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04-05 > WE LOVE KIDS
Kortrijk kreeg in 2016 het label van kindvriendelijke stad. Reden te meer om ook
dit jaar met ‘We love kids’ uit te pakken.

06 > SPINRAG
Spinrag blaast dit jaar 15 kaarsjes uit. De
jongste generatie neemt het voortouw
in dit spectaculaire kunstenfestival.

08-09 > SMAAKBON
Onder het motto ’52 weken Onze
Restaurants’ lanceren stad en OCMW
Kortrijk een unieke actie met Kortrijkse
smaakbonnen. Zij krijgen hiervoor de
steun van Horeca Vlaanderen.

14-15 > KLIMAAT
Onze voedingsgewoonten hebben een
grote impact op het klimaat. Daarom
laten wij jou dit jaar (letterlijk) proeven
van enkele oplossingen voor het klimaatprobleem.

18 > VERHUIS AZ GROENINGE
az groeninge staat voor de grootste
verhuisbeweging uit zijn geschiedenis.
Vanaf half april zijn er nog twee sites:
campus reepkaai en campus kennedylaan. Wat betekent dat voor jou?

PETANQUE SPELEN IN JOUW BUURT?
De stad beschikt momenteel over twee mobiele petanquevelden. Deze banen werden eerder al gebruikt
op het Sint-Amandsplein. Nu zijn ze misschien voor
jouw buurt! Droom je al lang van een petanqueveld op
het pleintje in jouw wijk? Dien dan je kandidatuur in!
Er zijn wel enkele afspraken:
- Het veld mag niet geclaimd worden door één groep,
maar is er voor heel de buurt
- Het gaat over een tijdelijk gebruik (ongeveer 6 maanden;
lente-zomer 2017)
- We verwachten dat jullie enkele acties ondernemen
ter plekke om ontmoeting te stimuleren.
- Jullie krijgen het peterschap over het petanqueveld
en staan samen in voor het opruimen van zwerfvuil,
klein onderhoud, …
- Het petanqueveld wordt op een zichtbare locatie geplaatst zonder hinder te vormen

RRKijk op www.kortrijkdoetmee en schrijf je in vóór eind februari.
WERFCAFÉ VERLAGING LEIEBOORDEN
De eigenlijke start van de werken voor de verlaging van
de Leieboorden komt nu echt dichterbij. Je komt alles
te weten over de timing en fasering van de werken op
woensdag 8 februari om 19.30 uur in het dakcafé van het
stadhuis (ingang via Papenstraat, toegang met e-ID).

MAAK VOORAF
JE AFSPRAAK

KORTRIJK SPREEKT

In deze editie:

Kortrijk hijst de vlaggen
Ken je het gevoel als je op reis een stad of dorp binnenrijdt en overal
feestvlaggen ziet hangen? Dan weet je in één klap: hier valt iets te beleven …
hier wil ik alles verkennen en mij amuseren. Om deze sfeer ook in eigen stad te
creëren, organiseert Kortrijk een ontwerpwedstrijd voor een welkomstvlag.
De ontwerpwedstrijd voor een Kortrijkse
stadsvlag loopt op initiatief en in samenwerking met de plaatselijke serviceclubs.
De vlag zal vanaf deze zomer op maar liefst
150 masten prijken doorheen de hele stad.
Kortrijkse inwoners en ondernemers kunnen
de vlag tegen een democratische prijs kopen
in Texture en ook online. De opbrengst van
de Kortrijkse vlag gaat naar een goed doel.
Met de stadsvlag wil Kortrijk fierheid opwekken bij de eigen inwoners en een meerwaarde bieden aan bezoekers. De welkomstvlag

wordt doorheen het hele jaar gehesen. Let
wel, deze vlag is geen vervanger voor de officiële stadsvlag met het wapenschild.
LAAT JE CREATIVITEIT MAAR BRUISEN!
Ben jij een creatieve duizendpoot en weet je
een boodschap als ‘creatieve en actieve stad
… bruisend en kindvriendelijk’ om te zetten
in een sprankelend beeld? Neem dan vanaf
1 februari deel aan de ontwerpwedstrijd. Als
winnaar staat jou, behalve eeuwige roem,
ook een waardevolle attentie te wachten.

