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04 > FIJNSTOFMETING

Onze stad wil graag inspanningen leveren om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Daarom werkte de stad een meetcampagne uit, waarbij twee keer per dag een
meting van de luchtkwaliteit plaats vindt.

09 > PAASFOOR

Jong en oud kunnen zich uitleven op
tientallen attracties, van de absolute
klassiekers tot de meest sensationele
nieuwigheden.

10 > VILLA OVERLEIE

De stad geeft de kans aan creatieve
ondernemers en kunstenaars om het
historische pand van Villa Overleie volledig te benutten om er zich professioneel
uit te leven.

17 > KORTRIJK FIETST

Het stadsbestuur bundelt 40 grote
acties om van Kortrijk een echte
fietsstad te maken.

KORTRIJK SPREEKT OP TOER
De afgelopen maanden bezochten de burgemeester
en schepenen heel wat buurten in onze stad. Enkele
concrete resultaten:
PIUS X BEZOCHT OP 8 FEBRUARI 2015
De lokale basisschool vroeg om een stukje groen,
gelegen tussen een publieke parking en de kerk, in
beheer over te dragen aan de school. De stad ging
akkoord, plaatste een kwalitatieve omheining en verwijderde een verloederde lantaarnpaal. In ruil zal de
school instaan voor
het beheer van de
groenzone en die gebruiken voor educatieve projecten (o.a.
een moestuin) en
schoolontmoetingsruimte.

KORTRIJK SPREEKT
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SIONWIJK BEZOCHT OP 13 DECEMBER 2015
Sinds het bezoek van het stadsbestuur loopt een onderzoek in verband met de speelruimte in de buurt en de
verkeers- en parkeerdrukte. De leden van het nieuwe
buurtcomité Sionwijk willen bovendien eind augustus
een eerste buurtfeest organiseren in de Sionlaan.
Binnenkort trekt het stadsbestuur op pad in een andere
omgeving. Hou de website www.kortrijkspreekt.be en
je brievenbus in de gaten.

KORTRIJK SPREEKT
VÓÓR DE GEMEENTERAAD

19 > W13

W13 is de vereniging waarin 13 OCMW’s
en het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk van Zuid-West-Vlaanderen de
krachten bundelen voor meer welzijn in
de regio.
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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
14 maart om 18.30 uur in de gemeenteraadszaal van
het stadhuis. Je leest meer over de voorwaarden en
inschrijving voor dit initiatief op www.kortrijk.be/kortrijkspreektgemeenteraad.

Twee Pop-uprestaurants
op Stationsplein
Kortrijk krijgt opnieuw een Pop-uprestaurant. Meer zelfs, er
komen dit jaar twee duo’s naar onze stad. Ze nemen hun intrek in
twee tijdelijke restaurants op het Stationsplein.

VTM kiest al voor de derde keer Kortrijk
als gaststad voor ‘Mijn Pop-uprestaurant!’.
Claudio Dell’Anno en Gaëlle Six wonnen in
2009 ‘Mijn Restaurant’. Hun etablissement
Dell’Anno bevond zich in de Oude Dekenij
op het Sint-Maartenskerkhofplein, waar nu
sterrenzaak Table d’Amis gevestigd is. Twee
jaar geleden streek ‘Mijn Pop-uprestaurant!’
neer op het Schouwburgplein. Barbra Van
Poucke en Stefaan Van den Berghe runden
er de visbar Storm.

wist je als deelnemer niet altijd waarmee je
concurrent in een andere provincie bezig
was, maar nu zit er een duo met dezelfde
ambitie op enkele meters naast je. Dat kan
wel eens heel erg spannend worden!” Meer
dan ooit zullen de duo’s uitgedaagd worden om de lat nóg hoger te leggen. De concurrentie wordt bikkelhard, het avontuur
onvergetelijk. Maar slechts één van hen
gaat uiteindelijk naar huis met een mooi
startkapitaal van 100.000 euro.

1 PLEIN, 2 DUO’S

JURY

In dit nieuwe seizoen trekken zes duo’s naar
Antwerpen, Genk en Kortrijk. Pal naast elkaar zullen de twee duo’s hun klanten moeten weten te lokken met hun eigenzinnig
concept. Presentatrice Evi Hanssen: “Het
wordt een harde strijd deze keer. Vroeger

Sergio Herman en Sepideh Sedaghatnia krijgen deze keer gezelschap van een
nieuw jurylid. Gert Verhulst zal de duo’s samen met hen begeleiden. Inschatten of een
concept zal aanslaan bij het grote publiek,
kan hij als geen ander. Met Gert, Sepideh en

Sergio zijn de duo’s al zeker van een waardevolle coaching door drie professionals in
hun vakgebied. Wie de Kortrijkse kandidaten zijn, was bij de druk van dit Stadsmagazine nog niet bekend. Benieuwd? Kijk vanaf
1 maart elke dinsdag- en donderdagavond
om 20.35 uur naar VTM. Binnenkort kan je
de kandidaten een ronde verder stemmen.
Hopelijk kunnen de Kortrijkse duo’s op
jouw steun rekenen!

RRwww.vtm.be/mijn-pop-up-restaurant
RESERVEER JE TAFELTJE!
Een tafeltje reserveren kan enkel
online via www.vtm.be. Daar vind
je ook de openingstijden van de
Kortrijkse Pop-uprestaurants.

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

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

Vrijdag:
9-12.30 uur
Zaterdag:
9-12.30 uur
Het stadhuis is gesloten van 26 tot en met
28 maart (paasweekend).
Betalingen gebeuren met bancontact.

© VTM

MEER INFO: Grote Markt 54, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be •@8500kortrijk • www.facebook.com\stadkortrijk

Duizend vragen, één adres 1777
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Fietsvrijwilligers
meten luchtkwaliteit
in onze stad

“IK VIND HET LEUK
DAT DE STAD VOOR
ZO'N INITIATIEF
DE INWONERS
MOBILISEERT EN DIT
NIET ZOMAAR AAN
EEN EXTERNE DIENST
TOEVERTROUWT.”

Het leven in de stad is nog zo leuk als iedereen zijn steentje bijdraagt
om het milieu te respecteren. Daar moet je Philippe Meert en Lode
Nuyts niet van overtuigen. Deze heren zijn twee van de vrijwilligers
die gedurende een maand deelnamen aan het project waarbij vrijwillige
medewerkers de luchtkwaliteit in de stad maten.

Onze stad wil graag inspanningen leveren
om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarom
werkte de stad samen met VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) een
meetcampagne uit, waarbij gedurende een
maand twee keer per dag een meting plaats
vindt. "Hierbij meten wij de parameter Black
Carbon, een fractie van het fijn stof die het
meest schadelijk is voor de gezondheid,"
legt Gerda Flo uit, programmaregisseur van
Kortrijk Klimaatstad. "Met het meettoestel
en de gps in een tasje over de schouder, rijdt
de vrijwilliger een vooraf afgesproken traject
van net geen 15 km tegen een lage snelheid.
Zo meten wij om de paar meter de concentratie aan Black Carbon."
WOONWERKVERKEER PER FIETS
Philippe Meert was meteen gewonnen
voor dit project. "De kwaliteit van het milieu interesseert mij sowieso al. Bovendien
rij ik graag met de fiets en heb ik als bruggepensioneerde werfleider voldoende tijd
om mij voor zoiets te engageren." Zoveel
tijd heeft Lode Nuyts niet, maar dat belette
de begeleider in de Bijzondere Jeugdzorg

niet om ook zijn kandidatuur te stellen.
"Overdag ben ik regelmatig thuis en ik fiets
ook veel. Bovendien vind ik het leuk dat de
stad voor zo'n initiatief de inwoners mobiliseert en dit niet zomaar aan een externe
dienst toevertrouwt. Duurzaam leven is
overigens een cruciale pijler binnen ons
gezin. Dat weerspiegelt zich niet alleen in
het woonwerkverkeer dat wij per fiets afleggen, maar ook in het rationeel omgaan
met elektriciteitsgebruik (dankzij zonnepanelen zijn wij onafhankelijk van het elektriciteitsnet), keuze voor biologische voeding,
enzovoort." Net als Lode voelt Philippe niet
de neiging om vrienden en familie te sensibiliseren, maar integreert hij duurzaamheid graag in zijn eigen leven. "Zowat 90%
van onze verplaatsingen doen wij per fiets
of met de trein. Dat is best comfortabel, al
moet je wel de moeite doen om dat comfort zelf te willen ontdekken."
OCHTEND- EN AVONDSPITS
Lode en Philippe legden elk al een paar keer
het traject af. "Het parcours is heel gevarieerd," stipt Philippe aan. "Wij passeren door

de stadskern, langs drukke verkeersaders,
trage wegen, fietswegen, enzovoort. De
metingen gebeuren tijdens de ochtend- en
avondspits, om 7.30 uur en 16.30 uur. Ik heb
dit onder meer gedaan uit nieuwsgierigheid over de effectieve graad van luchtverontreiniging in onze stad. Zo viel het mij op
dat dit langs spoorwegen reuze meevalt.
Als je evenwel moet stoppen aan het rood
licht en er staat een ronkend brommertje
naast je, zie je een stevige piek."
Twee dagen na elke meting, kan iedereen
de resultaten ervan consulteren. "Bedoeling
is dat VITO hiervan een verslag maakt, zodat
wij op relatief korte termijn Kortrijkse fietsers
gericht kunnen adviseren over welke wegen
het gezondst zijn om te fietsen. Daarnaast
willen wij, op langere termijn, de verkeersintensiteit aanpakken op die punten waar de
fijnstofconcentratie hoog is en veel fietsers
voorbij komen," besluit Gerda Flo.

RRVolg zelf de resultaten van de metingen op

www.airqmap.com/KORTRIJK/trips.html
Lode Nuyts en Philippe Meert zijn 2 van de vrijwilligers die de luchtkwaliteit meten in de stad (© Kattoo)
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Kortrijk Kort
Bedenk jij een
naam voor het
speelbos?

Academie zoekt
modellen
Acamoda is al 25 jaar een begrip in Kortrijk. Al wie van mode en creativiteit
houdt, kijkt elk jaar uit naar deze show
van de studenten mode- en theaterkostuums van de Academie Kortrijk. Dan
stellen ze hun collectie voor aan het
grote publiek. Acamoda vindt plaats op
zaterdag 28 mei. De organisatie achter
Acamoda zoekt een 20-tal modellen voor
de show. Ben je minimum 16 jaar en ben
je zeker 1.70m groot? Dan ben je welkom
op zaterdag 19 maart van 14 tot 16 uur
voor een casting in de Academie, aan
de Houtmarkt 5. Ervaring heeft zijn nut,
maar is niet vereist. De modellen krijgen
geen financiële vergoeding. Zij kunnen
wel rekenen op de diensten van een professionele kapper en visagiste.

