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04-05 > Kortrijk Renoveert
Wie renoveert, bouwt mee aan Kortrijk.
Daarom wil de stad met Kortrijk Renoveert meehelpen met iedereen die de
renovatiemicrobe te pakken heeft.

08-09 > DeMENSie
Kortrijk schakelt een versnelling hoger
om mensen met dementie een kwaliteitsvol leven in de stad te garanderen.
Wij laten drie stuwende krachten aan
het woord.

12 > Hondenbaasjes
Het stedelijk preventieteam en de
eigenaars van honden bundelen de
krachten om inbraken tegen te gaan.
Deze samenwerking kadert in de SAVEnetwerken.

13 > Rally van Kortrijk
Op 26 en 27 november is Kortrijk opnieuw het epicentrum van de Vlaamse
en Belgische rallysport met de “6 uren
van Kortrijk”. Dit jaar ondergaat het
parcours een grote wijziging.

Maar liefst 2.242 studenten gaven hun mening over de
stad tijdens Kortrijk Spreekt op Toer. Hiervoor ging het
voltallige stadsbestuur samen met een groep stadsmedewerkers tijdens de eerste week van oktober langs op
de verschillende campussen. De resultaten tonen onder
meer aan dat de studenten zich veilig voelen in onze stad.
20% wil hier na de studies zelfs blijven wonen, 40% overweegt dit. Alles hangt af van de jobkansen in onze regio.
Kortrijk bulkt van de interessante bedrijven, waardoor we
die nog veel meer moeten promoten. Er is ook vraag naar
een aantal structurele aanpassingen, zoals betere busverbindingen en fietspaden tussen het centrum en HoogKortrijk. De stad wil dit soort bevragingen jaarlijks doen.

RRBekijk alle resultaten op www.kortrijk.be/optoerbijstudenten
KORTRIJK SPREEKT
VÓÓR DE GEMEENTERAAD
Heb je een vraag of voorstel voor onze stad? Het stadsbestuur hoort het graag vóór de gemeenteraad op
maandag 14 november om 18.30 uur in de gemeenteraadszaal van het stadhuis.

RRKijk op www.kortrijk.be/kortrijkspreektgemeenteraad hoe en
wanneer je je vraag kan indienen.

MAAK VOORAF
JE AFSPRAAK

Maak een afspraak

En verder:
•
•
•
•
•

Super Shopping > 3
Kortrijk Kort > 6-7
Warande > 10
Opening Scala > 11
Praattafels > 16

•
•
•
•
•

Quindo > 17
Kortrijk Kort > 18-19
Ken je stad > 21
Uit in Kortrijk > 22-26
Instagram > 27

25.000 attesten en uittreksels kan je vanaf vandaag
gewoon thuis opvragen. Vraag je digitale documenten
aan via het Thuisloket.

Super Shopping Kortrijk
verrast met vijf trekkingen

OP TOER BIJ STUDENTEN

20 > Dag van de Wetenschap
Op zondag 27 november kan je in
Kortrijk kennis maken met de wondere
wereld van wetenschap en technologie
op de Dag van de Wetenschap.

KORTRIJK SPREEKT

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

Straks vindt voor de vierde keer de Super Shopping Kortrijk plaats.
De organisatie van UNIZO Kortrijk in samenwerking met de handelaars, de
stad, Handelsdistrict Kortrijk en K in Kortrijk, is de grootste eindejaarsactie van
België. Wie in aanmerking wil komen voor een prijs, hoeft als shopper gewoon
een lotje in een urne te droppen. Behalve de populaire supertrekking zijn er dit
jaar nog vier extra trekkingen in november.

Een prijzenpot van liefst 24.000 euro, met
een bankkaart van 10.000 euro (alleen geldig op Super Saturday op 17 december) als
hoofdprijs is het aantrekkelijke lokaas dat
jaarlijks meer dan 6.000 aanwezigen naar
het Schouwburgplein lokt. Organisator
Renaat Desiere van UNIZO Kortrijk heeft er
alvast zin in. "Dit jaar breiden wij de winstkansen van de mensen uit. Dat doen wij
door op elke zaterdag in november om 17
uur een trekking te organiseren in K in Kortrijk, waarbij je een cheque van 1.000 euro
kan winnen. De lotjes die tijdens die zaterdagen niet uit de bus komen, gaan mee
naar de supertrekking van 4 december. Die

dag verloten wij cheques van respectievelijk 1.000, 1.500, 2.500, 5.000 en 10.000
euro. Alleen wie op dat moment aanwezig
is, kan winnen." De Romeo’s praten op 4 december vanaf 13 uur het geheel aan elkaar.
Zij trakteren de aanwezigen ook op een
gratis optreden.
UNIEKE ERVARING
Vorig jaar was de cheque van 10.000 euro
weggelegd voor Hilde Decap. "Dat was
een onvergetelijk moment, waar wij zelfs
nu nog van nagenieten. De euforie die je
overvalt, is onbeschrijflijk." Het scheelde
nochtans maar een haartje of Hilde liep de

hoofdprijs mis. "Wij stonden al voorbij het
podium, klaar om te vertrekken. Gelukkig
hebben wij nog net het winnend nummer
gehoord." Behalve kledij, kochten Hilde en
haar man vooral tijdloze, functionele artikelen bij de deelnemende handelaars. "Een
stoomoven, een Amerikaanse koelkast,
multimedia-artikelen, een eetservies,... Om
familieleden te laten meegenieten, kochten wij voor het familiefeest op kerstdag
voor iedereen een kraslot. Uiteraard doen
wij dit jaar opnieuw mee, want wie weet
winnen wij gewoon nóg eens," lacht Hilde.

RRVolg Super Shopping Kortrijk op Facebook

Dit kan via www.kortrijk.be
of bel gratis 1777.

OPENINGSTIJDEN ONTHAAL 1777 (LEIESTRAAT 21)
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:

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

Donderdag: 9- 12.30 uur
Vrijdag:
9-12.30 uur
Zaterdag:
9-12.30 uur
Betalingen gebeuren met bancontact.

Duizend vragen, één adres 1777
MEER INFO: Grote Markt 54, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be • @8500kortrijk • www.facebook.com/stadkortrijk
Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042, 8500 Kortrijk
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Al wandelend door Kortrijk kom je vaak huizen tegen die je aandacht trekken. We houden halt bij een prachtige gevel in de wijk
Sint-Jan, meer bepaald in de Veldstraat. Na
drie keer hard kloppen, zoals het briefje
op de deur vraagt, verschijnt Thomas, de
heer des huizes. Achter hem, in de lichtrijke
gang, huppelen zijn drie dochters. Dit gezin
woont intussen anderhalf jaar in deze oude
Vetex-directiewoning, en je merkt aan alles dat ze zich er goed voelen. Ze hadden
het huis destijds al eens in z’n oude staat
bezocht: het bleek helemaal verkrot en de
tuin was niets minder dan een oerwoud.
Weinig uitnodigend voor een jong gezin,
maar toch deden ze een bod. Thomas, die
interieurarchitect is, zag potentieel in dit
oude gebouw. Na de aankoop lieten ze er
niet nog meer gras over groeien.

HEUVEL IN DE TUIN

Kortrijk Renoveert:
Renovatie in de kijker

De vroegere garage doet nu dienst als
speelruimte voor de drie dochters en hun
vriendjes. Net als de grote tuin die volgens
Stephanie niet veel werk vraagt. Er staan
twee majestueuze rode beuken en een
Japanse Kerselaar. De trampoline wordt intensief gebruikt en op een kleine heuvel is
een glijbaan aangebracht. Die heuvel blijkt
trouwens het tuinhuis te verbergen. Thomas houdt niet van de 'look' van tuinhuizen, dus heeft hij het zijne onder de grond
gestopt. Vanuit de tuin zien we het huis in
zijn volle glorie. Achteraan op de benedenverdieping kozen Thomas en Stephanie
voor een glazen uitbouw met dragende
ramen. Daartussen een plantenhoekje, een

paradijs voor vogels. Heerlijk om naar te kijken, aldus Thomas. Iets wat we alleen maar
kunnen beamen.

KINDERPARADIJS OP ZOLDER
Op de bovenverdieping zijn de ouders de
baas. Thomas heeft er zijn werkruimte waar
hij klanten ontvangt. De deuren hebben
smalle ramen, zodat de kinderen teken kunnen doen in plaats van binnen te stormen
als hij met klanten bezig is. Achter een grote
deur schuilen een dressing, een was- en een
badkamer. Het toilet zit verstopt achter een
deur. “Omdat er niets relaxerend is aan een
bad nemen als je op een wc zit te staren”,
aldus Thomas. “De grote slaapkamer geeft
uit op het park van de Vetex en de Sint-Jans
kerk. 's Avonds glinstert die schitterend in de
zon”, vertelt Thomas. “In combinatie met die
gele baksteen geeft dat een prachtig zicht.
We trekken verder naar de zolderruimte, een
echt kinderparadijs. Voor elke dochter een
ruime kamer, en verder een badkamer en
grote speelruimte. Helemaal voor hen alleen.
We kunnen ons geen betere plek voorstellen
om kind te zijn. Op het einde van ons bezoek
vragen we hen of er dan echt geen minpunten aan hun woning zijn. Toch wel, zo blijkt.
“De straat is een drukke sluipweg, en dat
zorgt ervoor dat we moeilijk contact maken
met de overburen”, geeft Thomas aan. “Maar
dat is dan meteen ook het enige nadeel.”

RRAlle beelden van deze binnenkijk vind je in
de eerste editie van Gie&ik, het magazine
vol mensen en verhalen uit Kortrijk.
Meer info: www.gieenik.be

VOOR

Wie renoveert, bouwt mee aan Kortrijk.
Daarom wil de stad met Kortrijk Renoveert
meehelpen met iedereen die de renovatiemicrobe te pakken heeft. Surf naar
www.kortrijk.be/kortrijkrenoveert

Heb je verbouwplannen?
De renovatiebegeleiders helpen je bij
het invullen en aanvragen van jouw
bouwpremies en vergunningen. Offertes opvragen, een budgetplan
opmaken, geschikte aannemers vinden,… de renovatiebegeleiders helpen je op weg. Ze zijn er voor iedereen van Kortrijk die op zoek is naar de
beste oplossingen om hun huis duurzaam te verbouwen, tegen het meest
voordelige tarief. Meer info? Mail naar
renovatie@kortrijk.be of bel naar het
gratis nummer 1777.
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De Kortrijkse renoveerders verrichten prachtig werk.
Van oude huizen worden leuke nieuwe gezinswoningen gemaakt.
Kijk je even mee in het prachtige huis van Thomas en Stephanie?
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Kortrijk Kort
Online aanvragen
voor tegemoetkomingen personen
met handicap
Voortaan kan je je aanvraag voor een tegemoetkoming of parkeerkaart voor personen
met een handicap online indienen. Daarmee maak je komaf met de ingewikkelde papieren formulieren die je vroeger moest invullen.