Je mag maximum 2 ontwerpen insturen, dit
telkens in 2 formaten (langwerpig en rechthoekig). Het volledige wedstrijdreglement
vind je op www.kortrijk.be/stadsvlag. Het inschrijvingsformulier en de ontwerpen dien
je digitaal in via www.kortrijk.be/stadsvlag,
uiterlijk tegen 30 april 2017.

RRinfo: Geert Lesage (serviceclubs)

via 0476 67 63 86 of geert.lesage@gmail.com

RRinfo: Carine Coigné (citymarketing Kortrijk)
via carine.coigne@kortrijk.be

Maak een afspraak

20 > TOURNEE MINERALE

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

Als je deelneemt aan Tourneé Minérale
ga je het engagement aan om in februari geen druppel alcohol aan te raken.

OPENINGSTIJDEN ONTHAAL 1777 (LEIESTRAAT 21)
Maandag:

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

Dinsdag:
Woensdag:

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

Duizend vragen, één adres 1777
MEER INFO: Grote Markt 54, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be • @8500kortrijk • www.facebook.com/stadkortrijk

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

OPEN CAMPUS
ZATERDAG 11 MAART
13 - 17 u.
ZONDAG 12 MAART
13 - 17 u.
BRUGGE · KORTRIJK · OOSTENDE · ROESELARE · TIELT · TORHOUT

Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042, 8500 Kortrijk
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Woordfestival
Memento
Je hebt echt àlles geprobeerd, maar je
kan de slaap niet vatten? Kom dan gewoon uit je kot, weg uit die donkere kamer en laat je betoveren door wat er zich
’s nachts zoal op straat afspeelt. Op vrijdag 17 februari 2017 en zaterdag 18 februari 2017 is er met Memento een heus
woordfestival in de Kortrijkse binnenstad,
met het centrale thema ‘slaap’.

Kortrijk kreeg in 2016 het label van kindvriendelijke stad. Reden te
meer om ook dit jaar met ‘We love kids’ uit te pakken. Onder deze
vlag organiseren de stad en haar partners talrijke kindvriendelijke
activiteiten. Uitschieters in februari zijn het woordfestival Memento
en kinderkunstenfestival Spinrag.

LA RUE EN ROSE

SUPERKOOPZONDAG

Op zaterdag 11 februari palmt het straatfestival 'la rue en rose' voor de derde maal de
Kortrijkse binnenstad in. Vanaf 14 uur kan
je in de winkelwandelstraten terecht voor
een samenspel van dans, theater , muziek
en beeldende kunst. Zo is er ‘Atelier en rose‘
voor de creatieve allerjongsten met allerlei
leuke workshops.

Op zondag 5 maart wordt de eerste van de
drie superkoopzondagen boven de doopvont gehouden. Alle bovengrondse en
ondergrondse parkings zijn op die dag gratis toegankelijk. Men deelt koopcheques
uit: voor een minimumaankoop van 125
euro krijgt de klant een geschenkcheque
ter waarde van 40 euro. Een echt Kortrijks
Kinderland zorgt ervoor dat ouders ongestoord kunnen shoppen terwijl hun ben-

RRwww.facebook.com/larueenrose
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gels de tijd van hun leven hebben. Kortom,
de volledige binnenstad ademt shoppen
voor het hele gezin.

KARAMBLAS
Naar jaarlijkse gewoonte vindt op 11 en 12
februari de lifestylebeurs Karamblas plaats.
Karamblas is 'belevenisshoppen' in de ruimste zin van het woord. Je kan in de Budafabriek terecht voor juwelen, unieke verlichting, kledij en schoenen voor groot en klein,

home deco, muziek, unieke dranken en
delicatessen, grafisch design, ... De beurs is
gratis toegankelijk op 11 februari van 14.30
tot 20 uur en op zondag 12 februari van
10.30 tot 18 uur.