RRInfo: www.kortrijk.be/academie

WIN

Het Stadsmagazine heeft 5 gratis toegangskaarten voor Acamoda. Wil jij één van die vijf tickets bemachtigen, mail dan vóór
27 maart jouw naam naar stadsmagazine@kortrijk.be. In de volgende editie
van het Stadsmagazine maken wij de winnaars bekend.
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Het speelbos is een grote avontuurlijke
speelruimte aan de Don Boscolaan. Je
kan je er volledig uitleven: kampen bouwen, klimmen, glijden, waterdiertjes
zoeken, wandelen … Het speelbos is een
deel van stadsgroen Marionetten: een
groene verbinding tussen het Preshoekbos en het Kennedybos. Op dit moment
zijn al 2 delen van het stadsgroen in opbouw. De stad zoekt een ‘stoere’ naam
voor dit bos. Zoek jij mee naar een spannende naam voor dit stukje speelnatuur
in onze stad? Stuur jouw suggestie vóór
20 maart naar kortrijkspreekt@kortrijk.
be. Misschien win jij wel het natuurpakket en pronkt de naam die jij bedacht aan
de ingangen van het bos. Goed om te
weten: de stad maakt de winnende naam
bekend op de Dag van het Park in stadsgroen Marionetten op 29 mei.

RRwww.kortrijk.be/naam-speelbos

Eco-moestuin-team,
iets voor jou?
Heb je zin om in een eigen moestuin aan
de slag te gaan? Maar weet je niet goed
hoe eraan te beginnen? Dan is een ecomoestuin-team iets voor jou! Zo’n team
brengt kandidaat-tuiniers samen. In een
zevental lessen, die telkens plaatsvinden
thuis bij de leden van het team (in de
woonkamer én in de tuin), brengt een
deskundige lesgever alle nodige theorie en praktijk over. De lessen volgen het
ritme van het seizoen. Eerst theoretische
bagage in het najaar, vanaf maart gaat
men de praktische toer op en zijn de sessies afgestemd op datgene wat zich op
dát moment in de moestuin afspeelt. De
eco-moestuin-teams gaan van start zodra
er voldoende (6 tot 8) deelnemers zijn die
bij elkaar in de buurt wonen. De deelname
aan een dergelijk team is gratis.

RRWil je aansluiten bij het eco-moestuinteam?

johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be of
056 23 40 17

Wandel en loop
tegen kanker
Levensloop is een feestelijk evenement
voor alle leeftijden en draait rond solidariteit en fondsenwerving voor de strijd
tegen kanker. Het gemeenschapsleven
van een stad komt 24 uur lang samen om
personen te vieren die kanker overleefden of er nog tegen vechten. Het event is
tevens een herinnering aan mensen die
aan kanker overleden zijn. Concreet lossen teams elkaar 24 uur lang af, tijdens
een estafette rond een parcours. Hiervoor laten zij zich sponsoren. Er wandelt
of loopt telkens minstens 1 persoon van
het team op de piste. Levensloop is in
geen enkel geval competitie, maar wel
een symbolisch gevecht tegen de ziekte.
Het doel van Levensloop is om fondsen te
werven ten voordele van de strijd tegen
kanker. Je hoeft dus geen loopfanaat te
zijn om deel te nemen. Levensloop is ook
een ideale vorm van teambuilding. Voor
bedrijven is het een gepaste gelegenheid
om zich achter een gemeenschapsproject te scharen. Bedrijven kunnen deelnemen door één of verschillende teams in
te schrijven en/of door te sponsoren en
producten of diensten ter beschikking te
stellen. Iedereen die een groepje enthousiastelingen rond zich kan vormen, kan
een team vormen.

RRInfo krijg je op het kick-offmoment op

22 maart om 20 uur in het meetingcenter
Notenhof van het az groeninge.
Iedereen is er welkom. Meer info vind
je op www.levensloop.be en
www.facebook.com/relayforlifebelgium.

Landschapsplannen
Leer reanimeren
en defibrilleren
In 2015 kreeg de stad het label ‘hartveilige stad’. 21 stadsgebouwen zijn uitgerust
met een automatische externe defibrillator
(AED). Een AED is een draagbaar toestel dat
een elektrische schok aan het hart toedient
bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van
het slachtoffer en bepaalt automatisch of
een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.
Stadsmedewerkers konden al een opleiding
volgen, maar wij willen nu ook aan de inwoners de kans geven om een cursus te volgen. Wil je weten hoe je met zo’n apparaat
aan de slag kan? Wil je daarenboven ook
leren om te reanimeren, en dus om hartmassage en beademing te geven? Schrijf
dan snel in voor een vormingsmoment van
het Rode Kruis. Je kan kiezen uit één van onderstaande data: vrijdag 18 maart (19 tot 22
uur), dinsdag 12 april (19 tot 22 uur), zaterdag 21 mei (9 tot 12 uur), vrijdag 9 september (19 tot 22 uur), dinsdag 25 oktober (19
tot 22 uur) of zaterdag 19 november (9 tot
12 uur). Inschrijven kan telkens tot 5 dagen
voor de vorming. Deelname is gratis.

De provincie West-Vlaanderen wil het
landschap verfraaien, zowel voor de eigenaar van het terrein als voor de buurtbewoners, passanten en recreanten.
De provincie gebruikt daarvoor landschapsplannen bij particulieren en landschapsbedrijfsplannen bij landbouwers.
Behalve dat het landschap mooier oogt,
zorgt de aanleg van hagen, houtkanten,
bomenrijen, poelen,… ook voor de ecologische versterking van de omgeving.
Planten en dieren kunnen zich via deze
kleine landschapselementen door het
landschap verplaatsen, er zich verschuilen, een nest maken of naar voedsel zoeken. Woon je op het platteland en heb
je een aanzienlijke lap grond? Wil je die
weide of akker, dat braakliggend stuk
grond of die tuin aankleden met kleine
landschapselementen zoals inheemse
knot- en fruitbomen, hagen, houtkanten
of een poel? Neem dan contact op met
de landschapsconsulent, want de kans
bestaat dat je voor je plannen kan rekenen op de steun van de provincie.

RRMathias Boudry, 056 23 49 86 of

mathias.boudry@west-vlaanderen.be

RRInschrijven kan bij het meldpunt 1777,

het gratis nummer 1777.
Vormingen vinden plaats bij het Rode Kruis
zelf in A. Vandijcklaan 14a in Kortrijk.
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Drie weken kermis
Nieuw vanaf 7 maart

Stadhuis
wordt
stad thuis
Je verneemt alles vanaf 7 maart
via de media en jouw volgende
stadsmagazine !

www.kortrijk.be
Stad Kortrijk
@8500kortrijk
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De Paasfoor palmt het stadscentrum in van 24 maart tot en met 10 april. Jong
en oud kunnen zich uitleven op tientallen attracties, van de absolute klassiekers
tot de meest sensationele nieuwigheden. Zo kan je dit jaar voor het eerst een
ritje maken op het Roue de Paris. Het grootste mobiele reuzenrad van Europa
siert vanaf 19 maart de Grote Markt.

PRAKTISCHE INFO
MET DE FIETS
Kom je met de fiets? Dan kan je onder meer
terecht in de overdekte fietsenstalling van
K in Kortrijk (fietslift in de Sint-Janstraat), in
de Reepkaai en Doorniksestraat.
PARKEREN VOOR BEWONERS
Woon je in het stadscentrum? Dan heb je
volgende mogelijkheden:
- Koop een bewonersabonnement voor P
Veemarkt, P Schouwburg, P Haven of P
Broeltorens voor de Paasfoorperiode
- Geniet van de voorbehouden parkeerplaatsen voor bewoners
- Maak gebruik van het parkeren in een
aangrenzende parkeerzone
PARKEREN VOOR BEZOEKERS
Parkeren kan best in P Schouwburg, P Veemarkt, P Broeltorens of P Haven. Parkeren
kan ook op P+R Hoog Kortrijk. Een bus van

De Lijn brengt je elk half uur gratis naar de
Paasfoor en terug. Dit geldt ook voor P+B
Wembley. De bushalte is vlakbij en er is een
automaat voorzien waar je als gebruiker van
de parking een gratis ticket kan nemen. Personen met een fysieke beperking parkeren
gratis op elke reglementaire parkeerplaats.
Er zijn ook voorbehouden parkeerplaatsen
aan de Doornikselaan en de Reepkaai. Leg
steeds je parkeerkaart duidelijk zichtbaar
aan de voorruit van de wagen. Het symbool
van de persoon in een rolstoel en de vervaldatum van de kaart moeten zichtbaar zijn.
Ook dit jaar zal men streng toezien op het
reglementair parkeren en correct gebruik
van parkeerkaarten. Wie in de fout gaat, riskeert een GAS-boete. In bepaalde gevallen
kan men je wagen zelfs wegtakelen. Hou
hier ook rekening mee tijdens de opbouwen afbraakperiode van de Paasfoor!

RRwww.parko.be

OPENINGSTIJDEN
maandag-donderdag: 15 tot 23 uur
vrijdag: 15 tot 1 uur
zaterdag: 14 tot 1 uur
zondag: 14 tot 24 uur
UITZONDERINGEN:
Donderdag 24 maart (opening): 15 tot 1 uur
Goede Vrijdag 25 maart: 16.30 tot 1 uur
Paaszondag 27 maart: 14 tot 1 uur
Paasmaandag 28 maart: 14 tot 24 uur
Eetkramen mogen openen vanaf 11.30 uur en
sluiten 1 uur later dan de andere foorkramen.
Op zondag 10 april vindt de traditionele
verminderde prijs-dag plaats

WIN
GRATIS NAAR
DE PAASFOOR!
Vijf lezers maken kans op
een pakketje met gratis
tickets voor paasfoorattracties. Mail vóór 13 maart naar
stadsmagazine@kortrijk.be.
Wij brengen de winnaars
persoonlijk op de hoogte.
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Elise Vandeplancke , Melvin Pattyn, Cathy Jansens,
Hanne Bonte en Huguette Deloddere
nemen hun intrek in Villa Overleie.

Vijf creatievelingen aan
de slag in Villa Overleie

Horecainvulling

Je eerste stappen als zelfstandige mogen zetten in een historisch
pand dat tot de verbeelding spreekt van heel wat Kortrijkzanen?
Het is een voorrecht dat Elise Vandeplancke, Melvin Pattyn, Hanne
Bonte, Huguette Deloddere en Cathy Jansens te beurt valt.