Maandagmarkt
verhuist tijdelijk

HOE DOE JE EEN AANVRAAG?
- Je kan zelf of met hulp van een familielid, kennis of hulpverlener thuis je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in te loggen op myhandicap.belgium.be
en daar een online vragenlijst in te vullen.
- Je geeft de naam van je behandelende arts op. Zo kan de Directie-Generaal Personen
met een handicap rechtstreeks bij hem of haar de medische informatie opvragen. Heeft
je arts geen recente informatie over je medische situatie, dan maak je best vooraf een
afspraak bij hem of haar.
WIL JE HULP BIJ DE AANVRAAG?

De wekelijkse maandagmarkt vind je van
5 december tot en met 9 januari op de
Veemarkt. Je kan er tijdens die periode
niet alleen je boodschappen doen, maar
ook prijzen winnen. Per aankoop krijg je
een krasbiljet waarmee je meedingt naar
één van de 500 waardebonnen van 3
euro die je tot uiterlijk 9 januari kan spenderen op de maandagmarkt. De prijzenpot bestaat verder nog uit 500 waardebonnen van 3 euro die je toegang geven
tot de ijspiste of Winterfoor (niet op de
kerstmarkt) en 40 Kortrijkse cadeaubonnen ter waarde van 20 euro geschonken
door stad Kortrijk en af te halen aan de
onthaalbalie van K in Kortrijk uiterlijk op
9 januari.
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Dan kan je o.a. terecht bij
- het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent.
- de sociale dienst van de instelling waar je verblijft.
- de maatschappelijk werkers van de Directie-Generaal Personen met een handicap.
Maak hiervoor een afspraak via het contactformulier op www.handicap.belgium.be of
bel naar het gratis nummer 0800 987 99.
- Voor de + 65 jarigen: bij de woonzorgverlener van het wijkcentrum in jouw buurt.
- Voor de -65 jarigen: Het Sociaal Huis, Budastraat 27 in Kortrijk, 056 24 42 22
BRENG VOLGENDE ZAKEN MEE:
- Je identiteitskaart
- Je bankrekeningnummer
- De naam van je behandelende arts
- Je laatste belastingsaangifte.

Ga je op reis?
Kijk dan tijdig
en vooraf jouw
identiteitsdocumenten na!
Ben je van plan om binnenkort op reis
te gaan? Dan doe je er best aan om de
geldigheidsdatum van je identiteitsdocument te controleren. Met een vervallen kaart mag en kan je niet reizen. Let
goed op bij het boeken van je trip want
sommige landen vragen een bepaalde
minimum geldigheid van je identiteitskaart. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is
een Kids-ID vereist zodra je de Belgische
grens oversteekt. Andere instanties vragen meer en meer de Kids-ID, zoals de
bibliotheek, bij een ziekenhuisbezoek, bij
de sportclub, …. Hou rekening met een
leveringstermijn van 2 tot 3 weken voor
deze identiteitsdocumenten. Voor de
niet-Schengenlanden moet je een paspoort (internationale reispas) hebben.
Afhankelijk van land tot land verschilt
de minimum geldigheidsduur. De leveringstermijn duurt een week. Vermijd
extra kosten voor een spoedprocedure
en vraag dus tijdig je nieuwe documenten aan. Maak zeker vooraf een afspraak
via www.kortrijk.be of bel naar het gratis
nummer 1777.

SHOP A

JOB

ZAT. 19/11
9.15 TOT 12.15UUR

JOBBEURS

K IN KORTRIJK

VOOR IEDEREEN

'Shop a job'
in K in Kortrijk

affiche2016.indd 1

31/08/16 10:59

Stad Kortrijk, VDAB, Voka, K in Kortrijk en
Unizo organiseren op zaterdag 19 november van 9.15 tot 12.15 uur op de eerste
verdieping van K in Kortrijk onder de noemer ‘Shop a job’ een jobbeurs. Deze beurs
staat open voor alle werkgevers, van de
eenmanszaak op zoek naar een eerste
medewerker tot KMO en grote bedrijven.
Werkgevers moeten geen inschrijvingskosten betalen. 'Shop a job' is er voor alle
mogelijke profielen en werkzoekenden.
De jobbeurs stimuleert werkgevers voor
het werkplekleren (stage/ibo - GIBO & VOP
- artikel 60) en het deeltijds onderwijs.

RRInfo en inschrijvingen: rita.caby@voka.be

SOK verkoopt pand
Overleiestraat 9
Het Stadsontwikkelingsbedrijf heeft een
‘verkoopdossier onder voorwaarden’ opgemaakt. Het gaat over een handelseigendom, gelegen aan de Overleiestraat
9. De eigendom bestaat uit een voormalig winkelpand met een woning op de
verdiepingen. De koper kan het gebouw
renoveren of slopen. De beoordeling van
het verkoopdossier gebeurt op financieel
voorstel (70%) of functionele invulling
(30%). De minimum instelprijs is vastgesteld op 110 000 euro. De kadastrale
grondoppervlakte bedraagt 200m². Geïnteresseerden kunnen tegen 30 november om 10 uur hun voorstellen indienen.
Je kan het volledige dossier downloaden
via de website van het SOK www.kortrijk.
be/sok/overleiestraat-9-verkoopdossier.

RRAGB SOK, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk,
056 20 64 96 of sok@kortrijk.be

Zodra de vragenlijst is ingevuld, wordt die elektronisch verstuurd naar de Directie-Generaal
Personen met een handicap. Daar begint onmiddellijk de behandeling van je aanvraag.

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

RR www.handicap.belgium.be

Duizend vragen, één adres

E N

Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • Gratis smartphone app 1777 • Aan de balie
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Vergeet dementie,
onthou mens
Van Sint-Niklaas tot Wielsbeke, van Hasselt tot Lille. Allemaal pakken zij uit met de titel
‘dementievriendelijke gemeente’. Ook Kortrijk schakelt een versnelling hoger om mensen
met dementie een kwaliteitsvol leven in de stad te garanderen. Wij laten drie stuwende
krachten aan het woord: Jan Goddaer (directeur Woonzorgcentra Lichtendal-De Weister),
Ilse Masselis (medewerker Expertisecentrum Dementie Sophia) en Mieck Vos (algemeen
directeur Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten).
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Bijna elke gemeente heeft vandaag een
dementievriendelijk plan, een groot verschil met tien jaar geleden. Hoe verklaren jullie dit?
Jan: “Ik denk dat vooral de media daarin een
sterke rol hebben gespeeld. Denk maar aan
de Music for Life-actie van Studio Brussel in
2012. Een week lang zette de radiozender alles in het teken van dementie, met als orgelpunt de stunt van De Betties. Het koor van
Huis Perrekes, dat uit mensen met en zonder
dementie bestaat, zong toen het nummer
‘Follow me’ van Muse in een vol Sportpaleis.
Dat heeft toch wel wat teweeggebracht in
de samenleving.”
Ilse: “Ik stel vast dat mensen er nu gemak-

kelijker over praten. Bij het begin van het
praatcafé Dementie in Kortrijk elf jaar geleden was het taboe over dementie nog heel
groot. Nu is er veel minder schroom.”
Mieck: “Die aandacht is broodnodig, want de
problematiek wordt steeds groter. Meer en
meer mensen krijgen in hun directe omgeving met dementie te maken. Dat verklaart
wellicht mee waarom dementie een hogere
plaats op de politieke agenda krijgt.”
Wat kan een gemeente doen om dementievriendelijk te worden?
Jan: “Ik hou niet zo van de term ‘dementievriendelijk’. Mensen met dementie hoeven
wij niet in een apart hokje te steken. Wat
voor hen werkt, kan net zo goed aanslaan
bij personen met een mentale beperking of
rolstoelgebruikers. Wanneer wij projecten
opzetten, probeer ik verder te kijken dan de
dementieproblematiek. Mijn idee: vertrek
vanuit het bestaande aanbod en maak dat
breed toegankelijk. Zo bouwden we met
De Weister in Aalbeke een campus uit waar
we op een geïntegreerde manier omgaan
met mense met dementie.”
Ilse: “Die visie sijpelt algemeen door. Daarom noemen wij gemeentes nu vaker ‘leeftijdsvriendelijk’.”
Mieck: “De Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten heeft een 'dementiemeter'
ontwikkeld die een overzicht geeft van mogelijke stappen die je als gemeente kan zetten. Nachtopvang voorzien bijvoorbeeld,
of opleidingen organiseren over dementie
voor OCMW-medewerkers. Het is aan de
gemeente om keuzes te maken en de betrokken actoren samen te brengen.”
Welke keuzes maakt Kortrijk?
Mieck: “De stad werkte de voorbije maanden hard aan een programma over beweging op maat van ouderen. Kortrijk nam het
bestaande toeristische aanbod onder de
loep om bezoekers van de stad activiteiten
te kunnen aanbieden die aangepast zijn
aan hun mogelijkheden. Alles wordt gelanceerd in de Ouderenweek van 21 tot 27
november. De bedoeling is steeds mensen
te prikkelen, of zij nu wel of geen demen-

Bij wie kan je terecht? Wil je meer info over dementie? Zorg je voor een
familielid met dementie en heb je nood aan ondersteuning? Bij deze diensten
kan je terecht voor informatie, advies, ondersteuning en begeleiding.
> Expertisecentrum Sophia - 056 32 10 75
> Praatcafé dementie Kortrijk - 056 53 63 30
> Familiegroep jongdementie - 056 32 10 75
> Familiegroep dementie - 056 24 55 24

tie hebben. De drempel houden wij zo laag
mogelijk.”
Jan: “Tot voor kort was iedereen op zijn
eilandje bezig, nu vinden organisaties elkaar en worden projecten breder gedragen. Vanuit onze woonzorgcentra stap ik
bijvoorbeeld zelf naar de sportdienst om
samen activiteiten uit te werken. De bereidwilligheid is groot en dat stemt mij hoopvol
voor de toekomst.”

AGENDA
BLIJVEN BEWEGEN
Van 21 tot 25 november krijgt iedereen de kans om te proeven van het
toegankelijke en flexibele bewegingsaanbod van de wijkteams van
Kortrijk en vzw Sportplus.

RRwww.kortrijk.be/ocmw (klik door naar
‘in mijn buurt’ en ‘wijkteams’)

MOVE FOR DEMENTIA
Op zondag 20 november is iedereen
welkom voor gratis wandeltochten die
het taboe over dementie doorbreken.
Je kan kiezen uit drie wandelroutes die
toegankelijk en leuk zijn voor iedereen.
De Spijkerpadroute start aan Buurthuis
De Lange Munte om 13.30 uur. Kortrijk
Verrast vertrekt aan Toerisme Kortrijk
in Begijnhofpark om 13 uur en 14 uur.
De Gidsenwandeling begint om 13.30
uur, 14 uur en 14.30 uur aan Toerisme
Kortrijk in Begijnhofpark.

RRInschrijven kan tot 17/11 via

toerisme@kortrijk.be of 056 27 78 40.

PODIUM VOOR DEMENTIE
‘Stage for dementia’ is een voorstelling over dementie vol muziek, dans
en woord.

RRzondag 27/11 om 15 uur in Schouwburg
Kortrijk. Tickets via 056 23 98 55 of
www.schouwburgkortrijk.be.