RRwww.karamblas.be of facebook.com/Karamblas

KARAMBLAS
CUPIDO RUN
De leukste loopwedstrijd van het jaar vindt
ook dit jaar opnieuw plaats aan de Budafabriek. Op 12 februari kunnen koppels als
bruid en bruidegom een parcours van 2,5
km of 5 km afleggen. Het plezieraspect
staat voorop, originaliteit krijgt een beloning. De liefde moet van de deelnemende
duo’s afspatten. De deelname bedraagt 5
euro per koppel.

RRInschrijven gebeurt via www.karamblas.be

BEESTIG KORTRIJK
Diezelfde zondag 5 maart is het een gezellige
beestenboel. In de winkelwandelstraten kun
je er allerlei schattige boerderijdieren knuffelen en voederen. Maak foto’s met authentieke tractoren of doe eens gek in de fotobooth.
Beestig Kortrijk haalt je uit je winterslaap en
verwelkomt de eerste lentestralen.

KINDERUNIVERSITEIT
Na een deugddoende kerstvakantie zwaaien de deuren van de kinderuniversiteit opnieuw open. De onderzoekers van UGent
campus Kortrijk bedachten spannende
experimenten voor 'curieuzeneuzen'. Kinderen tussen 9 en 12 jaar zijn welkom op
zondag 19 februari vanaf 9.30 uur. Er is ook
een programma voor de ouders.

RRinfo en inschrijven: www.kinderuniversiteit.be
RRwww.kortrijk.be/welovekids

Interventies en installaties van talentvolle
woordkunstenaars uit het project ‘Letterzetter’, toonmomenten en installaties van
gevestigde auteurs en open mic’s wisselen elkaar op vrijdagavond 17 februari 2017 de hele avond en nacht af. Hun
acties zijn doordrongen van het thema
‘slaap’ en alle aanverwanten ‘dromen’,
‘nachtmerries’, ‘slapeloosheid’,…. Je kan
het traject alleen afwerken of intekenen
op één van de drie geleide (slaap)wandelingen met een literaire gids. Wie de
nacht wil overbruggen kan ofwel feestvieren in A Night of Hiphop ofwel gewoon overnachten in de Budatoren. Dit
jaar is er voor het eerst het hele weekend
een aangepast kinderluik (mét een uniek
slaapfeestje in het nieuwe Boekenhuis
Theoria) en zijn er op 18 februari de hele
dag door ook interventies van leerlingen
van het conservatorium n.a.v. de Dag van
het Deeltijds Kunstonderwijs.

RRHet volledig programma vind je op

www.kortrijk.be/memento. Alles is gratis,
tenzij anders vermeld.
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KORTRIJK SPREEKT

Betonstop
in Kortrijk?
Beslis mee over hoe en waar
we wonen en bouwen in onze stad

Kinderkunstenfestival Spinrag

't Is aan Ulder

Spinrag blaast dit jaar 15 kaarsjes uit. Net nù behaalde Kortrijk het label ‘kindvriendelijke stad’. Redenen genoeg dus om er een spectaculaire editie van te maken en de jongste generatie het voortouw te laten nemen in dit kunstenfestival.
’t Is aan Ulder betekent veel méér dan als kind zelf bepalen welke voorstelling of activiteit je wil
bijwonen. Voor deze feesteditie zijn kinderen volwaardige partners, zowel wat de inhoud als de organisatie betreft. Maar liefst 50 kinderen, ouders en grootouders verzorgen ‘Douverture’, het openingsspektakel op 25 februari. Jongeren tussen 12 en 16 jaar staan in voor het onthaal tijdens het Spinragfestival
en 60 kinderen nemen deel aan een meerdaags atelier onder begeleiding van kunstenaars. Zij kunnen hun
creativiteit botvieren op een artistiek parcours doorheen de stad als resultaat.

De laatste tijd wordt er veel gesproken
over ‘de betonstop’. Vlaams Bouwmeester
Leo Van Broeck vindt dat we verkavelingen in
het resterende groen beter een halt toeroepen
en meer in de stadskern gaan wonen.