© Elise Vandeplancke

Nadat de stad de voorbije jaren de benedenverdieping van Villa Overleie al drie
keer succesvol invulde met een tijdelijke
bar, geeft ze nu de kans aan creatieve ondernemers en kunstenaars om dit historische pand volledig te benutten om er zich
professioneel uit te leven.
GEDROOMDE LOCATIE
"Toen ik van dit initiatief hoorde, heb ik mij
meteen kandidaat gesteld," vertelt Huguette
Deloddere, als styliste beter bekend onder
de naam Huguette D'styling. "Als fulltime
zelfstandig styliste en visagiste ben ik actief
in de fotografie en de filmwereld, ik werk
ook als costumière in het theater. Bedoeling
is om in de villa particulieren te bereiken met
personal shopping, individuele workshops
voor make-up en make-overs voor individuen of kleine groepen." Fotografe Hanne
Bonte knikt instemmend. "Ik speelde al een
tijdje met het idee om met een fotostudio
te beginnen, maar je moet daar ook de financiële middelen voor hebben. Tot nu toe
werkte ik van op mijn zolderkamer, maar dit
is een kans die op het juiste moment komt.
Het lijkt mij zalig om hier tijdens zomerse
avonden spontaan fotoshoots te houden."
ENTHOUSIASME
Ook Melvin Pattyn kon niet wachten om zijn
intrek te nemen in de villa. De jongeman
had daar een goede reden voor. "Met mijn
selectie voor Ithaka, het festival voor beeldende kunst in Leuven, heb ik meteen al
een mooie uitdaging voor ogen. Gezien het
10 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

'open' karakter van de villa, zou het fijn zijn
regelmatig dingen tentoon te stellen." Met
Elise Vandeplancke neemt ook een grafisch
vormgeefster haar intrek in de Villa. "Ik hou
ervan om tussen de mensen te kunnen werken. Hier vind ik de mogelijkheden om mijn
activiteiten als zelfstandige in bijberoep gestalte te geven. Het is een experiment waar
ik best wel veel van verwacht." De vijfde
nieuwe telg in Villa Overleie is Cathy Jansens.
"Het is mijn bedoeling om iedereen, vooral
zelfstandigen, te begeleiden naar een goed
evenwicht tussen gezonde voeding, de zorg
voor het eigen lichaam en een drukke, overvolle agenda. Het lijkt mij fijn hier ook de andere gebruikers van de Villa bij te betrekken,
bijvoorbeeld via het bereiden van gezonde
snacks voor lunchvergaderingen."
Het enthousiasme van de nieuwe bewoners stemt Tim Hautekeete , gebiedswerker
bij de stad, tevreden. "In afwachting van de
verkoop van de site, stellen wij het pand al
zeker tot eind oktober ter beschikking van
deze creatievelingen, al kan het best dat er
nadien nog mogelijkheden tot verlenging
zullen zijn. In elk geval: wij geloven in deze
formule, die ook perfect past in het stadsvernieuwingsproject en een interessant
verlengstuk kan vormen van het creatieve
broeinest dat hier wordt gestimuleerd.

Net als de voorbije jaren, komt er
ook nu een tijdelijke zomerbar in
Villa Overleie. Wie geïnteresseerd
is om na 'zomerbar De Rabarber',
'winterbar De Villa' en 'zomerbar
'Villa Tina' dit op zijn eigen manier
in te vullen, kan een projectplan indienen: wie ben je, wat wil je gaan
doen en hoe ga je dat aanpakken?
Een jury selecteert het meest kwalitatieve plan dat voldoet aan de
criteria en het lastenkohier. Een
projectplan indienen kan nog tot
dinsdag 15 maart, middernacht
(overleie@kortrijk.be). De ingediende projectvoorstellen worden
getoetst aan de hand van criteria
zoals het buurtversterkend karakter (aantonen dat je inspanningen
levert om partnerships aan te gaan
met lokale actoren, en om ontmoeting en kruisbestuiving te stimuleren), de inhoudelijke link met
de aanwezige ondernemers in de
villa, de creativiteit en de positieve
uitstraling van het voorstel, het
tijdelijk karakter (1 mei tot en met
31 augustus 2016, mogelijk verlengbaar in onderling overleg) en
de concurrentiële insteekprijs met
een minimaal forfaitair bedrag van
1.000 euro (inclusief water- en energiekosten) voor de hele periode.

RRwww.kortrijk.be/zomerbar-overleie

RRIn de villa is nog plaats over: er zijn nog vijf

kamers over voor één persoon, of om te delen
met gelijkgezinden. Neem contact op met
overleie@kortrijk.be.
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Kortrijk Kort

Trekt jouw kroost binnenkort naar het
secundair onderwijs? Kijk dan vanaf wanneer jij je tienerzoon of -dochter kan inschrijven. De inschrijvingen verlopen voor
het eerste leerjaar van de eerste graad van
het secundair onderwijs in verschillende
etappes.

Stimulans 16
zoekt beeldend
talent

Digidokter
in de bib
Afgelopen zomer vond de lancering
plaats van Windows 10. Alle Windowsgebruikers met versie 7 of 8.x- kunnen
nog tot de zomer van 2016 hun pc gratis
upgraden. Wie vragen heeft over dit besturingssysteem, kan op 19 maart van 10
tot 12 uur terecht in de oranje zaal van de
bibliotheek, aan de Leiestraat 30. Lesgever/digidokter Joachim Leeman geeft er
uitleg over Windows 10.
Hij toont de belangrijkste vernieuwingen
en verbeteringen van het nieuwe besturingssysteem. Windows 10 brengt niet
alleen de startknop terug, maar ook het
bijhorende startmenu. Andere nieuwigheden zijn de Edge browser, naadloos
switchen tussen touch- en muisbediending, notificaties en een persoonlijke assistent. Tijdens de demo overloopt de digidokter de belangrijkste toepassingen.
Na de lezing kan je vragen stellen. Graag
je vraag vooraf doorsturen naar digidokter.vormingplusmzw.be.

RRVooraf inschrijven is noodzakelijk via

056 26 06 00 of www.vormingplusmzw.be.
De toegang bedraagt 3 euro.

Vzw Stimulans pakt voor de 19de keer
uit met de tweejaarlijkse kunstwedstrijd
Stimulans. Het concours staat open voor
jonge kunstenaars die geboren zijn,
wonen of werken in West-Vlaanderen.
Kandidaten moeten ook kunstonderwijs
volgen of gevolgd hebben en geboren
zijn na 1 januari 1981. Het geselecteerde
werk van de deelnemers maakt deel uit
van de expo Stimulans die plaatsvindt
van 14 mei tot en met 19 juni in de Paardenstallen op de Broelsite. Deelnemen
aan de wedstrijd is gratis en kan in de disciplines schilderen, beeldhouwen, grafiek, monumentale kunsten, glaskunst,
keramiek, fotografie, textiel, audiovisuele
kunst medium & video.

RRInschrijven kan tot 18 april 2016 via de

inschrijvingsfiche die je downloadt op www.
stimulanskortrijk.be. Je kan de fiche ook
opvragen bij Stimulans vzw, Noordstraat 28
in Kortrijk, 056 27 77 82 of
stimulans@kortrijk.be.

Presenteer je
beeldend werk
Je maakt beeldende kunst en je wilt je werk
presenteren? Geoffrey De Beer (Base-Alpha
Gallery) gidst je langs interessante promokanalen, staat stil bij planning en portfolio en
geeft persoonlijke feedback. Deze infosessie met feedback op jouw werk vindt plaats
op 30 april van 13 tot 17 uur in de Kortrijkse
Academie aan de Houtmarkt. Geoffrey De
Beer behandelt verschillende thema’s: hoe
stel je je portfolio op? Hoe en wanneer
neem je contact op met een galerie? Op
welke manieren kan je met je werk naar buiten komen? Aansluitend op de lezing, kan je
feedback krijgen op jouw portfolio. Tijdens
een feedbacksessie per twee personen bespreekt Geoffrey De Beer jullie portfolio’s en
geeft hij praktische tips. Deze sessie duurt
20 minuten (10 minuten per persoon). Ben
je bezig met schilderen, beeldhouwen, tekenen, grafiek of keramiek? Tijdens deze
ontmoeting geven docenten en professionele kunstenaars je individuele feedback.
Samen bespreken jullie je beeldend proces,
onderwerp en materiaalkeuze. Dit individuele feedbackmoment duurt 20 minuten. Je
kan de lezing of feedbacksessies apart volgen, maar je kan ook beide combineren. De
toegang tot de lezing is gratis, feedback op
je portfolio kost 5 euro, voor feedback op je
werk betaal je 12 euro.

RRInschrijven via info@kunstwerkt.be of 09

235 22 70. Wil je een feedbacksessie op je
portfolio en/of feedbacksessie op je werk?
Vermeld dat in je mail.
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Inschrijven
secundaire
scholen 2016-17

Vanaf 14 maart tot 25 maart 2016 kunnen de volgende leerlingen inschrijven:
- Broers en zussen, kinderen van het personeel
- Leerlingen uit gezinnen die het vorige
schooljaar of het schooljaar daarvóór
recht hadden op een schooltoelage.
- Leerlingen van wie de moeder geen
diploma secundair onderwijs en geen
getuigschrift heeft van het zesde jaar
secundair onderwijs.
Vanaf 11 april beginnen de vrije inschrijvingen voor:
- Alle andere leerlingen van het eerste
leerjaar van de eerste graad secundair
onderwijs
- Alle leerlingen van de overige leerjaren
van het gewoon secundair onderwijs,
het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de leertijd.
Voornoemde regels gelden ook voor alle
leerjaren van het buitengewoon secundair onderwijs. Tijdens de paasvakantie
(28 maart tot 10 april) vinden geen inschrijvingen plaats.

RRwww.naarschoolinkortrijk.be. Voor specifieke
vragen: jo.depotter@ond.vlaanderen.be of
0490 58 99 61

Snorko, meer dan
400 mensen op
weg naar werk
Sinds 2007 ontleent stad Kortrijk via het
project Snorko bromfietsen aan personen
die het moeilijk hebben om zich te verplaatsen naar hun bedrijf, stageplaats of
opleiding. Ofwel is de werkplek moeilijk
bereikbaar ofwel sluiten de werktijden de
optie openbaar vervoer uit. Niet iedereen
beschikt immers over eigen transportmiddelen. De 79 ontleningen in 2015 hielpen
437 mensen uit de nood. Met Snorko zet
de stad actief in op de ondersteuning
van mensen bij het zoeken naar een job.
De stad ondersteunt ook de bedrijven in
hun zoektocht naar nieuwe medewerkers.
Veel van de gebruikers konden na de ontlening duurzaam aan de slag in de firma.
Iedereen die woont of werkt in Kortrijk,
kan in principe een bromfiets ontlenen
voor 3 maanden. Het aanbod bestaat uit
een snorfiets, de verzekering, een stevig
slot en een helm. De ontleningen vinden
plaats in de werkwinkel in Kortrijk.

