van het
de rioolaa ts- en gidsenlokaal
nieuwe scou
laan
in de Ceder

@jvanlerberghe – Urban game 'No Credit, Game Over',
200 jongeren aan de slag deze week @8500Kortrijk #allemaaldigitaal #kortrijk

RRwww.bedrijvencontact.be

De winnaars van vorige maand
Heel wat Stadskrantlezers herkenden de
schoorsteen in Hof te Walle. Vijf lezers ontvingen
een gratis duoticket voor de Eurodogshow:
Familie Ferret, Ivan Van Daele, Martine Roelens,
Ilse Cayzeele en Lieselot Rosseel.

Benoit
small_time_hero de twee
n
Poulain is één vaelers die
#kvkortrijk sp raakte
e
door eerste rond ortrijk
van #fifa16 #bibk

Ken jouw stad!
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zoebizoe
A
night.. #B bout last
ever
#dekre gem
#freddydevun
adder

WIN

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 december een kaartje naar:
Stadskrant, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be.
Tien stadskrantlezers maken kans op een flesje bubbels om te klinken op het
nieuwe jaar!

op
askerde jongen
ty2st Een gemlhulzen #cecinestge
ko
trijk
een berg
ortrijk #igkor
paskortrijk #k

texturekortrijk Vand
perimenteren jonger aag exallerlei geuren tijd en met
workshop parfum ens de
maken

wo_kortrijk #WO15
4 fantastische dagen. zit erop.
aan alle bezoekers en Bedankt
kers! #weekvanhetonmedewertwerpen

#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.
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De Stadskrant wenst je
een warm eindejaar toe en hoopt je
te mogen verwelkomen op de

NIEUWJAARSDRINK
VAN HET
STADSBESTUUR
op zaterdag 9 januari 2016
om 18 uur
op de Grote Markt
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