WEKELIJKS SPORTIEF
De sportdienst stelde samen met
vzw Het Ventiel een programma samen met afwisselend fitness, tafeltennis en groepswandelingen.

RRmeer info bij sportdienst@kortrijk.be
of 056 27 80 00
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De stad Kortrijk investeerde in nieuwe parkeerplaatsen die de vzw Waak-De Branding
aan de Ringlaan aanlegde. Daarmee wil de
stad de parkeerdruk verminderen bij de
buurtbewoners van het speeldomein De
Warande. Deze ingreep brengt wel enkele
wijzigingen met zich mee. Het nieuwe adres
en de hoofdingang van het avontuurlijk
speeldomein en jeugdverblijfcentrum De
Warande is vanaf 1 november Ringlaan 30a,
8500 Kortrijk. Dat betekent als je met de wagen naar het speeldomein komt, je je route
via de R8 kan uitstippelen. De Warande voorziet een kiss- en rideparking. Opgelet: neem
zeker de afslag Industriezone Kortrijk Noord.
Indien je rechtdoor volgt, kom je nét te ver
uit om de parking op te rijden. Kom je met
de fiets, te voet of met het openbaar vervoer? Dan kan je nog steeds via de Heirweg,
de Izegemsestraat of Vlaanderenstraat op
het Warande-domein terecht.

Tuinier mee
met De Groenter
Het speeldomein De Warande herbergt de Samentuin de Groenter.
Vrijwilligers en kinderen van VBS
De Watermolen tuinieren er op een
milieuvriendelijke manier.
Wie zijn groene vingers gebruikt,
deelt in de oogst. De tuiniers dragen
gezelligheid hoog in het vaandel. Bedoeling is de liefde voor en het plezier
van samen tuinieren door te geven
aan de toekomstige generaties. Bovendien is het belangrijk om samen
gezond en eerlijk voedsel te telen
én in de natuur te spelen. De hoveniers van de Samentuin De Groenter
komen één keer per maand samen
met de vrijwilligers. Meestal tuinieren zij op zondagvoormiddag. Heb
jij groene vingers, maar geen tuin
om je uit te leven? Of wil je gewoon
deel uitmaken van een ‘zotte’ bende
die tuiniert? Neem dan contact op via
‘Samentuin De Groenter’ op facebook
of samentuin@gmail.com

Ravotten tijdens
de kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie biedt Wasper niet één, maar twee weken speelpleinwerking aan. Je bent meer dan
welkom van dinsdag 27 december
tot en met vrijdag 30 december 2016
en van maandag 2 januari tot en met
vrijdag 6 januari 2017.

RRwww.kortrijk.be/warande of 056 27 73 76
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Nieuwe
hoofdingang
en parking voor
De Warande

Hele stad viert mee met
de Scala van de Unie
"Het moet hier de hele dag de zoete inval zijn, een voorbode van wat de Scala
moet worden." Geert Six en Joon Bilcke van het sociaal-artistiek gezelschap
Unie der Zorgelozen blikken vooruit op de opening van de nieuwe zaal.

Bouwvakkers werken met man en macht
aan de Scala in de Pluimstraat. Ze proberen
zo snel mogelijk een einde te maken aan een
bouwverhaal dat zeven jaar geleden begon.
Dat einde moet straks ook het begin worden
van een nieuwe episode voor de Unie der
Zorgelozen, het sociaal-artistiek gezelschap
dat tot 2014 de Villa Lauwers op Sint-Jan inpalmde. "Het moet hier in de toekomst zo
vaak mogelijk de zoete inval zijn. De Scala
moet een open huis worden, een omgeving
waar vrij gesproken kan worden", zegt Geert
Six, oprichter en artistiek leider van de Unie.
WIM OPBROUCK
Wanneer de deuren van de Scala precies
open zwaaien is nog niet zeker. Wel werkt
de Unie al volop aan een feestelijk openingsprogramma met een unieke sing-along met Wim Opbrouck, de enthousiaste

aanvoerder van de Spionkop van de Scala,
het project waarmee de Unie extra geld ophaalt voor de verbouwing van de voormalige feest- en danstempel. De Unie wil bij de
opening ook veel beweging in de stad creëren, "als een dankuwel, want de hele stad
moet straks weten dat de Scala opengaat."
Het project kwam o.a. mee tot stand dankzij 670.000 euro van de stad en het OCMW,
naast middelen van de Vlaamse overheid
en de provincie. Naast de volledig gerenoveerde feestzaal is er ook werk gemaakt van
repetitieruimte, vergaderzalen en een ontmoetingsruimte aan de straatkant.
ARTISTIEK VOLKSHUIS
De Scala zal niet alleen dienst doen als het
nieuwe huis van de Unie. "Dit moet een eigentijds, artistiek volkshuis worden, waar
mensen kunnen samenkomen, creëren,

debatteren", zegt Joon Bilcke, medewerker
van de Unie. "Een huis ook dat we graag
met geëngageerde partners vormgeven."
Het gezelschap reikt daarbij uitdrukkelijk
de hand naar de buurt rond de Veemarkt.
"Dit mag geen vreemd ruimteschip zijn
dat hier is neergedaald." Over het resultaat
van de verbouwing zijn de Unieërs alvast
erg tevreden. "Het is geen kil gebouw van
beton en glas, de sfeer van vroeger is in de
zaal behouden. Nu zijn we benieuwd naar
hoe het hier gaat leven", zegt Six.
Ondertussen werkt Geert Six ook hard verder aan "Pardon Service", een stuk over arbeid en migratie dat hij maakt in opdracht
van het project Vamos Vacaturos van de
provincie West-Vlaanderen. Die voorstelling gaat in première in december.

RR De Scala, Pluimstraat 7, www.uniederzorgelozen.be
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Hondenbaasjes houden
oogje in het zeil
Het stedelijk preventieteam en de eigenaars van honden bundelen de krachten om
inbraken tegen te gaan. Deze samenwerking kadert in de SAVE-netwerken.

SAVE staat voor Samen Alert Voor Elkaar,
waarbij buurtbewoners alert zijn voor ongewone situaties in hun wijk. Bij verdachte
gedragingen of personen, brengen zij de
politie daarvan op de hoogte. Op dit moment maken 80 baasjes uit Groot-Kortrijk
deel uit van het netwerk. Omdat hun trouwe viervoeters beweging en veel verse
lucht nodig hebben, zijn hondenbaasjes
gewoontegetrouw dagelijks op pad in hun
buurt. Zij zijn de ideale personen om verdachte of ongewone situaties op te merken. Vandaar dat het stedelijk preventieteam hen contacteerde.
ALERT AAN DE LEIBAND
De gemeenschapswachten zijn in de vroege
ochtend (vanaf 7 uur) of ’s avonds op post
in omgevingen waar baasjes hun hond uitlaten: parken, groenzones, woonwijken,….

Zij spreken de hondeneigenaars aan om
tijdens hun dagelijkse wandeling opmerkzaam te zijn voor ongewone zaken en indien nodig deze info door te spelen aan de
politie. De hondeneigenaars vormen op die
manier een interessant netwerk. Zij krijgen
van het stedelijk preventieteam geregeld informatie over criminele trends. Een bekend
fenomeen zijn de ‘snoeiers’ die niet alleen
hagen en bomen kortwieken, maar ook de
woningen leegroven. Deze info komt via
een speciale nieuwsbrief bij de hondeneigenaars terecht. De baasjes ontvangen voor
hun inspanningen een passend geschenk:
een leiband voor hun viervoeter.

RRWie wil meewerken kan contact opnemen via
preventieteam@kortrijk.be, de medewerkers
komen dan langs tijdens jouw favoriete
wandeltocht.

53STE INTERNATIONALE
RASHONDENSHOW
IN KORTRIJK XPO
Op 19 en 20 november vindt van
10 tot 18 uur in Kortrijk Xpo de
53ste Eurodogshow plaats. Deze
internationale rashondenshow is
de grootste van het land. Juryleden
uit een 20-tal landen vellen hun
oordeel over alle rassen in schoonheid, maar doen ook hun zeg over
de verschillende nevenmanifestaties waarmee Eurodog bekendheid
geniet. Shoppen tijdens Eurodogshow is een traditie met zowat
70 standhouders die producten
aanbieden en met een unieke “Eurodogshow-promotie” uitpakken.
Activiteiten die het publiek ongetwijfeld zullen boeien zijn interactieve demonstraties zoals het aanleren van Blindengeleidehonden en
hondenmassage (Shiatsu).

© Kattoo

RRwww.eurodogshow.be
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Wij mogen 10 lezers gelukkig
maken met een gratis kaart
voor Eurodog.
Mail vóór 15 november naar
stadsmagazine@kortrijk.be.
De winnaars worden persoonlijk
verwittigd.

WIN

Rallyspektakel
op nieuw parcours
Op 26 en 27 november is Kortrijk opnieuw het epicentrum van de
Vlaamse en Belgische rallysport met de 24ste editie van de “6 uren
van Kortrijk”. Dit jaar ondergaat het parcours een grote wijziging.
Het parcours is grotendeels hertekend, maar
met minstens evenveel mooie en uitdagende stroken. De deelnemers kunnen zich uitleven op 14 klassementsproeven, goed voor
opnieuw 100 kilometer tegen de klok.
PUBLIEKSLIEVELING MOESKROEN
De “6 uren van Kortrijk” opent op zaterdag
26 november met een klassementsproef
op het industrieterrein van Moeskroen. Het
zwaartepunt van de rally ligt opnieuw op
zondag met dertien klassementsproeven,
verdeeld in drie lussen. De fel gesmaakte
proef ’t Hoge, met een schitterende kasseistrook, opent elke lus.
GRATIS VOOR IEDEREEN
Alle klassementsproeven zijn gratis toegankelijk voor iedereen. Ook de grote tent
en de servicezone zijn vrij toegankelijk. De
servicezone ziet er wel anders uit dan vorig

jaar. Het Casinoplein wordt niet langer ingenomen. Een deel van de zone verschuift
naar het Schouwburgplein zodat de rallysfeer nog dichter bij het centrum komt. Ook
het Stationsplein en Conservatoriumplein
doen opnieuw dienst als servicezone, net
zoals alle straten ertussen.

set op KP Moeskroen. Om 17 uur volgt een
signeersessie in de tent en om 22 uur tovert
men de tent om in een heuse “Boiler Room”.

GROTE MARKT
De tent op de Grote Markt vormt het epicentrum van het evenement. Ook daar pakt
organisator Autostal Groeninghe uit met een
belangrijke vernieuwing. Er komen dit jaar
maar liefst twee tenten, met tussenin een
overdekt podium die je vanuit de verwarmde tenten kan zien. Zaterdagochtend kan je
de technische controle volgen. Een unieke
kans om de wagens van dichtbij te bekijken.
De organisatie zorgt ook dit jaar voor muzikale omkadering. Het DJ-duo “2 Empress”
brengt op zaterdag om 16 uur een gratis dj-

Autostal Groeninghe dringt erop aan
om alle veiligheidsmaatregelen op en
naast het parcours na te leven. Respecteer langs de rijbaan ook de gewassen en
hou het proper. Benieuwd naar de mooiste plekjes om de klassementsproeven
te volgen? Je vindt een programmaboekje in de tent op de Grote Markt
of kan alle praktische info nalezen op
www.rallykortrijk.be . Bewoners en omwonenden krijgen tijdig een brief in de
bus met info over de rally.