Doodlopende
straat? Niet
voor fietsers en
voetgangers!
Wist je dat een doodlopende straat niet
altijd een dood einde is voor fietsers en
voetgangers? Vaak loopt de straat niet
echt ten einde, maar ligt er een pad
naar een andere straat verborgen. Om
fietsers en voetgangers de weg te wijzen, introduceerde de stad het nieuwe
verkeersbord ‘doorlopende straat’ (F45b,
doodlopende weg, uitgezonderd voor
voetgangers en fietsers).

RRHeidi.Meersschaert@Kortrijk.be,
Nele.Verhaeghe@Kortrijk.be

RRwww.kortrijk.be/producten/snorko

I S M I J N
C O R R E C T

P E N S I O E N
B E R E K E N D ?

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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OPLEIDINGSTRAJECT VOOR
WERKZOEKENDEN
Hoewel de kringloopwinkel vooral bekend
is als de plaats bij uitstek waar je tweedehands textiel, meubelen en andere huisraad kan kopen, is het initiatief ruim twintig
jaar geleden ontstaan als een opleidingstraject voor werkzoekenden. “Dat idee
kwam overgewaaid uit Nederland”, vertelt
Bart Vandenbussche, algemeen directeur
van de kringloopwinkels in de regio. “Binnen de regionale werkgroep sociale economie ontstond toen de idee om iets gelijkaardigs te doen: mensen aan een baan
helpen door het goedkoop aanbieden van
goederen. Het OCMW van Kortrijk heeft
toen mee aan de kar getrokken, omdat er al
een meubeldepot was waar mensen naartoe werden gestuurd die huisraad nodig
hadden. Daar ontstond ook de eerste kringloopwinkel.” Vanaf 1996 hielden elf medewerkers die eerste winkel in de Hendrik
Consciencestraat draaiende. “Het voordeel
was dat iedereen er eigen meubels kon kiezen, weliswaar voor een klein bedrag. Maar
de ervaring leert dat mensen meer respect
hebben voor de spullen als ze er iets voor
betalen, hoe weinig ook.”

TERUGHOUDEND

Kringloopwinkel viert
20ste verjaardag

Het duurde een vijftal jaar voor de Kortrijkzanen het concept leerden kennen. De verhuis naar de Magdalenastraat in 1998 hielp
daarbij. “Onze regio is toch wat terughoudend tegenover kringloop en tweedehands.
In heel Vlaanderen koopt 60 procent van
de mensen wel eens tweedehands, maar
in West-Vlaanderen is er nog veel gêne. In
Kortrijk koopt slechts 40 procent gebruikte
goederen. Vooral mensen die nog nooit binnen zijn geweest, hebben reserves. Maar
eenmaal ze de kringloopwinkel hebben
ontdekt, blijven ze terugkomen.” Dat lukte

gemakkelijker vanaf 2009, toen de winkel
verhuisde naar een oud bedrijfspand aan de
Gentsesteenweg. Die winkel is met 1850 m²
na Leuven de grootste van Vlaanderen. Om
nog ruimer bekend te geraken, probeert de
organisatie zoveel mogelijk naar buiten te
treden, bijvoorbeeld tijdens de Open Bedrijvendagen. Of straks opnieuw, met een verjaardagsfeest op 19 maart.

200 WERKNEMERS
Vooral het afgelopen decennium is de winkel stevig gegroeid. Met 200 werknemers is
het een meer dan flinke KMO, en de groep
speelt een prominente rol op het vlak van
inzameling en recyclage. In 2015 werd voor
3.507 ton aan goederen ingezameld. Textiel (1.245 ton) en meubelen (990 ton) zijn
de belangrijkste producten, gevolgd door
elektro en huishoudelijke artikelen. Ruim
een derde van dat ingezamelde materiaal
komt in de winkels terecht voor verkoop.
De selectie is streng, maar toch is het bij
twijfel beter om contact op te nemen met
de kringloopwinkel. “Het zou zonde zijn
als bruikbare spullen in het containerpark
belanden”, aldus Bart Vandenbussche. In
de toekomst wil het team nog meer inzetten op recyclage en hergebruik. Voor textiel opende de kringloopwinkel daarom in
2014 al de winkel Bazaar op de Veemarkt,
waar kledij per kilo wordt verkocht.

SOCIALE ROL
De kringloopwinkel is geen privébedrijf
maar een vzw, en blijft volop zijn sociale rol
spelen. Mensen die worden doorgestuurd
door het OCMW hebben recht op een korting, en soms is er gratis noodhulp. Maar
doordat de kringloopwinkel een ruimer publiek aantrekt, blijft de sociale tewerkstelling
gegarandeerd. De verkoop van producten in
de winkels draagt 60% van de kosten.

Na een voorzichtige start is de kringloopwinkel in Kortrijk een
gevestigde waarde. In maart viert de winkel haar twintigjarig bestaan,
met een tentoonstelling, popcorn én chocomousse.
De eerste kringloopwinkelvrachtwagen bij de eerste
kringloopwinkel in het voormalige
meubeldepot van het OCMW in de H.
Consciencestraat.
14 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

“DE ERVARING LEERT
DAT MENSEN MEER
RESPECT HEBBEN
VOOR SPULLEN ALS
ZE ER IETS VOOR
BETALEN, HOE
WEINIG OOK.”
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FEEST OP
19 MAART
Op zaterdag 19 maart krijgt iedere
bezoeker een gratis drankje, popcorn
en chocomousse. Tussen 14 en 16 uur
is er een DJ aan het werk. Bij hem kan
je plaatjes aanvragen, uit de periode
1996 tot nu. Op hetzelfde moment
is er ook een verkleedstand voor de
kinderen. Zij kunnen er poseren voor
een unieke foto die ze direct meekrijgen naar huis. In aanloop naar de
feestelijke zaterdag is er ook de hele
week een tentoonstelling over 20 jaar
kringloopwinkel in onze stad.
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Actieplan Kortrijk Fietst:
40 acties voor de fietsstad van morgen

Unia Regio Kortrijk:
het nieuwe Meldpunt Discriminatie

Fietsen is gezond, goedkoop, snel en goed voor het klimaat. Veilige
en vlotte fietsverbindingen staan hoog op de prioriteitenlijst van
inwoners en het stadsbestuur. Daarom stelde de stad samen met
fietsers een ambitieus actieplan Kortrijk Fietst op.

VERBREDEN WERKTERREIN
Maar er is ook vernieuwing, zegt ze: “Wij willen discriminatie niet alleen geval per geval
aanpakken, meer dan ooit willen wij dat ook
op een structurele manier doen. Daarom
verbreden wij ons werkterrein, en bouwen
wij een netwerk op met de steden en gemeenten, de huurdersbonden, de werkgevers enzovoort. Wij onderzoeken elke melding, en gaan vervolgens de dialoog aan
met organisaties, bedrijven of burgers. Het
laatste redmiddel zijn juridische stappen:
die zetten wij pas in als een situatie echt
onhoudbaar wordt.” Annick sluit af met een
warme oproep: “De strijd tegen discrimina-

tie en voor gelijke kansen is een zaak van ons
allemaal. Unia Regio Kortrijk zet zijn deuren
open voor iedereen. Heb je een vraag of een
voorstel, maak een afspraak!”

RRUnia Regio Kortrijk, Grote Markt 54 in

Kortrijk, kortrijk@unia.be
Discriminatie melden? 0800 12 800 of unia.be

1777

Heb je een andere prangende vraag? Het gratis nummer 1777 luistert naar al je voorstellen,
opmerkingen en vragen. Of: 1777@kortrijk.be,
www.kortrijk.be/1777, gratis smartphone app
1777 of aan de balie in het stadhuis.

Gecontroleerde wijken in januari
WIJK

GECONTROLEERD

TE SNEL

Sint-Elisabeth: Beekstraat, Sionlaan, Deken Camerlyncklaan,
Dokter Peelstraat (28 december-10 januari)

1690

182

Heule-Watermolen (zone 50): Bozestraat, Molenstraat,
Izegemsestraat, Iepersestraat, Heirweg (11-24 januari)

2640

111

ZONE 3
0

verlaa
verhoogg je snelheid
de veilig
heid
v.u.: Vincent
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Van Quicken
borne, Koning

Leopold

I-straat 13/0042
, 8500 Kortrijk

• Vormge
ving: Team

Commu
nicatie Stad

kan je je fiets thuis laten labelen! Bel 1777 en
vraag naar het ‘thuismerk’. Is je fiets toch gestolen? Doe dan een beroep op de fietsleencheque via Parko. Zo kan je een maand lang
gratis een fiets ontlenen bij vzw Mobiel.
Wellicht zag je intussen al fietsherstelzuilen
en fietspompen verschijnen in het straatbeeld? Die zorgen op strategische plekken
in de stad voor meer fietscomfort, ook als je
fiets het even laat afweten. In Kortrijk zien
wij met plezier het aantal gebruikers van de
deelfietsen stijgen (denk bv. aan Blue Bike).
De stad breidt dit jaar het aantal stalplaatsen
met deelfietsen gevoelig uit. Niet enkel de
infrastructuur is belangrijk. Ook het promoten van een fietscultuur moet meer fietsers
op de baan krijgen. Het label ‘Kortrijk Fietst’
zet alle inspanningen voor fietsers in de verf.
Wij tonen dat het ons menens is. Want zien
fietsen, doet fietsen.

RRHet volledige actieplan Kortrijk fietst kan je

NATIONALE APPLAUSDAG
VOOR FIETSERS!
Fietsers zorgen voor een aangenamer
klimaat in de stad: meer ruimte en
minder vervuiling. Dat verdient een
groot applaus. Fiets je op maandag
21 maart tussen 8 en 9 uur op het Guldensporenpad aan de achterkant van
het station? Neem dan het applaus
(én een leuk Kortrijk Fietsgadget) in
ontvangst. Fiets je die dag niet, maar
draag je fietsers een warm hart toe,
kom dan gezellig mee applaudisseren
tussen 8 en 9 uur op de nationale applausdag voor fietsers in Kortrijk.

RRDe actie is een samenwerking tussen stad
Kortrijk, de Fietsersbond en vzw Mobiel.

lezen op www.kortrijk.be/kortrijkfietst.

© Stijn Tyteca

Unia Regio Kortrijk werkt ook met lokale
organisaties om de rechten van onder
meer ouderen, personen met een handicap, holebi’s en mensen met een migratieachtergrond te beschermen. Unia
regio Kortrijk is één van de 13 lokale contactpunten van Unia, het Interfederale
Gelijkekansencentrum dat ook van naam
veranderde. Volgens Annick Vermeersch
van Unia regio Kortrijk blijven de taken
grotendeels dezelfde: ‘Wij ondersteunen
getuigen en slachtoffers van discriminatie.
wij voeren ook preventieve acties, geven
vorming en wij doen aanbevelingen aan
lokale overheden.’