KINDERFILMS
Hou je van de intieme sfeer van een theater- of filmzaal? Geniet dan van het strafste podiumwerk uit binnenen buitenland in de Kortrijkse Schouwburg of vlij je neer in de zachte fauteuils van het Buda Kunstencentrum
voor de unieke kinderfilms van het Jeugdfilmfestival.
CREATIEVE UITDAGINGEN
Kick jij op toeval, verrassing en uitdaging? Verken dan het spinrag dat je op de meest diverse locaties
in Kortrijk een unieke ervaring bezorgt. Geniet van de Kanariteiten in de Lange Steenstraat of het
unieke duet tussen cello en papier in het Belfort. Loop op het Schouwburgplein de transparante
domes binnen waar je jezelf creatief uitdaagt of maak een reis door de tuin van de zintuigen
in Texture. Spinrag maakt tijdens deze feesteditie het kindvriendelijke en creatieve Kortrijk
zichtbaar in het straatbeeld voor elke bewoner en bezoeker. Salut Spinrag vieren wij
met een verrassend parcours door de stad, een verhalenkorf XL op het Schouwburgplein en een feestelijk gezinscafé vol hapjes, drankjes, cocktails en
ander lekkers in de Schouwburgfoyer.
Info en reservaties: www.spinrag.be
Uit in Kortrijk via 056 23 98 55

Dit leidt tot vele vragen waar we ook in
Kortrijk een antwoord op moeten vinden.
Waar zullen we in de toekomst wonen, werken, ontspannen? Waar kan nog gebouwd
worden in onze stad? Zullen we allemaal in
een appartement wonen? Waar is er plaats
voor bossen en groen? Welke nieuwe bestemming geven we aan het ziekenhuis in
de Loofstraat? Wordt er te veel verkaveld in
Heule? Waar is er nog plaats voor kantoren
en bedrijven? Loopt binnenkort alles vast
op Hoog-Kortrijk? Mogen we nog bouwen
in het groene zuiden van Kortrijk?
Allemaal vragen waar jij mee over mag nadenken. Samen kunnen we bouwen aan
een helder toekomstverhaal voor Kortrijk.
Daarom nodigen we jou uit op een traject
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van stadsdebatten die ons samen laten beslissen over verstandig ruimtegebruik.
KICK-OFF OP 9 MAART
Een uitdagende lezing door Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck op 9 maart in de
Budascoop is de kick-off van het traject.
Architect-stedenbouwkundige Joachim Declerck van Architecture Workroom Brussels
licht zijn toekomstvisie voor de stad toe die
hij het voorbije jaar samen met de stad uitwerkte. Het geeft je inzicht in de vraagstukken over de ruimte en de mogelijkheden in
Kortrijk. Een must als je wil mee debatteren
over de toekomst van de stad. Schrijf je in op
www.kortrijk.be/kortrijk2025.
In april en mei organiseren we dan de eerste stadsdebatten over hoe we willen wo-

nen in Kortrijk en de invulling van concrete
sites in Kortrijk. In het najaar bundelen we
de bevindingen in een nieuw ruimtelijk beleidsplan. Dat wordt de kapstok voor alle
ingrepen in de ruimte van onze stad.

Maak mee de toekomst
van de stad op
www.kortrijk.be/kortrijk2025

Stad in verandering
STADSMAGAZINE KORTRIJK | 7
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7 WEKEN MIJN POP-UPRESTAURANT

52 weken Onze Restaurants

N
I
W

52 weken
Onze Restaurants

20B0ONNEN

SMAAKN €50
VA INNEN
TE W

Met de komst van Mijn Pop-uprestaurant
willen we al Onze Restaurants in Kortrijk en
deelgemeenten in de kijker plaatsen. Stad en
OCMW zetten daarom een actie op waarbij
200 gezinnen een smaakbon van €50 kunnen
winnen voor een etentje in een Kortrijkse
eetgelegenheid naar keuze.
• Geef dit formulier af bij het onthaal 1777
van het stadhuis (Leiestraat 21) of
in het Sociaal Huis (Budastraat 27)
• Stuur het op naar het Ondernemerscentrum
(Leiestraat 22)
• Vul in via www.kortrijk.be/winsmaakbon

Een lijst van alle restaurants en eetgelegenheden vind je op www.kortrijk.be/bedrijvengids
Deelnemen kan tot en met 21 maart 2017. Wij verwittigen de winnaars persoonlijk.