Hou het veilig!
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Traditie in kwaliteit

sinds 1927!
Nieuwsgierig naar
de nieuwe winkel?

28 OKTOBER

Spring gerust eens binnen:
Bellegemplaats 4, recht
tegenover de kerk.

BAKKERIJ HOORNAERT

GOES BELLEGEM

Wij verwelkomen u graag!

RECHT TEGENOVER DE KERK
Winkel Marke
Doenaertstraat 10
8510 Marke
056 22 17 61
Ma-zo: 7u - 18u
Dinsdag gesloten

Winkel Kortrijk
Doorniksewijk 116
8500 Kortrijk
056 25 39 30
Ma-zo: 7u - 18u
Woensdag gesloten

Rugklacht?
Nachtwacht!

Winkel Kortrijk
Leiestraat 46
8500 Kortrijk
056 20 19 79
Ma-za: 8u - 18u
Zo: 7u - 18u
Vrijdag gesloten

Winkel Wevelgem
Kortrijkstraat 14
8560 Wevelgem
056 42 55 73
Ma-za: 8u - 17u
Zo: 8u - 12u
Dinsdag gesloten

Winkel Zwevegem
Kortrijkstraat 22
8550 Zwevegem
056 70 51 46
Ma-zo: 7u - 18u
Donderdag gesloten

Winkel Deerlijk
Vichtesteenweg 34
8530 Deerlijk
056 44 90 77
Ma-zo: 7u - 18u
Vrijdag gesloten

Winkel Bellegem
Bellegemplaats 4
8510 Bellegem
056 22 32 59
Ma-zo: 7u - 18u
Donderdag gesloten

Bestel vanuit je zetel met onze app!

upcoming event - tower awards 17/02/2017

private & corporate events

Dankzij ons ruim aanbod aan boxsprings, lattenbodems en drukverlagende slaapsystemen weten
wij heel wat mensen met rug- en nekklachten een
goede nachtrust te bezorgen. Toch noemden we
onszelf nooit expert. Vandaag doen we dit wel.
Dankzij Equilli.
Ontstaan aan de KU Leuven
Equilli is ontstaan in de schoot van de Afdeling Biomechanica van de KU Leuven op basis van jarenlang
wetenschappelijk onderzoek. Bij Equilli primeert science
boven sales. Want afhankelijk van onze lichaamsbouw,
slaaphouding en comfort-voorkeuren is een matras al
gauw te hard, te zacht, te groot te klein, te dik, te dun
of … gewoon perfect.

Personal Sleep Scan
Geen matras op maat zonder een Personal Sleep Scan. Dit
is een wetenschappelijk gefundeerde meting van je rug
en slaaphouding, die ons vertelt welke ondersteuning je
nodig hebt ter hoogte van schouders, taille en heup. De
meting gebeurt in onze winkel en neemt slechts enkele
seconden in beslag. Onze slaapexpert legt nadien jouw
configuratie klaar, zodat je uitgebreid kunt testliggen.
Zeker van jouw aankoop
Dankzij het Equilli Slaapcontract kan je op beide oren
slapen. Vind je de voor jou bepaalde modulekeuze toch
niet optimaal, dan kun je wijzigingen aan je matras
aanbrengen. Volledig gratis. Zo ben je zeker van jouw
aankoop.

congressen/beurzen
persconferenties
professionele groepsreizen
onal Orga
ssi
ni
z
fe

er

teambuildings

Pr
o

side-programma’s beurzen, hotels

experts in slaapgenot
Ann-Pascale Mommerency
Professional Organizer

SIN

C E 2 012

openingsuren:
ma: 13.30-18u / di. t.e.m. zat.: 10-12u en 13.30-18u.
Ook op afspraak! gesloten op zondag

De Nachtwacht
Meensesteenweg 121 - Kortrijk / T 056 26 11 63
www.denachtwacht.be

KAPCON bvba - Sperlekestraat 12, 8510 Marke - T. 0496 80 10 00 - info@kapcon.be - www.kapcon.be
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Help jij anderen Nederlands leren ?

In 9 Kortrijkse basisscholen nemen vrijwilligers één keer per week, tijdens de
schooluren, een aantal anderstalige mama’s bij zich om Nederlands te oefenen
in praatgroepen. Het zijn fijne momenten
waarbij de mama’s het sociaal contact op
prijs stellen en stelselmatig nieuwe woorden oppikken. Het simpel doorbladeren
van een tijdschrift met recepten bijvoorbeeld brengt het gesprek al vlug op eetgewoonten. Groenten, fruit, vlees en lekkernijen passeren de revue. Een babbel
over smaken over de grenzen heen is verrijkend, zowel voor de deelnemers als voor
de begeleiders.

PRAATTAFELS
Praattafels vinden plaats in een wijk- of
buurtcentrum, overdag of ’s avonds. Anderstaligen die al een kleine basiskennis
Nederlands hebben, kunnen ook hier samen met vrijwilligers het Nederlands oefenen. Op een creatieve manier en in kleine
groepen spelen de deelnemers met taal.
Het is duidelijk dat Nederlands leren méér
is dan het correct gebruik van letters, woorden en zinnen. Taal oefenen is ook gevoelens leren verwoorden, sociale contacten
leggen en de kracht vinden om Kortrijk te
ontdekken en deel te nemen aan het stadsgebeuren. Net om deze laatste aspecten
kracht bij te zetten, zoeken de initiatiefnemers extra vrijwilligers: enthousiaste Kortrijkzanen die anderstalige nieuwkomers
op een creatieve manier willen helpen bij

© Kattoo

PRAATGROEPEN
De oefenmomenten in de praatgroepen
zorgen ervoor dat anderstalige mama’s zich
sterker voelen. Binnen de school betekent
het dat zij gemakkelijker contact leggen
met de leerkracht, directeur of begeleider

van de opvang. Zij begrijpen ook beter de
berichten die de school verspreidt.
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het verwerven van de Nederlandse taal en
het verkennen van hun stad. Wil jij nieuwkomers begeleiden en zo ook je eigen wereld verrijken? Weet dat je in dit geval kan rekenen op ondersteuning en vorming. Neem
contact op voor een verkennend gesprek via
welzijnsdienst@kortrijk.be.

RREen overzicht van de locaties waar praatgroepen
en praattafels plaatsvinden, vind je in de
brochure ‘Nederlands oefenen in Kortrijk’ en op
www.kortrijk.be/oefenhierjenederlands.

© Quindo

Kortrijk kent een brede waaier van mogelijkheden voor anderstalige nieuwkomers
om het Nederlands te leren. Behalve taalcursussen op maat door de diverse
onderwijsinstellingen zijn er de extra oefenkansen waarbij vrijwilligers en
anderstaligen in een ongedwongen sfeer met de Nederlandse taal aan de slag gaan.

Dans mee op
de Quindo-vibe
Zin om te experimenteren met media? Droomde je er altijd al van om eens radio te
maken? Dat kan bij Quindo! Het Kortrijkse medialab annex jongerenradio kan continu
creatieve vrijwilligers gebruiken: van dj's over webredacteurs tot grafici en cameralui.

Het compacte stadsplan ‘Kortrijk
voor nieuwkomers’ maakt anderstalige nieuwkomers wegwijs in Kortrijk. Dit
plan geeft een duidelijk overzicht van onder andere alle algemene diensten, welzijns- en zorgorganisaties, mobiliteitsdiensten en kinder-en gezinsinitiatieven.
Je vindt dit plan én de brochure ‘Nederlands oefenen in Kortrijk’ onder andere
aan de onthaalbalie van het stadhuis, in
de centrale bib en het Onthaalbureau Inburgering in de Wijngaardstraat 11.

Atypisch, vernieuwend, open van geest en
avontuurlijk: het zijn adjectieven die stuk
voor stuk perfect bij Quindo passen. Het
Kortrijkse medialab maakt bovendien op
een leuke manier jongerenradio voor mensen van 16 tot 30 jaar, en dat vanuit een
professioneel ingerichte studio.
120 VRIJWILLIGERS
"Momenteel werken we met 120 vrijwilligers", legt bezieler Tom Christiaens uit. "Omdat we de klok rond aan de slag zijn om onze
website en socialemediakanalen te stofferen, kunnen we altijd extra mensen gebruiken die bereid zijn mee hun schouders onder ons initiatief te zetten. Iedereen die een
beetje creatief is met muziek of in de media

zijn grenzen wil verleggen, kan bij ons terecht: dj's, presentatoren, grafici, webredacteurs, technici, webdesigners en -redacteurs,
muziekredacteurs, cameralui, fotografen...
noem maar op. Ook wie met kwetsbare jongeren wil werken, is meer dan welkom. Elke
jongere vindt gegarandeerd snel zijn of haar
plaatsje binnen onze mediawerking."
MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S
Quindo brengt muziek die je op weinig
andere zenders hoort en laat lokaal talent
uitgebreid aan bod komen. "In onze programma's en op de website hebben we veel
aandacht voor thema's die relevant zijn voor
de regio Kortrijk. Het gaat daarbij zowel om
maatschappelijke thema' s als om onder-

werpen die betrekking hebben op de vrije
tijd. Jaarlijks organiseren we 70 vormingsmomenten via ons medialab, om jongeren
iets bij te brengen en hen hun passie volop
te laten beleven. Overdag geven we les aan
studenten van Howest, buiten de schooluren fungeert Quindo als speeltuin voor
elk van onze 120 vrijwilligers." Bij Quindo
brengen vrijwilligers hun media- en sociale
vaardigheden naar een hoger level "De ervaringen die ze bij ons opdoen, kunnen ook
handig zijn als ze later naar een job willen
solliciteren. Bovendien krijg je er in één klap
een heel stel vrienden bij."

RRInteresse? Surf dan naar www.quindo.be en

ontdek wat dit initiatief voor jou kan betekenen.
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Kortrijk Kort

Vergroen
en bebloem

Samen naar
een rookvrij huis

Help mee met
de knotploeg
In 2014 ging de Zuid-West-Vlaamse knotploeg van start. Deze groep enthousiaste
vrijwilligers knotten bomen op het platteland. Zij kregen daarvoor een opleiding
van het Stadlandschap Leie en Schelde
en zijn ook verzekerd. Zij knotten gratis
knotbomen, die landelijk staan. De vrijwilligers hebben recht op het brandhout,
de eigenaar verwerkt de resttakken. Heb
je zelf knotbomen die landelijk staan en
die aan een knotbeurt toe zijn? Wil je er
graag wilgen bij planten en zoek je daarvoor wilgenpoten? Heb je zelf interesse
om je aan te sluiten bij de knotploeg?
Neem dan contact op met Stadlandschap Leie en Schelde. Bovendien vinden
binnenkort gratis ‘knotopleidingsdagen’ plaats voor nieuwe geïnteresseerde
knotters. Heb je daarin interesse? Schrijf
je in voor één van de volgende opleidingen op 3 december, 4 februari 2017 of op
18 februari 2017.