40 acties moeten van Kortrijk dé fietsstad
van morgen maken. Op de eerste plaats in
het plan komen de fietsroutes: investeringen in betere fietspaden en het onderhoud
van de bestaande fietsinfrastructuur. Tijdens
deze legislatuur maakt de stad bijvoorbeeld
werk van de verbinding van Aalbeke naar
het centrum van Kortrijk. Om fietsers veilig
door de stad te loodsen, pakt de stad onder
meer een aantal gevaarlijke kruispunten
aan. Denk bijvoorbeeld aan het kruispunt
Hugo Verriestlaan, Passionistenlaan, Boudewijn IX-laan en de Deken Degryselaan.
Wie met de fiets naar de stad komt, moet
zijn tweewieler ook veilig kunnen stallen.
Parko investeert een deel van de parkeeropbrengst van wagens in fietsparkeren. De gratis Park&Bike-parking biedt chauffeurs een
parkeerplaats aan sportcentrum Wembley,
vanwaar je met de fiets snel in het stadscentrum bent. Binnenkort verschijnen ook
nieuwe overdekte fietsenstallingen in het
straatbeeld. Om fietsdiefstal te voorkomen,

© Davy Depauw

Het Meldpunt Discriminatie van Kortrijk krijgt een nieuwe naam:
Unia Regio Kortrijk. Alle burgers uit de regio kunnen er terecht met hun vragen
over discriminatie en gelijke kansen.

Kortrijk
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De mensen

Nieuw team W13
werkt aan meer
welzijn in de regio

Clear Season
De Studio Brussel-luisteraars hebben
Clear Season uitgeroepen tot één van
de drie winnaars van De Nieuwe Lichting van 2016. Meer dan 800 opkomende
Vlaamse bands schreven zich een half
jaar geleden in voor de wedstrijd. Daaruit
selecteerde Studio Brussel acht finalisten.
De Kortrijkse band haalde het uiteindelijk
met het nummer ‘Don’t take too long’.
De band bestaat nog maar sinds april,
maar frontman Mathias Desmet is op zijn
eentje wel al langer met muziek bezig.
Zo won hij de wedstrijd Hitspot van de
musea in Brugge, waardoor hij mocht samenwerken met Piet Goddaer. Het is uit
die samenwerking dat de huidige versie
van ‘Don’t take too long’ groeide. De muziek van Clear Season wordt omschreven
als zeemzoete pop die geïnspireerd is op
muziek van bands als Coldplay en Bon
Iver. Dankzij haar overwinning mag de
groep deze zomer onder andere spelen
op het muziekfestival Pukkelpop.

Krant van West-Vlaanderen ging, in samenwerking met Provincie West-Vlaanderen, op zoek naar dé Krak van de
gemeente. Voor Stad Kortrijk werd PieterJan Mollie als winnaar gekozen. Hoewel
hij nog maar 21 jaar is, heeft hij al twee
theaterproducties op zijn naam staan. Hij
schreef zijn eerste theaterstuk in 2012.
Het jaar erop werd de voorstelling Flash
Forward onder zijn regie en met 5 acteurs
opgevoerd. Theater Rodenburg was geboren. “De naam van ons theatergezelschap verwijst naar de wijk waar ik woon
en naar de geschiedkundige waarde,
maar wij zijn een Kortrijkse vereniging
die op heel wat verschillende plaatsen
haar ding kan doen”, aldus Pieter-Jan. Dit
jaar staat hij voor de uitdaging van zijn
grootste productie ooit: één met 70 personen. Daarnaast runt Pieter-Jan ook zijn
eigen bedrijf en studeert hij nog.

RRZin om te figureren of te helpen achter de

schermen in deze nieuwe productie? Neem
snel een kijkje op www.theaterrodenburg.be
www.pieterjanmollie.be

RR

RRfacebook.com/clearseason

@TommeThomas – Wat een
zaligheid voor mens en geest.
Ochtendzwemmen @vzwSportplus
@8500Kortrijk #fullhouse
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Pieter-Jan Mollie

Sigiswald Kuijken
De Klara Carrièreprijs ging dit jaar naar
violist en dirigent Sigiswald Kuijken. Met
die prijs lauwert muziekzender Klara iemand voor zijn of haar indrukwekkende
loopbaan in de klassieke of jazzmuziek.
De 71-jarige stadsgenoot geldt als de pionier op het vlak van historische barokinterpretatie. Door zelfstudie verdiepte hij
zich in de bouw en de speeltechnieken
van oude instrumenten wat resulteerde
in het definitief aanpassen van de speelwijze op barokviool sinds 1969. Rond het
Bach-jaar 2000 introduceerde hij nieuwe
inzichten rond het gebruik van het koor
in de muziek van Bach: géén groep van
zangers, maar slechts een vocaal kwartet
was wat Bach wilde, met een transparant
en levendig klinkend resultaat. In 2004
herintroduceerde hij een vergeten instrument: de schoudercello. Sigiswald Kuijken
was tot 1996 docent barokviool aan het
conservatorium van Den Haag en tot 2009
aan het conservatorium van Brussel. Sinds
1998 dirigeert Sigiswald Kuijken bij gelegenheid ook symfonieorkesten met een
romantisch repertoire (Beethoven, Schumann, Brahms, Mendelssohn).

@spruyttej – Het zit hem in
de kleine dingen. Het nieuwe
geboortegeschenk van
@8500Kortrijk is echt wel fantastisch!

@koentjefcb – Awel, da maske
mag van mie ollesinst lange int spel
bluven, wie wit ist wel het molleke
#wieisdemol #hanne

W13 is de vereniging waarin 13 OCMW’s en het Centrum voor
Algemeen Welzijnswerk (CAW) van Zuid-West-Vlaanderen de
krachten bundelen voor meer welzijn in de regio. Het team van
W13 krijgt een uitvalsbasis in de kantoren van Leiedal.

Vanaf maart gaat kersvers directeur Kim
Van Belleghem, samen met een team van
acht medewerkers, aan de slag op vier domeinen: wonen, werk, armoede en zorg &
gezondheid. Het team maakt daarbij optimaal gebruik van de bestaande expertise
en kennis bij de verschillende partners. W13
werkt bestaande samenwerkingsverbanden en projecten verder uit en zet nieuwe
initiatieven op het getouw om het welzijn
in de regio te verhogen.
REGIONALE WOONCLUB
Zo gaat deze maand de regionale woonclub van start. De club begeleidt personen en gezinnen die op zoek zijn naar een
betaalbare huurwoning op de private en
sociale huurmarkt. Deze werking bestond
al in Kortrijk en krijgt nu een regionale uitbreiding. Er zijn vier antennepunten in de
regio. Er komen lokale meldpunten voor
eigenaars om huurdersproblemen tijdig
te melden waardoor men uithuiszettingen
kan vermijden.
VLUCHTELINGEN
Dankzij W13 is er ook een regionale aanpak
rond de opvang en begeleiding van vluchtelingen. W13 verzekert de woonbegeleiding en psychosociale begeleiding van

vluchtelingen door het CAW. Alle expertise,
rond bijvoorbeeld de inzet van buddygezinnen, wordt gedeeld.
ENERGIEHUIS
Sinds 1 januari is ook het Energiehuis actief.
Daar kunnen personen die energiebesparende werken uitvoeren in hun huis een
Vlaamse Energielening krijgen. De intrest
bedraagt normaal 2 procent, maar bepaalde
doelgroepen lenen zonder rente. Vorig jaar
noteerde men in de regio al 322 aanvragen
voor energieleningen. Men verwacht dat dit
aantal dit jaar verder zal stijgen.
Daarnaast werkt W13 een regionale strategie uit rond voedselherverdeling en sociale
economie. De vereniging ondersteunt de
aangesloten OCMW’s ook in hun aankoopbeleid, door bijvoorbeeld groepsaankopen
te organiseren voor medicatie in de woonzorgcentra.

W13

Directeur Kim Van Belleghem (© Kattoo)
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Water.War

zet waterduurzaamheid in de kijker
Na ‘De Grote Verleieding’ waarbij Kortrijk feestend het water
omarmde in 2015, zoomt de Budafabriek dit jaar in op het
thema waterduurzaamheid.

Met Water.War pakt de Budafabriek uit met
een intens belevingsproject. Wetenschappers, kunstenaars en ondernemers en actieve burgers laten je deinen op de dunne lijn
tussen realistische en utopische oplossingen
voor het wereldwijde waterprobleem.

BELEVING EN
VERWONDERING
CENTRAAL
Waan je middenin een storm bij het project
van Johansons Voldemars, waarbij de erva-

© Pinar Yoldas - ecosystem of excess

© Boyan Slat Ocean Cleanup

Lekkere recepten voor 1-2-3 euro
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ring van water, wind, regen en lawaai al snel
omslaat van bewondering naar angst. Maak
kennis met Boyan Slat die een plasticvanger
ontwerpt om afval op te ruimen uit oceanen.
Of laat je imponeren door Chris Jordan die
de fatale gevolgen van plasticvervuiling in
de Pacific Ocean voor albatrossen vastlegde
op de gevoelige plaat. Dat wij de betrokkenheid met waterproblemen in alle facetten
ook dichtbij vinden, bewijzen diverse Kortrijkzanen op Water.War.
PTI Kortrijk, Howest, UGent en Kortrijkse
bedrijven pakken via een interactieve installatie uit met Aquacultuur kreeften, een
onderzoek naar het versnellen van de groei
van kreeften. Stefaan Dheedene belicht de
toekomstmogelijkheden van het kanaal Bossuit-Kortrijk als volwaardige vaarroute tussen
Schelde en Leie. An Grymonprez toont haar
project Indigo over de aanleg van waterputten in Niger en de manier waarop de plaatselijke bevolking leert omgaan met water.
Naast het expogedeelte waar beleving
en verwondering centraal staan, biedt de

Het OCMW Kortrijk en warenhuisketen Colruyt slaan de handen in elkaar
voor een nieuw project: een receptenboekje met maaltijden voor 1, 2 of 3
euro per persoon.
Toegang tot betaalbare en gezonde voeding
voor iedereen is één van de belangrijkste
doelstellingen in het armoedebestrijdingsplan. In dat kader nemen honderddertig gezinnen met kinderen tot augustus deel aan
de test ‘Aan tafel in 1-2-3-euro’.
De gezinnen krijgen om de veertien dagen
een slim receptenboekje in de bus. Dat bevat
zes gemakkelijke en kindvriendelijke recepten. Een gerecht kost niet meer dan 1, 2 of 3
euro per persoon. Elk recept is goed voor 3
grote porties, dus je kan koken voor 3, 6 of 9
euro. Hierin zit de volledige verpakking van
de producten. Bij elk recept staan ook tips
om de restjes te hergebruiken, de rest van de

verpakking te verwerken of om de kinderen
te laten meehelpen in de keuken.
Een medewerker van het OCMW begeleidt
de gezinnen: “Er komen workshops, waarin
wij de gezinnen leren samen lekkerder en
evenwichtiger te koken en slimmer te winkelen”, zeggen begeleiders Lieselot De Vlieger en Arnout Vercruysse. De culinaire cel
van Colruyt maakt de recepten. “Op deze
manier kunnen wij ons inzetten voor een
groep waarvan wij de behoeften minder
goed kennen. Als dit aanslaat, willen wij het
uitbreiden naar andere steden”, aldus JeanPierre Roelands, directeur winkelconcepten
en opdrachtgever voor het project.