Om een smaakbon te winnen,
antwoord je op 1 vraag:
Hoeveel eetgelegenheden
telt onze stad op 17/01/17
(inclusief deelgemeenten)?
Mijn favoriet eetadresje in de stad is

omdat

Mijn naam:
Mijn adres:

Leeftijd:

gsm:

Mijn Pop-uprestaurant
gaat van start

Onder het motto ’52 weken Onze Restaurants’ lanceren stad en
OCMW Kortrijk een unieke actie met Kortrijkse smaakbonnen.
Zij krijgen hiervoor de steun van Horeca Vlaanderen.

Met drie aan elkaar grenzende pop-ups pakt Mijn Pop-uprestaurant uit
met een verrassing van formaat. De concurrentie wordt nog scherper en
de restaurants nóg imposanter.

200 SMAAKBONNEN VAN €50
De stad en OCMW maken 10.000 euro vrij
voor een unieke actie. Dat maakt dat wij
maar liefst 200 bonnen van 50 euro kunnen weggeven. Sta je te popelen om een
nieuwe zaak uit te proberen, wil je je partner verrassen met een etentje of nodig je
liever wat vrienden uit voor een pak friet?
Dan is dit jouw kans!
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IEDEREEN KAN DEELNEMEN
Deelnemen is heel eenvoudig: je vult de
bon in en geeft een antwoord op de vraag
hoeveel eetgelegenheden er op woensdag
17 januari om 10 uur geregistreerd stonden in Groot-Kortrijk (volgens de Bedrijvengids). Geen flauw benul? Dan helpen wij jou
graag op weg met een tip. Neem een kijkje
op www.kortrijk.be/winsmaakbon. Je vindt
er een overzicht van alle eetgelegenheden.
Het ingevulde wedstrijdformulier kan je nog
tot 21 maart indienen bij het Onthaal 1777
van het stadhuis (Leiestraat 21), het Sociaal
Huis (Budastraat 27) of de dienst Economie
(Leiestraat 24). Het wedstrijdformulier vind
je ook online op www.kortrijk.be/winsmaakbon. De 200 winnaars mogen eind maart een
telefoontje verwachten. Zij kunnen hun bon
nog tot 31 oktober 2017 inruilen tijdens een
etentje bij één van de vele eetgelegenheden
in Kortrijk of deelgemeenten. Het OCMW

Kortrijk steunt dit initiatief. Net zoals de actie
alle eetgelegenheden zonder uitzondering
ondersteunt, zo is het ook belangrijk dat alle
mensen van alle categorieën zonder uitzondering kunnen genieten van de Kortrijkse
smaakbonnen.

Drie pop-ups per stad, dat levert enkele straffe cijfers op. Zowel in Antwerpen
als in Kortrijk komen 45 units van 18 m². De units wegen maar liefst 2.500 kg
per stuk en bekleden een totale oppervlakte van 1.188 m². Per stad waren er 23
transporten uitzonderlijk vervoer nodig om de pop-ups ter plaatse te krijgen en
5.800 werkuren om ze op te bouwen. De restaurants zijn bekleed met 17.150 m
hout. Elk restaurant beschikt over een eigen afvalwaterfiltering. Voor het eerst
zullen de bezoekers van de pop-ups op het Schouwburgplein de keuze hebben tussen drie aan elkaar grenzende restaurants. Achter elke voordeur schuilt
een andere beleving. Wie slaagt erin om origineel uit de hoek te komen? En
wie ziet zijn gasten bij de buren tafelen? Momenteel worden zes duo’s klaargestoomd door de driekoppige jury Sepideh Sedaghatnia, Sergio Herman en Gert
Verhulst. Evi Hanssen neemt opnieuw de rol van gastvrouw voor haar rekening.