RRStadlandschap Leie en Schelde |056 23 40 17
johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be
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WIST JE DAT …
• 1 op de 3 rokende ouders nog steeds in
de eigen woning rookt?
• Tabaksrook meer dan 4000 giftige stoffen bevat, waarvan er minstens 70 kanker kunnen veroorzaken?
• Giftige stoffen uit tabaksrook tot wel 5
uur in de lucht blijven hangen en zich
overal op vastzetten?
• Roken aan een open raam of dampkap
geen oplossing is?
DUS: BINNEN ROKEN IS NOOIT OKÉ.
Van 14 tot 18 november staat de derde
actieweek ‘Gezond Binnen’ in het teken
van een rookvrij huis. Met ‘Woon gezond, samen naar een rookvrij huis!’ wil
de Vlaamse overheid iedereen stimuleren om in een gezonde leefomgeving te
wonen of op te groeien. Zoek je tips om
je huis rookvrij te houden of wil je zien
hoe giftige rookdeeltjes zich in je huis
verspreiden, neem dan eens een kijkje
op de campagnewebsite www.nooitbinnenroken.be van Kom op tegen Kanker.
Hun campagne ‘Binnen roken is nooit
oké’ loopt gelijktijdig met de actieweek
‘Gezond binnen’.

Bladkorven
verhelpen hinder
Circuit artistiek
ontmoetingscentra
Zin om jouw werken eens te tonen aan
een breed publiek? De ontmoetingscentra stellen in de loop van 2017 een
aantal publieke ruimtes ter beschikking
voor tentoonstellingen van kunstwerken. De foyers en vergaderlokalen openen hun deuren voor artistiek talent! In
een tweemaandelijks circuit worden de
werken verplaatst van locatie. Zo vindt
een zo breed mogelijk publiek zijn weg
naar jouw werk. Iedereen kan deelnemen met maximum drie afzonderlijke
werken of een kleine reeks bij elkaar horende werken. Enige voorwaarde is dat
de kunstwerken moeten voorzien zijn
van een degelijk ophangsysteem. Schilderkunst, fotografie, grafiek, textiel, …
een brede waaier van creaties kan deel
uitmaken van de tentoonstelling. Deelname is gratis. Prikkelt het om deel te
nemen? Vul het inschrijvingsformulier
in via www.kortrijk.be/circuitartistiek.
Inschrijven kan gedurende de gehele
maand november. Meer info vind je via
bovenstaande link of in het plaatselijke
ontmoetingscentrum.

Vallende bladeren zorgen niet alleen
voor pittoreske beelden, maar ook voor
overlast. Vandaar dat de stad bladkorven geplaatst heeft. Maar niet iedereen
kan een bladkorf in zijn straat krijgen.
Bladkorven zijn bestemd voor straten en
pleinen met veel grote bomen die op het
openbaar domein staan en waarvan de
bladeren op het voetpad of in de goot
terecht komen. Om overlast te voorkomen rapen omwonenden de bladeren
op en gooien die in de bladkorf. De stad
evalueert het gebruik. Bladkorven die
sluikstort of restafval bevatten, verdwijnen. Als alle bladeren afgevallen zijn, verplaatst men de korf naar een locatie waar
wél nog bladeren aan de bomen hangen.
Waar voldoende bladkorven op loopafstand staan, worden zij ontdubbeld om
ook op andere plaatsen hun nut te bewijzen. Leefmilieu heeft 170 bladkorven, die
allemaal een plaats krijgen. Op sommige
locaties (een 20-tal) plaatst men werfhekkens in U-vorm. Zo bereikt men een
grotere capaciteit. Snoeihout, keukenafval en of grasmaaisel horen niet thuis in
een bladkorf. Laat bladkorven steeds op
hun oorspronkelijke plaats staan. Soms
verplaatsen mensen de korven naar een
locatie waar zij bijna niet bereikbaar zijn
voor de ophalers. De stad maakt de bladkorven wekelijks leeg. Als die sneller vol
zijn, kan je dit melden op het gratis nummer 1777 van het meldpunt.

Heb je een leuk idee om Kortrijk groener
en fleuriger te maken? Wellicht kan de
directie Leefmilieu een duwtje in de rug
geven om je actie te doen slagen. Laat
ons weten hoe je je buurt wilt opfleuren
met groen zodat iedereen hiervan kan
genieten. Past je actie in het leefmilieubeleid van onze stad, dan kan je daarvoor een subsidie krijgen (tot €2.500).
Voorbeelden van acties zijn: bebloemen
van gevels, opkuis en beplanting van
restgronden en vuile hoeken, adoptie
van wijkgroen,…. De enige voorwaarden: de actie maakt de buurt groener en
fleuriger, het is buurt- of wijkversterkend
en bovenal ook duurzaam uitgevoerd
(bevordering van biodiversiteit, gebruik
van gifstoffen beperken, recyclage bevorderen,… ). Voor meer informatie kan
je terecht op: www.kortrijk.be/producten/premie-vergroen-en-bebloem of het
gratis nummer 1777.

Winter in Kortrijk
Organiseer je met je vereniging zelf een
activiteit in de periode van 9 december
2016 tot 8 januari 2017? Mail dan naar
communicatie@kortrijk.be zodat we alles tijdig op de www.winterinkortrijk.be
kunnen vermelden.

Sluitingsdagen
stadhuis en
bibliotheek
De bibliotheek en het stadhuis zijn gesloten op 1, 2, 11 en 12 november.

H O E M A A K
A F S P R A A K

I K E E N
M E T D E

S T A 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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Verhalenbundel Kadul en Keirepap

Hoezo? Wetenschap is saai?
Op zondag 27 november kan je in Kortrijk kennis maken met de
wondere wereld van wetenschap en technologie op de Dag van de
Wetenschap.

KINDERUNIVERSITEIT
Howest, het Provinciaal Technisch Instituut
(PTI) en UGent campus Kortrijk bundelen
dit jaar voor het eerst de krachten. In The
Level, thuishaven van de Howest-opleiding
Digital Arts and Entertainment, is er de Kinderuniversiteit voor kinderen van 5 tot 12
jaar. De Kinderuniversiteit is op zoek naar
digital creators. Je wordt ondergedompeld
in de wonderbaarlijke wereld van 3D en
games. Jongeren vanaf 13 jaar beleven er
een radioworkshop van Medialab Quindo.
Ondertussen kunnen ouders een lezing
bijwonen over 3D-technologie of met het
hele gezin een virtuele vlag planten op de
maan. Op wandelafstand van The Level kom
je terecht op de campus van het PTI, campus Techniek en Design aan de Graaf Karel
de Goedelaan waar je op een interactieve
en spectaculaire manier demo’s meemaakt
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rond lasercutting en 3D-printing. Bij de buren van de UGent, campus Kortrijk maak je
deel uit van CSI Kortrijk. Op een dag stond
er bij UGent een tafel met onbekend materiaal van een onbekende persoon. De
onderzoekers willen natuurlijk achterhalen
welk materiaal er aanwezig is en van wie
het afkomstig is. Jij kan hen daarbij helpen.
Of je kan van daaruit vertrekken voor een
stadswandeling over bekende Kortrijkse
dokters-wetenschappers. In het PTI, campus Tuinbouwschool leer je tenslotte alles
kennen over aquacultuur. Zo krijg je er onder meer een antwoord op de vragen ‘hoe
en waarom vissen en kreeften in een serre
worden gekweekt’ en of ‘er in de plantenteelt
ook in-vitrofertilisatie mogelijk is’.
Ook bij Vives Hogeschool kan je terecht
tijdens de Dag van de Wetenschap. Tussen
10 en 17 uur kan je een kijkje nemen op

Anderstalige nieuwkomers krijgen na
de afronding van hun eerste cursus Nederlands voortaan een origineel cadeau.
'Kadul en Keirepap' is een verhalenbundel met tien Kortrijkse verhalen.
De bundel moet de lezers stimuleren om
verder hun Nederlands te oefenen en om tegelijk Kortrijk en zijn gewoonten nog beter
te leren kennen. Het is een bedanking voor
de inspanningen die nieuwkomers leveren

om onze taal te leren, én tegelijk een stimulans om verder te gaan op de ingeslagen
weg. 'Kadul en Keirepap' kwam tot stand in
samenwerking met het OCMW en Museum
X. De verhalen in de bundel laten anderstalige nieuwkomers op een speelse manier
kennismaken met enkele verhalen uit de
stad. In elk verhaal, geschreven in helder en
eenvoudig Nederlands, maakt een Kortrijkse
figuur zijn opwachting. Het zijn figuren als
Lucky Luke, Manten en Kalle of Grootjuf-

WIN

de First LEGO League, een wedstrijd met
LEGO-robots. Je kan er ook een LEGO-tentoonstelling bezoeken.

frouw Laura. Ze verwijzen telkens naar een
locatie in de stad. In samenwerking met de
Erfgoedcel werd een wandeling uitgestippeld langs alle locaties, aan de hand van een
prachtig geïllustreerd stadsplan. Ook 'Kadul
en Keirepap' is prachtig geïllustreerd met
tekeningen van de internationaal gerenommeerde Klaas Verplancke.

RR Kadul en Keirepap is zolang de voorraad strekt ook

tijdelijk verkrijgbaar in de museumshop van Texture.

De winnaars van vorige maand
Heel wat lezers herkenden het huis van de
Grootjuffrouw in het Begijnhof. Vijftig winnaars
ontvangen binnenkort een mail of brief met
praktische info over het activeren van hun gratis
UiT-pas. Tien lezers mochten gratis naar Interieur:
Louis-Philippe Vancraeynest, Lisa De Hulsters,
Goedele Opsomer, An Verslype, Ann Libeer, Willy
Renier, Daphné Debaenst, Lies Vandenberghe, Julie
Dumortier en Karl-Heinz Vandemeulebroucke.

OOK TEXTURE DOET MEE
Museum Texture daagt jonge uitvinders
van 8 tot 13 jaar uit om zelf een machine in
elkaar te steken. Gebaseerd op de principes
van de vlaszwingelturbine en door het gebruik van allerlei bouwspeelgoed ontwikkel je een origineel prototype. Doorlopend
van 11 tot 17 uur, deelname voor de kinderen is gratis. Volwassen begeleiders betalen
de gewone toegangsprijs.