Ken jouw stad!

Budafabriek ook activiteiten aan zoals lezingen, workshops en een educatief aanbod
voor groepen. Verken het volledige aanbod
op www.waterwar.be.
PRAKTISCH
Water.War loopt van 13 maart tot 26 juni in
de Budafabriek, Dam 2a in Kortrijk.
Openingstijden: woensdag t.e.m. zaterdag:
van 14 tot 18 uur. Zondag: 10 tot 18 uur.
€ 6, € 5 (- 26 jaar, groepen), € 4 (-12 jaar). In
deze prijs is een gratis gids inbegrepen.
Als groep (min. 10 pers.) een gids reserveren of een ander bezoekmoment laten inplannen, is mogelijk. Water.War heeft ook
gidsen ter beschikking op kindermaat!

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 maart een
kaartje naar: Stadsmagazine, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500
Kortrijk of mail naar stadsmagazine@kortrijk.be. Tien stadskrantlezers
maken kans op een fotoboek van de Kortrijkse jeugdhuizen.

WIN

De winnaars van vorige maand
Heel wat Stadskrantlezers herkenden de
nieuwe boomhut in de Warande. Tien
lezers mogen een gratis cd van Bevergem
ophalen bij het Onthaal- en Meldpunt van
de stad: Dennis Florin, Marlies Clarisse,
Annemie Josson, Ghislain Vandersarren,
Ike Platteau, Hilde Vandenbulcke, Carine
Coopman, Joke Soenens, Cecile Vanaerde
en Marnic Sabbe. De prijzen blijven er
één maand liggen. Tien lezers mochten
gratis naar de duivenbeurs Fugare:
Nele Vercautere, Lieven Seynaeve, Dirk
Debeausaert, Albert Verhamme, Wilfried
Buseyne, Jan Nobus, Stefaan Rasson, Arne
Huyvaert, Donald Ovaere en Luc Deplae.

RRInfo: www.waterwar.be

WIN

Bar du Matin op Radio 1 is te
gast op Water.War op zondag 13 maart. We mogen drie
duotickets weggeven voor dit
live-radioprogramma inclusief ontbijt.
Mail vóór 8 maart naar info@waterwar.be
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UIT IN KORTRIJK

Grootste indoor
tuinbeurs in Xpo

AGENDA VAN 1 TOT 31 MAART 2016
DINSDAG 1 MAART

In deze indoor tuinbeurs, ooit de eerste van het land, ontdekken zowat 11.000
liefhebbers van de tuin en het goede buitenleven er 13.000m² groenbeleving.

AMUSEMENT | CARRY ON, COWBOY MET CARRY GOOSSENS - OP DE KOFFIE MET | 14.30u
| € 10 | OC De Vonke | 056 24 06 20 | oc.devonke@kortrijk.be

WOENSDAG 2 MAART
De beurs toont de nieuwste trends in de
tuinbeleving: de tuin als verlengstuk van de
woning, een groene zone met grillige of natuurlijke vormen of met een strak en nagelnieuw design, de vierkante metertuin, een
gezellig terras, de grote moestuin, ….
Tuininrichting wint meer en meer aan belang. De tuin beperkt zich niet meer tot een
groene buitenzone bij het huis, maar is nu
vooral een plaats om zich te ontspannen, te
spelen, vrienden te ontvangen of groenten te
verbouwen. Tuinxpo speelt gretig in op deze
ontwikkelingen in de groenbeleving. De bezoeker maakt kennis met het complete aanbod van alle mogelijke materialen en producten. Hij krijgt er advies en de nodige inspiratie.
Tuinxpo verzamelt 4 dagen lang de belangrijkste aanbieders/specialisten uit de bran-

che onder één dak: van ontwerpers, kwekers en tuinaanleggers tot producenten en
verdelers van tuinmaterialen, -producten
en -diensten en dit in de ruimste zin van
het woord, zoals tuinaanleg, zwembaden &
vijvers, aanleg en toebehoren, tuingereedschap & -machines, afsluitingen & poorten,
tuinarchitectuur, tuinhuizen & carports,
tuinmeubilair, zonneschermen & parasols,
bloemen & planten; zaden, bollen, knollen,
moestuinen, tuindecoratie, kinderspeeltuigen, verlichting, veranda’s, opritten, …
De beurs bestaat niet alleen uit verschillende infostands, maar ook uit inspirerende
groenzones en demotuinen, o.a. in samenwerking met PTI Tuinbouwschool Kortrijk.
Het programma vermeldt eveneens tuinschaken, een ‘blote voetenparcours’, een

caviarace, de voorstelling van het boek van
Angelo Dorny, miniatuurtuinbouw … .

TESTEN, KOPEN, BELEVEN
Nieuw is de testzone voor grasmachines in
hal 3 en het kwekerspaviljoen in hal 1. In
de testzone voor grasmachines kan je de
verschillende modellen naast elkaar zetten en uitgebreid testen bij de aanwezige
verdelers. In het kwekerspaviljoen kan je
de mooiste bloemen en planten aankopen
voor je tuin.

RRDe beurs is toegankelijk op vrijdag 4 maart van
13 tot 20 uur, op 5 en 6 maart van 10 tot 18
uur en op maandag 7 maart van 13 tot 18 uur.
056 24 11 11, tuinxpo@kortrijkxpo.com of
www.tuinxpo.be

RR

CURSUS | FIETSHERSTELCURSUS VOOR GEVORDERDEN | 19u, ook op woe 9/3 om 19u | € 95 | vzw
Mobiel SWP | 056 24 99 10 | educatie@mobiel.be *
FILM | MINI EN DE MUGGEN (CINEMAATJES
MAART) | 14u, ook op zo 6/3 om 10u, zo 6/3 om 14u |
€ 9/7,5 (-26/65+)/5,5 (-12) | Budascoop
FILM | DE KLEINE PRINS (7+) (CINEMAATJES
MAART) | 14u, ook op zo 6/3 om 10u, zo 6/3 om 14u |
€ 9/7,5 (-26/65+)/5,5 (-12) | Budascoop
MUZIEK | OP DE KOFFIE MET DE MELANDO'S |
14.30u | € 8 | Buurthuis Kooigem | buurthuis.kooigem@kortrijk.be *
BOEKEN | LANNOO'S BOEKENMARKT IN
KORTRIJK | 13u tot 19u, ook op do 3/3 van 13u tot 19u, vrij
4/3 van 13 tot 19u, za 5/3 van 10u tot 17u, zo 6/3 van 10u tot
17u | Voormalig concertgebouw *
FICTIE | JOS VERBIST, GEERT SIX, SIMON DE
VOS & PIET ARFEUILLE MET 'REPERTOIRETHEATER ONDER VUUR' | 20.15u | € 8/6 (-26) |
Theater Antigone | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
JAZZ | JAZZLAB SERIES: CHRISTOPHE DEVISSCHER (MET O.A. FRANK DERUYTTER)
| 20.15u | € 13 /8 (-26) | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be

DONDERDAG 3 MAART
EVENT | 14 EMOTIONS/ALLEGORIA VIA DOLOROSA | tentoonstelling video-installatie met duiding door
kunstenaar Klaus Verscheure samen met het Spectra Ensemble |
20u | Sint-Maartenskerk Kortrijk | stmaarten@skynet.be *
THEATER | DE WERKEN VAN HERCUUL | 20.15u,
ook op vrij 4/3 en za 5/3 om 20.15u |€ 3 | Theater Antigone |
056 24 08 87 | www.antigone.be
DIGITAFEL | INLOOP SPREEKUUR IN DE BIBLIOTHEEK | 14u | Centrale Bibliotheek Kunsthoek| gratis |
056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/digitafel
ONTBIJT | YOU’RE A SALESPERSON! YES YOU
TOO BY TJORVEN DENORME | 9u | Broelkaai 1b |
startit@kbc.be | Inschrijven via startit.be/events *
WIJN | WIJNDEGUSTATIE | 19.30u | € 60 | Sint-Annazaal in het Begijnhof | 056 50 94 13 | onthaal@marienstede.be *
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LUNCH | SINGULARITY UNIVERSITY BY SVEN
MASBOOMS | 12.30u | Broelkaai 1b | startit@kbc.be |
Inschrijven via startit.be/events *
MILIEU | OVER DE KLIMAATVERANDERING EERSTE HULP BIJ KLIMAATVERWARRING |
18.30u | € 20 | KU Leuven Campus Kortrijk *
MILIEU | INFOAVOND 40 DAGEN ZONDER
VLEES | 20u | € 3 | Dakcafé Stadhuis Kortrijk | west@evavzw.be *
POP | DAAN MET 'THE MESS' | 20.15u | € 26 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

SHOPPEN | LENTEKUIS | 11 tot 18u | ook op 6/3 |
Sint Janslaan 13 | www.stal13.be *

VRIJDAG 4 MAART
CREATIEF | HOBBY CREATIEF SALON | t.e.m. 6/3 |
€ 9,5 | Kortrijk Xpo | www.kortrijkxpo.com *
CREATIEF | TUINXPO | t.e.m. 7/3 | open zo, za van 10u tot
18u, ma van 13u tot 18u, vrij van 13u tot 20u | € 8 | Kortrijk Xpo
| www.tuinxpo.be *
GESCHIEDENIS | ONDERZOEK HET MIGRATIEVERLEDEN VAN UW VOOROUDERS - EEN
PRAKTIJKCURSUS | tem 18/3 |14u, ook op vrij 11/3
om 14u, vrij 18/3 om 14u | KULAK | 016 31 06 70 | academie@
davidsfonds.be *
EXPO | 14 EMOTIONS/ALLEGORIA VIA DOLOROSA | tentoonstelling-video-installatie | 10 tot 18u |
t.e.m. 27/03 | Sint-Maartenskerk | stmaarten@skynet.be

ZATERDAG 5 MAART
HUMOR | EEN HOAR IN DE BEUTER | 20u, ook
op zo 6/3 om 15u, vrij 11/3 en 12/3 om 20u | OC Aalbeke |
de.planktrekkers@telenet.be *
VOETBAL | KVK VS ZULTE-WAREGEM | 20u |
Sportstadion KVK | 056 96 01 90 | www.kvk.be *
BASKETBAL | KBK VS WYTEWA ROESELARE A.
| 18.30u | Mimosa | 056 27 80 70 *
ROCK | DESERT DRONES/ HIGHWAY JACK/
PLANET PROZAC | € 10 | OC Marke | 056 21 76 84 *
CURSUS | KIJK OP NATUUR (KORTRIJK) | 9u |
€ 80 | Hoeve Te Coucx | 050 82 57 26 | Gsm 0498 327471 |
ann.dheedene@cvn.natuurpunt.be *
MILIEU | WEST-VLAAMSE NATUURSTUDIEDAG | 9u | € 7 | KU Leuven Campus Kortrijk (KULAK) *
DANS | LOUISE LECAVALIER (CA) / FOU GLORIEUX MET 'SO BLUE' | 20.15u | € 20 | Schouwburg
Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
WEDSTRIJD | KOOKBATTLE VOOR EXOTISCHE
KOKS | 11u, ook op zondag 6/3 om 11u | gratis | RVT De
Nieuwe Lente | catherine.dupont@kortrijk.be

JEUGDBOEKENWEEK
WEG VAN DE STAD
Reserveer een kaartje voor het familietheater Lady
Angelina, een heerlijke muzikale voorstelling vol
leuke ‘groenten liedjes’ en zotte instrumenten voor
kids van 4 tot 8 jaar, knutsel mee met lijm en papier
aan ‘de ideale stad’of nestel je in onze speciaal door
Den Draad gecreëerde vertelruimte om te luisteren
naar verhalen rond het jeugdboekenthema.