KORTRIJK HOUDT
VAN HAAR HORECA
Het stadsbestuur ondersteunde al heel wat
initiatieven om de Kortrijkse horeca een
duwtje in de rug te geven. Denk maar aan
de nieuwe terrassen met parasols op de
Grote Markt. Deze actie kadert eveneens
in het Strategisch Commercieel Plan voor
handel en horeca.

MAANDAGMARKT
Door de komst van Mijn Pop-uprestaurant verhuist de wekelijkse maandagmarkt gedeeltelijk. Een deel van de kramen die gewoonlijk op het
Schouwburgplein staan, vind je de komende weken in de Doorniksestraat kant
Vlasmarkt. Hierdoor is de tunnel op maandag afgesloten tussen 6 uur en 13 uur.

RRwww.kortrijk.be/winsmaakbon
RRVragen over de wedstrijd?

Bel 1777 of mail economie@kortrijk.be

© vtm

Wie een wandeling over het Schouwburgplein maakt, kan er niet meer naast kijken.
De karavaan van Mijn Pop-uprestaurant
palmt een deel van het plein in met drie
eetgelegenheden die 7 weken open zijn.
De honderden restaurants, snackbars en
bistro’s in onze stad doen dat 52 weken per
jaar. Zij staan elke dag paraat om ons een
bord voor te schotelen om (letterlijk) duimen en vingers van af te likken. Tijd om hen
eens extra in de kijker te zetten!

RRVolg Mijn Pop-uprestaurant vanaf dinsdag 31 januari om 20.35 uur op VTM

Een tafeltje reserveren kan binnenkort via www.vtm.be/mijn-pop-uprestaurant of de VTM app
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Woninginbraken
en diefstallen sterk
gedaald in 2016

INBRAAK APPARTEMENT

-42%

AUTODIEFSTAL

-38%

2015 > 88
2016 > 51

2015 > 55
2016 > 34

ZAKKENROLLERIJ

-49%

Het cameranetwerk in Kortrijk bestaat momenteel uit 102 camera’s:
25 ANPR-camera’s en 77 veiligheidscamera’s. In 2017 staan er nog 8 nieuwe veiligheidscamera’s gepland:

2015 > 118
2016 > 60

WONINGINBRAKEN

-24%
2015 > 280
2016 > 214

MINDER WONINGINBRAKEN
DANKZIJ MEER POLITIE EN
ALERTE BURGERS

De criminaliteit in Kortrijk is net
als de voorbije jaren opnieuw
gedaald. Woninginbraken daalden
met 24%, autodiefstallen met 38%.

10 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

CAMERANETWERK
MET MEER DAN 100
VEILIGHEIDSCAMERA'S

FIETSDIEFSTAL

-16%

• 1 in de Kleine Sint-Jansstraat
• 3 op de vernieuwde Houtmarkt
• 4 in de nieuwe stadswijk
Campus Kortrijk Weide

2015 > 695
2016 > 582

MINDER DIEFSTALLEN
DANKZIJ KORTRIJKSE
VEILIGHEIDSCAMERA'S

Begin 2016 stelde stad samen met de politie
een anti-inbraakplan op. Er kwamen meer
politiepatrouilles en de stad zette nog meer
in op de actie WijKKijken. Zo lieten vorig jaar
582 inwoners hun appartement controleren
op inbraakveiligheid. Dat brengt het aantal
gecontroleerde Kortrijkse huizen op maar
liefst 16.738 huizen en appartementen. Dat
is meer dan de helft van alle huizen in Kortrijk. Wil u de inbraakveiligheid van uw
huis of appartement ook gratis laten controleren, bel naar ons meldpunt 1777 voor
een afspraak. Onze experts van de preventiedienst komen dan langs.

Ook het aantal diefstallen is het voorbije
jaar sterk gedaald. Het aantal autodiefstallen daalde met 38%. Dat is te danken aan
de gemengde patrouilles (met Franse en
Waalse politie) in het grensgebied en aan
het gebruik van 3 politiewagens die 24/24u
rondrijden met intelligente ANPR-camera’s.
Dat zijn camera’s die nummerplaten lezen
en onmiddellijk kijken of het om een gestolen of verdachte wagen gaat. Het ANPRcameraschild op de R8 en de invalswegen
van en naar Kortrijk (zie Stadsmagazine van
januari 2017) is actief sinds begin dit jaar en
moet de politie toelaten criminelen te onderscheppen voor ze toeslaan.