RRKom het op zondag 27 november allemaal zelf

ontdekken tijdens het Kortrijkse programma van
de Dag van de Wetenschap. Info en inschrijven
via www.dagvandewetenschapkortrijk.be

Ken jouw stad!
Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 november een kaartje naar: Stadsmagazine, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar
stadsmagazine@kortrijk.be. Tien lezers maken kans op een gratis boek ‘Kadul en Keirepap’.
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AGENDA VAN 2 NOVEMBER T.E.M. 4 DECEMBER 2016

T.E.M. ZONDAG 4 DECEMBER
EXPO | TENTOONSTELLING PRIJS VOOR
VORMGEVING PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 2016 | tot 4/12, zo, di, woe, do, vrij, za van 10
tot 17u (ma gesloten) | TEXTURE - Museum over Leie en Vlas,
Noordstraat 28 | 056 27 74 70 | www.texturekortrijk.be

TOT JANUARI 2017
EXPO | ANGELS | ma, di, woe, do, vrij, za van 9 tot
18.30u (zo gesloten) | Kaffee Renée, Lange Steenstraat 32 |
www.koenmoerman.be *
EXPO | ADELINA IANTCHEVA MET CACTUS
ZONDER DOORNEN | Grote Kring, Overbekeplein tegenover nr. 24 | www.artelina.eu *

TEM ZONDAG 29 JANUARI 2017
EXPO | FACE TO FACE - KLAAS VERPLANCKE
TOONT SMOELEN EN TOTENTREKKERS |
zo, di, woe, do, vrij, za van 10 tot 17u (ma gesloten) | € 3 | Kortrijk
1302, Begijnhofpark z/n | 056 27 78 40 | www.museumxkortrijk.be

WOENSDAG 2 NOVEMBER
LEZING | INFOSESSIE OVER ISOLATIE | 19u | gratis | Hotel Kennedy, President Kennedypark 1 | www.insaver.be *
CIRCUS | CIRCUS PIPO | 15 en 17u, ook op do 3/11 om
15 en 17u, vrij 4/11 om 15 en 17u, za 5/11 om 15 en 18u, zo
6/11 om 11 en 15u | € 13 | ring Shopping Noord | 0486 44 05 89
| circuspipobelgium@hotmail.com *
KINDERFILM | KIWI & STRIT ( 3+) | ook op zo 13, zo
20 en zo 27/11 om 14u, op wo 9, wo 16, wo 23 en wo 30/11
om 16u | 14u | € 6,5 | op zondag 6/11 met ontbijt om 9u, wel
vooraf reserveren via info@budakortrijk.be| Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
KINDERFILM | MEESTER KIKKER ( 6+) | 14u | ook
op zo 13, zo 20 en zo 27/11 om 14u en op wo 9, wo 16, wo 23
en wo 30/11 om 16u | € 6,5 | op zondag 6/11 met ontbijt om
9u, wel vooraf reserveren via info@budakortrijk.be| Budascoop,
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | A QUIET PASSION | nog tot 27/11 | 16u, 18u en
20.15u | € 9/7,5 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 |
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | CAPTAIN FANTASTIC | nog tot 27/11 | 14u |
€ 9/7,5 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10
01 | www.budakortrijk.be
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FILM | I, DANIEL BLAKE | nog tot 27/11 | 16u, 18.15u
en 20.15u | € 9/7,5 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10
| 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

DONDERDAG 3 NOVEMBER
FILM | BINNENSTEBUITEN | 14u | € 4 | OC De Vonke,
Lagaeplein 24 | 056 24 06 20 | www.kortrijk.be/ontmoetingscentra
DANS | DOUBLE BILL HOLDING SPACE/
PIX&MOVES | 20.15u, ook op vrij 4 en za 5/11 om 20.15u |
€ 10 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | www.budakortrijk.be
WORKSHOP | KOOKSCHORT VERSIEREN | 14u |
€ 4 | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 |
www.kortrijk.be/bibliotheek
CURSUS | DIGITAFEL | 14u | Centrale Bibliotheek Kortrijk,
Leiestraat 30 | www.kortrijk.be/bibliotheek
EXPO | FOTOTENTOONSTELLING 11.11.11 |
tem 21/11 | tijdens de openingsuren | gratis | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/
bibliotheek

MUZIEK | KING KONG INVITES AMELIE LENS |
23u | € 13 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | www.dekreun.be
FILM | MISS PEREGRINE’S HOME FOR PECULIAR CHILDREN (TIM BURTON) | ook op zo 6/11
om 16u | 20.15u | € 9/7,5 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | TRAIN TO BUSAN | 22.20u | ook op za 12, za 19
en za 26/11 | € 9/ 7,5 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat
10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
MUZIEK | GUIDO BELCANTO – GRIET SAMAIN | 20u | € 16 | OC Marke, Hellestraat 6 | www.sjmarke.be *

ZONDAG 6 NOVEMBER
WANDELING | GELEIDE WANDELING | 10.30u | € 4 |
Sint-Janskerkhof, Meensesteenweg zn | 056 27 78 40 |
www.kortrijk.be/toerisme *
CONCERT | VIKTOR LAZLO MET 'TROIS FEMMES' | 17u | € 23 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 |
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

VRIJDAG 4 NOVEMBER
ZWEMMEN | GRIEZELZWEMMEN | 17 tot 21.30u (2
sessies) | € 2 (vooraf inschrijven verplicht) | zwembad Lagae,
Lagaeplein Heule | www.kortrijk.be/webshop
THEATER | ALEX AGNEW MET 'UNFINISHED
BUSINESS' | 20.15u | € 28 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
FILM | FILMNAMIDDAG ZOOTROPOLIS | 14u |
€ 4 | OC Aalbeke, Aalbekeplaats 1 | 056 40 18 92 | www.kortrijk.
be/ontmoetingscentra
CONCERT | CULT OF LUNA & JULIE CHRISTMAS + SINISTRO | 20u | € 24/21/18 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | www.dekreun.be
VOETBAL | KV KORTRIJK VS SPORTING CHARLEROI | 20.30u | Guldensporenstadion, Meensesteenweg
84a, Kortrjik | www.kvk.be

ZATERDAG 5 NOVEMBER
BOEKENBEURSBUS | MET DE BIBLIOTHEEK
NAAR DE BOEKENBEURS | Vertrek 9u: Leiestraat,
9.25u: Cowboy Henk | € 10 | Centrale Bibliotheek Kortrijk,
Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek
THEATER | GRAVIN MARITZA | 19.30u | € 22 |
Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 0468 10 34 48 |
www.muziekintheater.be *

MAANDAG 7 NOVEMBER

VRIJDAG 11 NOVEMBER

FILM | ACHTER DE WOLKEN | 14u | € 5 | OC Aalbeke,
Aalbekeplaats | www.kortrijk.be/ontmoetingscentra
BEURS | E-COMMERCE XPO 2016 | 13 tot 19u,
ook op di 8/11 | gratis wel voorregistratie (enkel professionelen) | Kortrijk Xpo Hall 4, Doorniksesteenweg 216 |
www.ecommercexpo.be *

HERDENKING | WAPENSTILSTAND | 10u: plechtigheid Royal Foundlandmonument (Gentsesteenweg Kortrijk) 11u: St.-Maartenskerk - 11.30u: plechtigheid oorlogsmonument, Grote Markt Kortrijk | ook om 9.45u: Bellegem, om
10.15u: Bissegem, om 12u: Heule, om 11u: Marke - plechtigheid
aan monument *
THEATER | SOIREE APART | 18u | € 22 | Kortrijk Xpo,
Doorniksesteenweg 216 | www.soiree-apart.be *
BEURS | STOFFENSPEKTAKEL | 10 tot 17u, ook
op za 12/11 | Kortrijk Xpo, Hall 6, Doorniksesteenweg 216 |
www.stoffenspektakel.nl *
BEURS | BOUWXPO 2016 | 10 tot 20u, ook op za 12 en
zo 13/11 van 13 tot 18u | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 |
www.bouwxpo.be *
THEATER | VAKANTIE ZONDER ZORGEN | 20u,
ook op za 12/11 om 20u, zo 13/11 om 15u, vrij 18 en za 19/11
om 20u | € 9 (add)/ 8 (vvk) | zaal school Rhizo, Boerderijstraat
69, Kortrijk | www.isegrim.be *
CONCERT | OPUS ULTIMUM VAN HEINRICH
SCHÜTZ - FEEST ST.-MAARTEN | 20u | SintMaartenskerk Kortrijk, Sint-Maartenskerkstraat 3 | 0475 23 98
01 | www.orgelkringkortrijk.be *

DINSDAG 8 NOVEMBER
LEZING | MACHT EN ONMACHT | 14.30 tot
17u | Vrijzinnig Centrum Mozaïek, Overleiestraat 15a |
www.vrijzinnigwestvlaanderen.be *

WOENSDAG 9 NOVEMBER
CONCERT | JAZZ @ TRACK*CAFÉ: NATASHIA KELLY & BRICE SONIANO | 21u | € 5 |
Muziekcafé Track*, Conservatoriumplein 2 | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be
VOORDRACHT | SANDRA BEKKARI | 20u | € 7 (add)/5
(vvk) | OC Marke, Hellestraat 6 | www.kortrijk.be/ontmoetingscentra
CONCERT | SLAVES + SUPPORT TBC | 20u | € 15/12 |
De Kreun, Conservatoriumplein 1 | www.dekreun.be
FILM | THE LIGHT BETWEEN OCEANS | nog
tot 27/11 | 16u en 20.15u | € 9/ €7,5 (-26/65+) | Budascoop,
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

DONDERDAG 10 NOVEMBER
CONCERT | KATHARINA SMETS & INNE EYSERMANS MET 'LUISTERAVOND: DETROIT
DETOUR' | 20.15u | € 7 | Schouwburg Kortrijk , Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
WORKSHOP | LEVENSREDDEND HANDELEN
(EHBO) BIJ BABY'S EN KINDEREN | 19u |
€ 35 | VC Mozaïek vzw, Overleiestraat 15a | 03 444 05 97 |
www.vrijzinnigwestvlaanderen.be *
CONCERT | BLACK MOUNTAIN (SONIC CITY
PRE-SHOW) | 20u | € 18 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 |
www.dekreun.be
FILM | A TOUCH OF ZEN (CLASSICS RESTORED) | 20u | € 9/7,5 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat
10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

TABLES D’HÔTES
Van 10 tot 20 november vindt de zevende editie
plaats van ‘Tables d’Hôtes’. Tijdens dit culinair gebeuren, dat kadert in de Week van de Smaak, kan je niet
alleen proeven van heerlijke gerechten bij de mensen
(met migratieachtergrond) thuis, maar je op die manier onderdompelen in andere culturen.
Elke dag kan je proeven van gerechten uit onder
andere de Congolese, Pakistaanse, Afghaanse, Marokkaanse,… keuken. Het gezegde ‘De liefde gaat
door de maag’ is misschien ook van toepassing voor
de liefde voor andere culturen.
Het culinaire aspect van een bepaalde cultuur is een
goede en laagdrempelige ‘deuropener’ om er kennis
mee te maken.

RRPraktische info: Doelgroep volwassenen.
Prijs 12 euro/persoon

RRLocaties: in Kortrijk of dichte omgeving.
RRInfo en inschrijven

Tot uiterlijk 7 november bij
Welzijnsdienst| 056 27 72 75 |
catherine.dupont@kortrijk.be
Bij de reservatie verneem waar je kan gaan
tafelen en krijg je het rekeningnummer
van het gastgezin, waarop je deelname
moet vereffenen.