RRT.e.m. 20/3 | 056 27 75 00 |

www.kortrijk.be/bibliotheek/jeugdboekenweek

MUZIEK | DE VIER SEIZOENEN VAN KAPITEIN
WINOKIO | 15u | € 12 | OC De Troubadour | 056 23 98 55 |
oc.detroubadour@kortrijk.be *
MUZIEK | MAARTCONCERT: 'EEN REIZIGER VERTELT...' | 20u | € 14 | Budascoop | info@harmonieaalbeke.be *

ZONDAG 6 MAART
VOLLEYBAL | VT MARKE WEBIS VS BVMV NOORDERKEMPEN VOSSELAAR-MERKSPLAS | 17u |
Sportcentrum Marke | 056 42 03 63 | jos.leplae@ledek.be *
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WANDELING | GELEIDE WANDELING | 10.30u tot
12.30u | € 4 | Toerisme Kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme@kortrijk.be *
MUZIEK | JEUGD & MUZIEK: DUO DESIMPELAERE | 11u | € 11/8 (-26) | Concertstudio Kortrijk |
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

ONDERWIJSCAFE | IEDEREEN LEEST | voor leerkrachten lager onderwijs | 18u | Centrale Bibliotheek Forum | gratis |
056 27 75 00 | www.kortrijk.be/onderwijscafe *

Op 6 maart lokt Kortrijk de lente uit haar tent en zijn
de winkelwandelstraten van het centrum omgetoverd
in een outdoor kinderboerderij. Talrijke neerhofdieren
palmen die namiddag de Grote Kring in. Kinderen kunnen er knuffelen met kippen, konijnen… of de dieren
voeren. Op het Vandaeleplein komt een strodorp waar
deugnieten kunnen ravotten in het stro. Of ze kruipen
achter het stuur van één van de tractoren die her en der
verspreid staan. In de Wijngaardstraat kan je het blotevoeten pad uitproberen. Verder kan je proeven van verse boerderijgroenten en –fruit bij diverse eetstandjes.

RRIn februari vond een fotowedstrijd plaats

DINSDAG 8 MAART
FILM | NAAR DE FILM VOOR 1 EURO: LA JAULA DE ORO | 19u | € 1 | Textielhuis | sfa@linxplus-wvl.be *
RELATIE | RUZIE IN HUIS !! … OVER BROERS,
ZUSSEN EN HUN DAGELIJKSE CONFLICTEN | 19.30u | € 10 | KuLeuven Campus Kortrijk | 056 71 61 13
| lvn.harelbeke@gmail.com *
RELATIE | "RUZIE IN HUIS !" LEZING DOOR
HILDE LEONARD | 19.30u | € 5 | KULAK | 056 71 61 13 |
lvn.harelbeke@gmail.com *
VOORDRACHT | 'KEEFMAN': DE PSYCHIATRIE
VAN BINNENUIT | 20u | € 8 | Theater Antigone |
056 26 06 00 | info@vormingplusmzw.be *
VOORDRACHT | GROOT WORDEN DOEN ZE
VANZELF, LUISTEREN NIET ALTIJD | 20u |
lagere school 't Biekorfje | hanneclode@gmail.com *
MUZIEK | LES TIGRESSES ROUGES | 20u | deDingen *
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waarbij kinderen met hun lievelingsdier
konden poseren. Op 6 maart kan je in de
etalages van de deelnemende winkels de
winnende foto’s bewonderen.
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WOENSDAG 9 MAART

POP | LA MUERTE + MY DILLIGENCE | 20u |
€ 12 | De Kreun
VOORDRACHT | DE JEUGD IS TEGENWOORDIG
- PEDRO DE BRUYCKERE | 20u | € 5 | OC Marke
FILM | DOCUMENTAIRE: DEMAIN | 20.15u |
€ 9 / €7,5 (-26/65+) | Budascoop

VRIJDAG 11 MAART
THEATER | WALPURGIS MET 'FIDELIO (6+) | 19u
| € 8 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55

ZATERDAG 12 MAART
JEUGDBOEKENFESTIVAL | VOORLEZEN IN DE
BIBLOUNGE | 10.30u, ook za 12/3 om 11u, za 12/3 om
11.30u | Centrale Bibliotheek Kortrijk
JEUGDBOEKENFESTIVAL | KNUTSEL MEE AAN DE
IDEALE STAD | 14u | Centrale Bibliotheek | 056 27 75 00

UITZONDERLIJK
KOOPWEEKEND!

VR 4/03
ZA 5/03
ZO 6/03
KOM OP ZONDAG 6 MAART
SHOPPEN VAN 13U TOT 18U!

Steenpoort 2 I Ma tot za vanaf 10u tot 19u I Elke vrijdag open tot 20u! I Ondergrondse parking I 1150 plaatsen!

VOORDRACHT | HET PENHUIS MET ARNON
GRUNBERG & GASTHEER CARLOS ALLEENE | 10.30u | € 8 | Budascoop | 056 23 98 55
MUZIEK | KASTEELCONCERT MET ENSEMBLE
ISABELLA | 11u | € 10 | 't Kasteel Heule | 056 24 06 20 |
oc.devonke@kortrijk.be

MAANDAG 14 MAART
MUZIEK | DE GOUDEN KLASSIEKERS | 14.30u |
€ 10 | OC Aalbeke | 056 40 18 92 | oc.aalbeke@kortrijk.be

DONDERDAG 10 MAART

WWW.K-IN-KORTRIJK.BE I

24 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

JEUGDBOEKENFESTIVAL | LADY ANGELINA DE
STADSBOERIN - FAMILIEVOORSTELLING |
16.30u | € 4 | Centrale Bibliotheek Kortrijk | 056 27 75 00 | bibliotheek@kortrijk.be

LEZING | VRIJ-SPRAAK: UTOPIE EN DE COMMONS MET LIEVEN DE CAUTER | 19.30u |
Vormingplus MZW | € 10 | 056 26 06 00 *

MAANDAG 7 MAART

BEESTIG KORTRIJK

THEATER | LAURA VAN DOLRON & STEVE ARNOUTS MET 'WAT NU NODIG IS' | 20.15u | € 14 |
Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

DINSDAG 15 MAART

ZEAL RECORDS NIGHT
Voor velen is de betekenis van een platenlabel onbekend. Met Zeal is het concept gemakkelijk uit te leggen, Zeal is een grote familie die elkaar ondersteunt en
helpt. De sleutelfiguren Geert en Ollie fungeren als vaderfiguur en bands als Marble Sounds en Isbells kan je
zien als hun geliefkoosde kinderen. De familie bestaat
15 jaar en dit laat de Schouwburg Kortrijk niet zomaar
passeren. Op 12 maart komen ze allen naar Kortrijk
voor de Zeal Records Night. Ze nemen ons mee op een
reis van 15 jaar Zeal, dit zowel op het podium met live
optredens van o.a. Isbells en Marble Sounds als een
winkel met alle platen ooit uitgebracht met Zeal.

MILIEU | DROOMCOMBINATIES - WEELDERIGE BORDERS ... | 20u | OC Marke | 056 22 55 41 |
tuinhiermarke@telenet.be *

WOENSDAG 16 MAART
DANS | FLAMENCO | € 5 | Vrijzinnig centrum Mozaïek |
mjkerckhove@telenet.be *

Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55
www.schouwburgkortrijk.be

ZONDAG 13 MAART
EXPO | FOREVER | t.e.m. 1/0/2016 | Paardenstallen |
056 27 77 82 | bubox@kortrijk.be *
WANDELING | LANDSCHAPSWANDELING |
9.30u | Bellegembos *

VRIJDAG 18 MAART
MUZIEK | STEAK NUMBER EIGHT | 20u | € 17/14/11
| www.dekreun.be

ZATERDAG 19 MAART
BASKETBAL | KBK VS BBC HOUTEM A. | 18.30u |
S.C. Mimosa | 056 27 80 70 *
DIGIDOKTER | WINDOWS 10: EEN VLOEIENDE
ERVARING? | 10u | € 3 | Openbare Bibliotheek Kortrijk |
056 26 06 00 | info@vormingplusmzw.be *
SPORT | DUBBELFRIES & BALLS | 19u | € 10 | Station
Kortrijk - loket 1 | 0492 92 48 48 | info@dubbelpunt.com *
HUMOR | DAVID GALLE: EN DAN | 20.15u | € 13 |
OC De Wervel | 056 23 98 55 | uit@kortrijk.be
FILM | CRUMBS (OFFSCREEN) | 19u | € 9/7,5
(-26/65+) | Budascoop | www.budakortrijk.be
FILM | BONE TOMAHAWK (OFFSCREEN) |
20u.15u | € 9 /7,5 (-26/65+) | Budascoop | www.budakortrijk.be

ZONDAG 20 MAART

RR20.15u | € 18/8 (-26)