De Kortrijkzaan werd ook alerter want het
aantal buurtinformatienetwerken verdubbelde. Momenteel zijn er in Kortrijk 13 SAVEnetwerken en één bijzonder SAVE dat bestaat
uit meer dan 100 oplettende hondenbaasjes.
SAVE staat voor Samen Alert Voor Elkaar.
Dat alles leidde tot indrukwekkende resultaten: het aantal woninginbraken zakte met
24%, de inbraken in appartementen met
42% en de inbraken in bedrijven met 21%.

Het cameranetwerk in het centrum en in
het winkelwandelgebied zorgden dan weer
voor indrukwekkende dalingen in het aantal fietsdiefstallen (-16%), diefstallen met
geweld (-21%) en in het bestrijden van zakkenrollers (-49%). Enkel het aantal bromfietsdiefstallen steeg van 57 feiten naar 84
feiten. De politie onderzoekt nu of beter
aangeduide parkeerplaatsen voor bromfietsen een oplossing kunnen vormen.

15 SAVE-NETWERKEN
WAAKZAME BURGERS
ORGANISEREN ZICH.
• ’t Rode Paard (Bellegem)
• Bellegem bos (Bellegem)
• Bellepark: Kloosterdreef,
Bellegemkerkdreef en
Sint-Amandsdreef (Bellegem)
• Groenweg-Dries (Bellegem)
• Schrijverswijk (Marke)
• Hoogweide (Heule)
• Pyfferoenstraat (Bissegem)
• Kleiputstraat en omgeving
(Kortrijk)
• Tarweveld en Klaverstraat
(Hoog Kortrijk)
• Bessenlaan (Kortrijk)
• Pius X (Kortrijk)
• Boekweitstraat (Kortrijk)
• Marionetten (Bellegem)
net opgestart
• Morinnegoed (Kortrijk)
in opstart
• Zwaluwenlaan (Kortrijk)
in opstart

RRIets voor jouw straat of wijk? Bel met
1777 of mail naar 1777@kortrijk.be.
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Kortrijk Kort
Stad zoekt horeca
voor villa Overleie
Voor de uitbating van de tijdelijke zomerbar in het dynamische Overleie zoekt de
stad een nieuwe uitbater. De zomerbar is
ondergebracht in de ‘cottage’ (hoekvilla)
op de hoek van de Sint-Amandslaan met
de Kollegestraat. Dit wordt, dankzij de
vele geplande activiteiten (Sinksen, de
Matinees, Zomer op Overleie) een zomerse toplocatie! Na eerdere tijdelijke
projecten met De RaBARber, De Villa,
Villa Tina en Pand.A wil de stad nog een
mooi project aan deze lijst toevoegen. De
hoekvilla is een uniek gebouw, een ontwerp van Jozef De Coene in de traditie
van de Engelse cottage-architectuur. De
villa ligt op een unieke toplocatie, aan de
linkeroever van de Leie en beschikt over
een interessante rustige buitenruimte
(tuin en koer). Het gebouw zelf bestaat
uit o.a. diverse kamers en een grote living.
Diverse inbouwmeubelen refereren naar
de typische De Coene-stijl. De hoekvilla
op Overleie biedt volgende troeven: een
uniek kader in een buurt in volle beweging, een mooie tuin en buitenkoer, de
aanwezigheid van fietstoerisme en de
nabijheid de Leie. De kernperiode loopt
van 1 mei tot en met 31 augustus 2017.
INTERESSE?
Neem contact op met overleie@kortrijk.
be om het lastenkohier en de voorwaarden te verkrijgen en stel daarna je zomerproject voor. Je moet je project/kandidatuur ten laatste op woensdag 15 maart
2017 (middernacht) indienen.
Eind
maart maakt de stad, na advies van de
jury, de selectie bekend. Duur van de invulling: mei 2017 tot eind augustus 2017