RR

Feestelijke intrede
10u // Buda Beach // IJzerkaai

Sinterklaasshow (4+)
BEURS | NATIONALE RUILDAG | 8.30 tot 16u | SintJozefsinstituut, Veldstraat 168 | 056 22 80 92 *
CONCERT | SPAGHETTICONCERT - TV TUNES |
11u | € 15 | OC De Wervel, Processiestraat 6 | www.harmonie
bellegem.be *
VOLLEYBAL | VOLLEY TEAM KORTRIJK VS MEVOC MEERBEKE | 17u | Gymnasiastraat, SC Marke |
volleyteamkortrijk.be *

14u - 15u30 - 17u // Schouwburg Kortrijk // € 2,5

ZATERDAG 12 NOVEMBER
CONCERT | SONIC CITY: SATURDAY | 13 tot 23u | €
31 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | www.dekreun.be
CONCERT | DUBBELCONCERT REQUIEM MOZART EN LA MESSE DES MORTS À IS VAN
NORBERT ROSSEAU | 20.15u | € 25/20 (-24 jr) (add)
/20/15(- 24jr) (vvk) | Pius X kerk Kortrijk, Sint Elooisdreef 56a |
www.altravoce.be *
CONCERT | DE VONKE XXL | 20u: Picanolband, 21.30u:
The Ed Sullivan Quartet XXL, 23u: afterparty | 19.30 tot 3u | gratis |
OC De Vonke, Lagaeplein 24 | 056 24 06 20 | www.heule.be
BASKETBAL | FANION TWO VS KBBC BAVI
GENT A | 18.15u | SC Lange Munte Kortrijk | www.
kortrijksportcb.be *
BASKETBAL | FANION ONE VS CEP FLEURUS A |
18.15u | SC Lange Munte Kortrijk | www.kortrijksportcb.be *
BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK VS
AVANTI DAMES BRUGGE |18.30u |SC Mimosa Kortrijk | www.k-basketteam kortrijk.be *

Sint
in Kortrijk

Zondag 13 november
Alle info: www.kortrijk.be/sinterklaas
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BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK VS
GEMS DIEPENBEEK | 20.30u | SC Lange Munte Kortrijk
www.k-basketteamkortrijk.be *
VOLLEYBAL | VT MARKE – WEBIS WEVELGEM
B VS VC LOPPEM | 17u | SC De Vlasschaard Wevelgem |
volleyteamkortrijk.be *

ZONDAG 13 NOVEMBER
CONCERT | SONIC CITY: SUNDAY | 13 tot 23u | € 31 |
De Kreun, Conservatoriumplein 1 | www.dekreun.be
FEEST | INTREDE VAN SINTERKLAAS | 10u | gratis | Buda Beach | www.kortrijk.be/sinterklaas
SHOW | SINTERKLAASSHOW | 14, 15.30 en 17u |
€ 2.5 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
VOLLEYBAL | VOLLEY TEAM KORTRIJK VS
BMV BEVEREN-MELSELE VOLLEYBAL | 17u |
SC Lange Munte Kortrijk | volleyteamkortrijk.be *
VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS WEVELGEM –
VC GLOBAL WINERIES KAPELLEN A | 17u | S.C.
Marke | volleyteamkortrijk.be *
PENHUIS | K. SCHIPPERS | 10.30u | € 8 (add)/7(vvk) |
reservatie via UiT in Kortrijk: 056 23 98 55 | www.kortrijk.be/
bibliotheek/hetpenhuis

MAANDAG 14 NOVEMBER
FILM | MUSTANG | 19u | € 1 | Het Textielhuis, Rijselsestraat
19 | sfa@linxplus-wvl.be *
RONDLEIDING | ACHTER DE SCHERMEN VAN
K IN KORTRIJK | 14u | € 8 | K in Kortrijk, Steenpoort 2 |
056 77 82 82 | marianne.verbeke@gmail.com *

DINSDAG 15 NOVEMBER
WORKSHOP | VOGELS IN ONZE TUIN | 20u | OC
Marke, Hellestraat 6 | 056 20 05 10 | www.natuurpunt.be *
WORKSHOP | ALLEZ, CHANTEZ! ... ZING,
ZINGER, ZINGST! | 20u | gratis | Scala, Pluimstraat 7 |
www.allezchantez.be *
COMEDY | COMEDYTRACK* ON TOUR: TRYOUT RALF JENNES & GUNTER LAMOOT |
20.15u | € 10 | Arenatheater DKS, Schouwburgplein 14 | 056 23
98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
PLECHTIGHEID | KONINGSDAG | 11u | St. Maartenskerk ,
aansluitend aan het oorlogsmonument, Grote Markt Kortrijk *

WOENSDAG 16 NOVEMBER
CONCERT | BART PEETERS MET 'SOLO EN
ZONDER PLAN' | 20.15u, ook op do 17/11 om 20.15u |
€ 25 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55
| www.schouwburgkortrijk.be
NATUUR | MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN | 13.30 tot 16.30u | NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29 |
www.natuurpunt.be *
WORKSHOP | KOOKWORKSHOP MELK MOET
NIET | 18.30u | € 25/20 | De Stuyverij, Roeland Saverystraat
26 | www.evavzw.be *
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FILM | LE CIEL FLAMAND | 18u en 20.15u | nog tot in
december | € 9/7,5 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 |
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

DONDERDAG 17 NOVEMBER
CURSUS | DIGITAFEL | 14u | Centrale Bibliotheek Kortrijk,
Leiestraat 30 | www.kortrijk.be/bibliotheek

ONTDEK TRENDSETTEND
THEATER EN DANS IN NEXT

VRIJDAG 18 NOVEMBER

ZATERDAG 19 NOVEMBER

WORKSHOP | KETTERS. EEN GESCHIEDENIS
NAAST DE KERK | 14u, ook op vrij 25/11 en vrij 2/12
om 14u | E. Sabbelaan 53 | 016 31 06 70 | www.davidsfonds.
be/academie *
CONCERT | THE LEVELLERS + SPECIAL
GUESTS FEROCIOUS DOG | 20u | € 23/20/17 | De
Kreun, Conservatoriumplein 1 | www.dekreun.be
THEATER | SOCRATES | 20u | € 11 | Theater Antigone,
Overleiestraat 47 | www.antigone.be
CONCERT | DUO EVENT MOSSELFESTIVAL EN
JONGERENKOOR | vrij 18/11/16 vrij 09/12/16 | 35 |
Rin Shopping Center, Ringlaan 34 | 0478 31 66 79 | vdb.andre@
skynet.be *
LEZING | EEN CHRISTELIJKE KIJK OP KLIMAATVERANDERING | 20u | Belevingscentrum Begijnhof, Begijnhofstraat 2 | 0491 92 91 58 *
LEZING | ZAKI "ONDEUGEND OUDER WORDEN" HUMORISTISCHE LEVENSINZICHTEN | 19.30u | € 8 | OC De Wervel, Processiestraat 6, 8510
Bellegem | 056 22 61 77 | gezinsbond.bellegem@hotmail.com *
THEATER | NO USE FOR BINOCULARS | 22u |
€11/9 | Theater Antigone, Overleiestraat 47 | www.antigone.be

FEEST | OPENING GEBOORTEBOS | 15u | Stadsgroen Ghellinck Bissegem (parkeren langs Waterhoennest of
Tientjesstraat)| www.kortrijk.be
THEATER | TET TALK | 18u | € 11/9 | Theater Antigone,
Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 | www.antigone.be
THEATER | JACKIE | 22u | € 11/9 | Theater Antigone, Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 | www.antigone.be
THEATER | MÉMÉ - DE PEETMOEDER | 20u |
€ 11 | Theater Antigone, Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 |
www.antigone.be
COMEDY | COMEDYTALES OPEN MIC | 19.30u |
€ 3 | Café deDingen, Budastraat 12 | www.dedingen.be
DIGIDOKTER | JE REIS PLANNEN EN BOEKEN
ONLINE | 10u | € 3 | Centrale Bibliotheek, Leiestraat 30 | 056
26 06 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek
CONCERT | DE BESTN VANT WESTN | 20u | € 10/7 |
De Kreun, Conservatoriumplein 1 | www.dekreun.be
BEURS | EURODOGSHOW | 9 tot 18u, ook op zo 20/11
van 9 tot 18u | € 10/5 (tem 12 jr)/ gratis (< 6 jr) | Kortrijk Xpo,
Doorniksesteenweg 216 | www.eurodogshow.be * | zie p. 12
WORKSHOP | DRUK JE STEMPEL OP JE EIGEN
KUSSEN | 14u | € 15 | TEXTURE - Museum over Leie en Vlas,
Noordstraat 28 | 056 27 74 70 | www.texturekortrijk.be
HANDBAL | APOLLOON VS BOCHOLT | 18.45u |
S.C. Lange Munte Kortrijk | www.apolloon.be *
BASKETBAL | K-BASKETTEAM VS NOTRE
DAME LEUVEN A |18.30u | S.C. Mimosa | www.
k-basketteamkortrijk.be *
BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK VS
BASKET ZONHOVEN | 20.30u | SC Mimosa Kortrijk |
www.k-basketteamkortrijk.be *

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en Valenciennes
is door het NEXT festival van 17 november tot 3 december opnieuw dé hotspot voor het meest trendsettende
theater- en danswerk uit de internationale scène.
Je ontdekt 36 topproducties van o.m. Dries Verhoeven (NL), Alain Platel (BE), MOTUS (IT), Jan Martens
(BE), Kornél Mundruczó (HU), Superamas (FR/AT/BE),
Rabih Mroué (LB), Omar Abusaada (SY), Ian Kaler &
Philipp Gehmacher (AU), Milo Rau/CAMPO (CH), Ali
Moini (IR), Pablo Larraín (CL), Salva Sanchis (ES/BE),
Jefta van Dinther/Cullberg Ballet (NL/SE), Sarah Vanhee (BE), Rachid Ouramdane (FR)….

ZONDAG 20 NOVEMBER

RRNEXT 2016 speelt in 10 steden, zoals

Kortrijk, Rijsel, Ieper, Menen, Armentiers,
… 37 festivalbussen brengen je gratis,
maar ook als VIP, van de ene stad naar de
andere. Het volledige programma vind je
op www.nextfestival.eu
Info & tickets via Uit in Kortrijk op het
Schouwburgplein of 056/23 98 55

RR

Festival zoekt vrijwilligers
Om NEXT dit jaar nog meer te laten bruisen, zoekt
het festival vrijwilligers. NEXT kan hulp gebruiken
bij o.a. het onthaal, promo en ticketcontrole, bar- en
keukenbemanning, …
Vrijwilligers krijgen 2 vrijkaarten per gewerkte avond.

RRInfo: www.cultuurnet.be/nl/vacaturebank/

FUTUR LIQUIDE
IN ANTIGONE
Je kan in Theater Antigone terecht voor drie dagen
boordevol theater. Tijdens het theaterfestival Futur
Liquide zet Antigone de deuren open voor jong talent
èn vaste waarden tijdens avondvoorstellingen en
toonmomenten.
Met onder meer Bruno Van den Broecke, Mauro
Pawlowski, Jan Sobrie, Reinhilde Decleir en Pascale Platel staat er heel wat mooi volk op scène. Je
ontdekt op Futur Liquide ook muziek, animatiefilm
en een tentoonstelling.

vrijwilligers-voor-het-nextfestival.