TOERISME | ZINTUIGELIJK KORTRIJK | 16u | € 50 |
Cultuurcentrum Kortrijk | 09 233 76 89 | www.vizit.be *
TOERISME | CULINAIRE WANDELING : ZINTUIGELIJK KORTRIJK | 16u | € 50 | Toerisme Kortrijk
| 09 233 76 89 *
VOLLEYBAL | DAMES BIDAVO VS AVANTI AALTER | 20u | Sportcentrum Ter Biezen | 0470 29 81 53 *
MUZIEK | MATTHEÜSPASSIE | 19.30u | € 30/25/15
(vvk) - € 35/30/20 (add) | Sint-Janskerk | 0470 54 78 83 |
concertreservatie@altravoce.be | www.mattheuspassiebach.be *
JAZZ | OMER JAZZ 2016 | 19.30u | € 8 | OC De Wervel |
0473 65 26 84 | piet.defever@telenet.be *
POP | FRONT LINE ASSEMBLY + SPECIAL
GUEST VOMITO NEGRO | 20u | € 35 (add)/27,5
(vvk)/24,5 (BILL, < 18jr) | De Kreun
HUMOR | PER(R)ONGELUK | 20u, ook op zo 13/3 om
17u, 15/3, 18/3 en 19/3 om 20u | € 8 | Parochiaal Centrum Kortrijk | www.toneelkring-harlekijn.be *

THEATER | AMADEUS | 20.15u, ook op vrij 18/3 om 20.15u
| € 11 | Theater Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be
DIGITAFEL | INLOOP SPREEKUUR IN DE BIBLIOTHEEK | 14u | Centrale Bibliotheek Kunsthoek| gratis |
056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/digitafel

SPELEN MET TAAL
Op 16 maart verwennen Spelen met Taal en A’kzie hun
doelgroep met de muzikale opvoering Kiki en Olaf.
Bij deze interactieve familievoorstelling ontdekken
(anderstalige) kleuters samen met ouders, broers, zussen,... de boeken in de bibliotheek. Kiki brengt boekenworm Olaf mee. De voorstelling gaat over vriendschap,
over het kijken naar en in boeken, over de betekenis
van al die vreemde letters, ... Ondertussen ontdekken
volwassenen hoe je kan voorlezen of je eigen verhaal
verzinnen bij een prentenboek.

RR14u | 056 27 75 00 | Centrale Bibliotheek
Kortrijk | UiTPAS Zuidwest

DONDERDAG 17 MAART
HUMOR | COMEDYTRACK*: HAN SOLO MET
KLOENKE | 19u (incl maaltijd)/ 20.15u (line-up) | € 27
(met maaltijd)/ 15 (line-up) | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98
55 | www.schouwburgkortrijk.be
VOORDRACHT | IS DE TOEKOMST PLANTAARDIG? | 19.30u | € 5 | Openbare Bibliotheek Kortrijk | 056 26 06
00 | info@vormingplusmzw.be *

VOLLEYBAL | VTK – BMV BEVEREN MELSELE | 17u | Sportcampus Lange Munte | 0486 39 29 34 |
dirk.vanantwerpen@telenet.be *
VOLLEYBAL | VT MARKE WEBIS – WARA GENK |
17u | Olympiadeplein Marke | 056 42 03 63 | jos.leplae@ledek.be *
BEURS | KLEDING OUTLET BEURS KORTRIJK
2016 | € 3 | Kortrijk Xpo | info@kledingbeurs.be *
WANDELING | ALS DE STAD INSPIREERT | 10u |
€ 5 | Belfort | 056 26 06 00 | info@vormingplusmzw.be *
VERTELLEN | WERELDVERTELDAG SPIONEREN VOOR HET VADERLAND | 10.30u | € 6 |
Kortrijk 1302 | 056 27 78 40 | kortrijk1302@kortrijk.be
THEATER | TAL EN THEE & NARRAGONIA MET
'BOOM (3+)' | 11u, om 14u en 16u | € 8 | Arenatheater DKS
| 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
BEURS | KLEDING OUTLET BEURS KORTRIJK
| 11u | € 3 | Kortrijk Xpo *
MUZIEK | LAMENTATIONES III | 15 en 18u | € 12
(add)/10 (vvk)/6 (student)/gratis (<12 jr) | Kerk O.L.V.-Hospitaal | 0490 42 21 31 | www.ensembleresipro.be *
JAZZ | VLAZZ JAZZ JAM SESSIE | 19u | KAFFEE DAMAST Museumbistro@Texture Kortrijk | 056 98 00 86 |
info@KaffeeDamast.be *

DINSDAG 22 MAART
WETENSCHAP | DARWIN EN DE EVOLUTIETHEORIE - PROF. DR. JOHAN BRAECKMAN
| 15u | € 4 | OC De Wervel *
THEATER | COMPAGNIE CECILIA MET ‘POEPSIMPEL’ | 20.15u | € 16 | Schouwburg| 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be
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WOENSDAG 23 MAART

MAART 2016

ingang via Cannaertstraat | 0479 51 43 17 | kristina@natuurkoepel.be *
HUMOR | VEEL VIJVEN EN ZESSEN MET JACQUES VERMEIRE | 20.15u | € 20 | Stadsschouwburg |
www.comedyshows.be *
CAFE | STARTUP CAFÉ KORTRIJK | 20 tot 22u |
Wasbar, Steenpoort 2, Kortrijk | startit@kbc.be | Inschrijven via
startit.be/events *

VRIJDAG 25 MAART

FILM | ME AND EARL AND THE DYING GIRL
(CINEMA YYY) | 20.30u | € 9/7,5 (-26/65+) | Budascoop
| www.budakortrijk.be
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ZATERDAG 26 MAART
CONCERT | PADDY STEER | 21u | gratis | Academie Kortrijk | www.facebook.com/academiekortrijk *
FILM | ONCE UPON A TIME IN AMERICA –
THE EXTENDED DIRECTOR’S CUT (CLASSICS RESTORED) | 19u30 | € 9/7,5 (-26/65+) | Budascoop | www.budakortrijk.be
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MUZIEK | PAASMAANDAGCONCERT BEGIJNHOF KORTRIJK | 18u | € 12 | Begijnhof Kortrijk Bovenzaal
Belevingscentrum | begijnhofkortrijk@gmail.com *

KEEFMAN

DINSDAG 29 MAART

Met Keefman maken Raven Ruëll, Jos Verbist en David Dermez een voorstelling over buiten de wereld
leven. Over de nulmarge tussen falen en slagen, en
het in de kiem smoren van ‘andersdenkende’ zielen.
Het is een ode aan de mensen die zich bewegen aan
de zelfkant van de maatschappij: de psychiatrische
patiënt, de mensenschuwe, de schlemiel,... Keefman
is gebaseerd op de gelijknamige verhalenbundel van
Jan Arends. Deze unieke auteur schreef dit boek in
1972, maar het heeft nog niets aan relevantie ingeboet. Weet je wie een dokter was? Jezus. Die genas
mensen. En die had helemaal geen geleerdheid nodig. Jezus genas mensen omdat hij de goedheid in
zich droeg. Dat is het wat bij jullie ontbreekt. Jullie
kennen de goedheid niet.

HUMOR | COMEDYTALES OPEN MIC | 19.30u |
Café deDingen *
CREATIEF | FLOCK JOUW T-SHIRT | 14u |
€ 5 | TEXTURE - Museum over Leie en Vlas | 056 27 74 70 |
texture@kortrijk.be
ONDERNEMEN | DOCTOR HOW | 15u | Broelkaai 1b |
startit@kbc.be | Inschrijven via startit.be/events *

RROp wo 23, do 24, vrij 25 en za 26 maart

2016 om 20.15u | € 11/9 | Theater
Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be
Vermelden wij nog dat de kantoren van
Theater Antigone verhuisd zijn. Vanaf
nu kan je de medewerkers vinden aan de
Overleiestraat 41 in Kortrijk. Ga gerust
eens langs.

RR

DONDERDAG 24 MAART
KERMIS | OPENING PAASFOOR | t.e.m. 10/4 | www.
kortrijk.be/paasfoor
JAZZ | EENS IETS ANDERS: JAZZ OP WITTE
DONDERDAG! | 19u | € 5 | Kortrijk Grote Zaal Mozaïek *
LEZING | OOG IN OOG MET WILDE BIJEN
(KORTRIJK) | 19.30u | € 2,5 | Hoeve Te Coucx, parking en

ID!OTS + THE LUMBERS
Sommige muziek zou terugbetaald moeten worden
door het ziekenfonds. Of gesubsidieerd door het
ministerie van Verkeer. Want geen betere remedie
tegen uitblussingsverschijnselen of in slaap sukkelende chauffeurs dan de energieshots die ID!OTS op
zijn luisteraars afvuurt. Deze kruisbestuiving tussen
twee anciens (schuimbekkende zanger Luc Dufourmont en onderkoelde basvirtuoos Dick Descamps) en
twee Duracell-aangedreven jonge(re) wolven (gitarist Wouter Spaens en drummer Tom Denolf) levert
een soort complexloze en onversneden rock-‘n-roll
op die geen bijsluiter hoeft. De enige hoogst onschadelijke bijwerking van hun vette riffs en groovy melodieën zijn onwillekeurige bewegingen van hoofd
en ledematen. Om uit hun titelloze album uit 2013
te citeren: ‘Move your feet to the beat in the heat,
yeah!’ Op de eveneens titelloze (en dus pretentieloze)
opvolger – een productie van Pieter Jan Maertens,
gemixt door Jo Francken – blijft ID!OTS zijn unieke
recept van hard-, blues- en stonerrock trouw. Eerste
single BACKK klinkt alvast opnieuw loeihard en aanstekelijk. Maar dit keer benadert het viertal nog meer
de onuitwisbare live-indrukken die het sinds enkele
jaren in België en Noord-Frankrijk achterlaat. Minus
de nonsensicale bindteksten van Roste Luc uit Bevergem, maar die krijg je er live nog altijd gratis bij.

RR20u | € 15 (add)/12 (vvk)/9

056 37 06 44 | www.dekreun.be

JOUW ACTIVITEIT OOK IN DE NIEUWE UIT IN KORTRIJK ? SLECHTS ÉÉN MANIER !
UiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in!
Deadline invoer: editie mei: 29 maart, editie juni: 2 mei en editie juli: 30 mei
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DONDERDAG 31 MAART
CREATIEF | SMELLSPEL | 14u | € 5 | TEXTURE - Museum
over Leie en Vlas | 056 27 74 70 | texture@kortrijk.be
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DOORLOPEND
EXPO | KORTRIJK BEZET 14-18 : WOI PARCOURS - GROOTE OORLOG | Kortrijk 1302 |
www.kortrijkbezet14-18.be *
EXPO | KORTRIJK BEZET 14-18 : IN HET
SPOOR VAN EEN SPION - TENTOONSTELLING - GROOTE OORLOG | Kortrijk 1302 |
www.kortrijkbezet14-18.be *
GAME | DE SPION | www.kortrijkbezet14-18.be/stadsspel
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De items die aangeduid
zijn met een sterretje
zijn nog GEEN UiTPAS
activiteiten.
Meer info over UiTpas:
www.uitinzuidwest.be/uitpas

Tonydecruyenaere –
Cupido slaat toe
in #kortrijk
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