RROp vrijdag 18, zaterdag 19

contact opnemen met
emi.catteeuw@kortrijk.be

RRTheater Antigone, Overleiestraat 47

RRGeïnteresseerden kunnen vóór 7 november

LEZING | NUTTIGE TIPS VOOR BEMESTING
EN SPROEISTOFFEN | 10u | Wijkcentrum Zonnewijzer,
Langemeersstraat 6 | pmsenate@skynet.be *
CONCERT | VLAZZ JAZZ JAM SESSIES | 19u | Kaffee
Damast, Noordstraat 28 | 056 98 00 86 | www.kaffeedamast.be *
THEATER | BEKDICHTZITSTIL | 20u | € 11/9 | Theater
Antigone, Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 | www.antigone.be
THEATER | HOL | 18u | € 11 | Theater Antigone, Overleiestraat
47 | 056 24 08 87 | www.antigone.be

en zondag 20 november

ww.antgone.be | 056 24 08 87

WANDELEN | OP WANDEL MET MOVE FOR
DEMENTIA | inschrijven t.e.m. 17/11 bij Toerisme Kortrijk |
056 27 78 40 | www.kortrijk.be/toerisme *

FILM | TONIO | nog tot in december | 20.15u | € 9/7.5
(-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |
www.budakortrijk.be

DONDERDAG 24 NOVEMBER
LEZING | WAREN SOLDATEN SLECHT ECHTGENOOTMATERIAAL? SOCIALE MOBILITEIT
IN ROMEINS EGYPTE | 20u | € 5 | Centrale Bibliotheek
Kortrijk, Leiestraat 30 | thomaskemseke@sgsintpaulus.be *
FILM | KAILI BLUES | 20.15u | ook op ma 28/11 | € 9/ 7,5
(-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |
www.budakortrijk.be
WERELDKENNIS | FABIENNE VANSTEENKISTE
& WERNER VERSTRAETE | 14.30u | € 2 | 056 24 08
25 | www.buurt.kortrijk.be/marke

VRIJDAG 25 NOVEMBER

KUNSTENDAG
VOOR KINDEREN
Op de Kunstendag voor Kinderen bieden kunstenorganisaties, cultuurcentra en bibliotheken allerlei activiteiten aan voor kinderen tot 12 jaar die samen met hun
ouders, grootouders, broers en zussen kennismaken
met kunstactiviteiten. Muziek, dans, theater, beeldende kunst, film en architectuur, het komt allemaal aan
bod. Ook in Kortrijk valt er heel wat te beleven!

RRwww.kunstendagvoorkinderen.be
CONCERT | SX + SUPPORT TBC | 20u | € 24/21/18 | De
Kreun, Conservatoriumplein 1 | www.dekreun.be

PABLO LARRAÍN SPECIAL
IN BUDASCOOP

DINSDAG 22 NOVEMBER

Tijdens de 9de editie van het NEXT festival staat de
theatervoorstelling Acceso van de Chileense filmregisseur op 25, 26, 28 en 29 november in La Rose des
Vents, in Villeneuve d’Ascq (FR). De special Pablo Larraín special brengt een indrukwekkende reeks films
met avant-premières van deze meesterlijke filmregisseur in de Budascoop!
Miste je het fantastische El Club? Kreeg je nooit de
kans om Tony Manero te zien? Kan je niet wachten
op de release van Neruda en Jackie in 2017? Tijdens
de special zie je het allemaal!

LEZING | PROF CASSIMAN - MENSELIJKE
GENETICA | 15u | € 7 | OC De Wervel, Processiestraat 6 |
www.kortrijk.be/ontmoetingscentra

WOENSDAG 23 NOVEMBER
VOORLEESCIRCUS | LUISTEREN NAAR VERHAALTJES MET THEMA CIRCUS | 14.30u | gratis |
buurtbibliotheken Lange Munte, Lange Munteplein 7, Kortrijk
- Aalbeke, Moeskroensesteenweg 69, Aalbeke - Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule | gratis | voor kinderen vanaf 4 jaar |
Kortrijk: 056 27 75 30 - Aalbeke: 056 27 75 38 - Heule: 056 27 75 26 |
www.kortrijk.be/bibliotheek
CONCERT | DIEPE GEVOELENS VERTOLKT OP
SNAREN | 20u | € 18 | Concertstudio Kortrijk, Conservatoriumplein 2 | 056 21 79 66 | www.euterpevzw.be *
VOETBAL | FIFA 17 TORNOOI | 13.30u | KV Kortrijk,
Moorseelsestraat 111B | www.kortrijk.be/bibliotheek
FILM | THE SALESMAN | nog tot in december | 16 en
20.15u | € 9/7,5 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 |
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

RRInfo: www.budakortrijk.be | 056 22 10 01
ZWEMMEN | FLANDERS SYNCHRO OPEN |
t.e.m. 27/11 | Zwembad Magadalena, Sint-Martens-Latemlaan
1 | www.flanders-synchro-open.be
CONCERT | BLUNT (ALBUM RELEASE SHOW)
+ REDCOAT + AFTERPARTY WITH DJ BOB |
19.30u | € 8 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | www.dekreun.be
THEATER | 'TIS HEBEURT' | 20u | ook op za 26/11 | € 5 | ’t
Senter, Sint-Katrienplein 14, 8520 Kuurne | www.trienewup.be *
STADSMAGAZINE KORTRIJK | 25

UIT IN KORTRIJK

ZATERDAG 26 NOVEMBER

NOVEMBER 2016

ZONDAG 27 NOVEMBER

RALLY + MUZIEK | ZES UREN VAN KORTRIJK |
ook op zo 27/11 | Rally: centrum + deelgemeenten, muziek:16u: Mini
dj set @kp Moeskroen, 17.30u: Meet and Greet op Grote Markt, 21u:
DJ Thyaz, 22u: 2Empress | gratis | www.rallykortrijk.be * | zie p. 13
FAMILIE | OOK DE SINT STEEKT ZIJN VINGER
IN DE LUCHT | 15u | € 10 (volwassenen)/6 (< 10 jr) | OC
De Wervel | 056 20 12 78 | gezinsbond.bellegem@hotmail.com *
VOORLEESCIRCUS | KNUTSELEN EN LUISTEREN
NAAR VERHAALTJES MET THEMA CIRCUS
EN EEN BALLONNENCLOWN | 13.30u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | gratis | 056 27 75 00 |
www.kortrijk.be/bibliotheek
THEATER | DE DRIE WIJZEN / DE DRIE GRIJZEN | 20.15u | € 18 | OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3 | 056
23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

OPENDEUR | DAG VAN DE AMBACHTEN |
10 tot 17u | Atelier Curd Vercruysse, Ten Akkerdreef 10 |
curd.vercruysse@skynet.be *
CONCERT | JAZZCONCERT MET SAMMY RIMINGTON | 19u | € 8/gratis (leden) | Kortrijk Grote Zaal
Mozaïek, Overleiestraat 15a | www.superiordanceband.be *
VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS WEVELGEM
VS TOPSPORTSCHOOL VILVOORDE | 17u | VT |
SC Marke | volleyteamkortrijk.be *
PODIUM | STAGE VOOR DEMENTIA | 15u | € 6 |
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
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MAANDAG 28 NOVEMBER
CONCERT | SARAH DHONDT QUARTET MET
SOUVENIR | 14.30u | € 8 (incl. koffie en taart) | OC De
Vonke, Lagaeplein 24 | 056 24 06 20 | www.heule.be
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DONDERDAG 1 DECEMBER

DESIGNBABBEL DOOR
LIDEWIJ EDELKOORT

COMEDY | PIV HUVLUV MET GEK VAN HET
DORP | 20.15u | € 12 | OC Kastanjehuis, Kooigemplaats 23,
Kooigem | 056 23 98 55 | schouwburgkortrijk.be
BEURS | TWEEDEHANDSBEURS | 13 tot 17u | Hantal 4, Steenbakkersstraat 36 | gezinsbond.kortrijk@gmail.com *
VOORDRACHT | HULP EN GENEZING LANGS
GEESTELIJKE WEG - EEN ARTS INFOMEERT | 19u | Ibis Styles Kortrijk Expo, President Kennedypark 1 | 056 214798 | belgium@bruno-groening.org *
EXPO | HERFSTSALON 2016 SINT LUCAS
GILDE KORTRIJK | tot 4/12, altijd open | Sint Anna zaal
Begijnhof in Kortrijk, Begijnhof 1 | www.st-lucasgilde.be *
COMEDY | ZINVOLLE AVOND MET LIEVEN
SCHEIRE | 20.15u | € 12 (add)/10 (vvk) | Theater Antigone,
Overleiestraat 47, Kortrijk | 0499 11 77 09 | saelens_philip@
hotmail.com *
HANDBAL | APOLLOON VS SPORTING NELO |
20.30u | S.C. Lange Munte Kortrijk | www.apolloon.be *
BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK VS
BC GRIMBERGEN A | 18.30u | SC Mimosa Kortrijk |
www.k-basketteamkortrijk.be *

Tot 4 december loopt in de Schatkamer van Texture
‘Wild Things’, de tentoonstelling gecureerd door de
bekende Nederlandse trendwatcher Lidewij Edelkoort en Philip Fimmano.
Edelkoort is een belangrijke stem in de wereld van
design en mode. Met deze expo wil zij onder andere
tonen dat ontwerp niet noodzakelijk gepolijst moet
zijn. Design moet vooral ziel hebben. Zij toont stukken gecreëerd uit niet-alledaagse materialen: een
trui gemaakt uit haar, stoelen uit gesmolten metaal,
tapijten uit stro. Volgens Edelkoort en Fimmano
moeten wij met z’n allen - en in het bijzonder ontwerpers - terug naar de natuur, met veel respect voor
ambacht en traditie.

RROp zondag 27 november houdt zij een

babbel over haar werk en achterliggende
filosofie. Meer praktische info vind je op
www.texturekortrijk.be

OPENDEUR | DAG VAN DE WETENSCHAP |
verschillende plaatsen in Kortrijk | www.dagvandewetenschap.
be| zie p. 20

JOUW ACTIVITEIT OOK IN DE NIEUWE UIT IN KORTRIJK ? SLECHTS ÉÉN MANIER !
UiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in!
Deadline invoer: editie januari '17: 5 december, editie februari: 2 januari.
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CURSUS | DIGITAFEL | 14u | Centrale Bibliotheek Kortrijk,
Leiestraat 30 | www.kortrijk.be/bibliotheek
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THEATER | DE ZINDERIJ MET 'VLEK (9+) (PREMIÈRE) | 19u | € 8 | Schouwburg Kortrijk , Schouwburgplein
14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

ZATERDAG 3 DECEMBER
THEATER | JANINE BISCHOPS | 20.15u | € 14/12,60 (-26 jr)
| OC Aalbeke, Aalbekeplaats 8511 Aalbeke | www.janinebischops.be *

ZONDAG 4 DECEMBER

manatroch Biennale
#interieur2016, feesteditie
@texturekortrijk

MUZIEK | LEERKRACHTENRECITAL | 11u | € 11/8
(-26) | Concertstudio, Conservatoriumplein | 056 23 98 55 |
reservaties@legatokortrijk.be
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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

summer
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