RR056 27 72 24 of overleie@kortrijk.be
RRinfo: www.facebook.com/overleie

of www.kortrijk.be/zomerbar-overleie
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Wissel in
gemeenteraad
Cathy Matthieu (59) stopt na dertien jaar
met de gemeenteraad. Ze gaf de fakkel op de eerste zitting van 2017 in het
stadhuis door aan David Wemel (Groen).
De 36-jarige Kortrijkzaan werkt als onderwijspedagoog voor de hogeschool Vives.
Hij is gehuwd en heeft drie dochters.
Vanaf januari nam nieuw raadslid Michel
De Wandel (N-VA) de taak over van David
Wemel (foto) in de OCMW-raad. Michel
De Wandel woont in Kortrijk, is 64 jaar
oud en gepensioneerd.

Ontdek een
ander Kortrijk
Vanaf februari kan je elke eerste zondag
van de maand onder leiding van een gids
minder bekende plekjes van de stad ontdekken. Tijdens een wandeling van 2 uur
verneem je meer over bepaalde facetten van Kortrijk. De themawandelingen
starten om 10.30 uur aan de Toerisme
Kortrijk, aan het Begijnhofpark. De deelname bedraagt 4 euro per persoon. Het
programma vermeldt ‘Met Cupido door
Kortrijk’ (februari), ‘Legendarische schrijvers, verrassende figuren’ (maart), ‘Preus ip
Kortrik’ (april), ‘Groen in de stad’ (mei), ‘De
rozentuin’ (juni), ‘Wervenroute’ (oktober),
‘Funeraire wandeling’ (november, startplaats is nog niet bekend) en ‘Van kwakzalvers tot topgeneeskunde’ (december).
In september staat de fietstocht ‘De Leie
in beweging’ op het programma. De startplaats maakt men later bekend. In juli en
augustus zijn er geen wandelingen.

RRwww.kortrijk.be/toerisme

Nuts- en
trottoirwerken in
de Doorniksewijk
De nutsmaatschappijen vernieuwen hun
leidingen in de Doorniksewijk om een
goede dienstverlening te verzekeren. De
stad maakt van de gelegenheid gebruik
om enkele werken uit te voeren.
De waterleidingen in de Doorniksewijk
dateren uit de jaren 30 en zijn heel verouderd. Het is niet langer mogelijk om de
problemen op te lossen met plaatselijk
herstel. Het elektriciteits- en gasnet in de
Doorniksewijk tussen de Loofstraat en
de tunnel is al vernieuwd. Het deel tussen de Loofstraat en Walle nog niet. In de
volledige Doorniksewijk plaatst Eandis
ledverlichting met dimfunctie. Met deze
nieuwe openbare verlichting bespaart
de stad twee keer op de energiefactuur.
Leds verbruiken minder energie dan
klassieke lampen. Deze verlichting kan
gedimd worden tijdens de nacht. Tijdens
het dimmen is de energiekost 50% lager.
De trottoirs verkeren in een slechte staat:
losliggende of opstekende dalen, verzakkingen en onderspoelingen. Heraanleg
van deze trottoirs is dus zeker aangewezen. Daarom vernieuwt de stad aansluitend op deze nutswerken de trottoirs
HANDELSZAKEN ALTIJD BEREIKBAAR
De werken beginnen eind februari 2017
en duren tot eind september 2017. In
deze timing zijn zowel de nuts- als de

voetpadwerken inbegrepen, allemaal onder voorbehoud van gunstige weers- en
andere onvoorziene omstandigheden.
De werken verlopen gefaseerd vanaf
Walle richting centrum. Het verkeer richting centrum blijft mogelijk omwille van
de bereikbaarheid van de binnenstad
door de hulpdiensten. In de omgekeerde
richting geldt een beperkte omleiding.
De handelszaken blijven altijd bereikbaar. Parkeeralternatieven zijn duidelijk
aangeduid.

Nutswerken
Pottelberg
De Watergroep begon in januari opnieuw
met nutswerken in de omgeving van de
Pottelberg. In de Pottelberg en de Kampstraat werden alle grote nutswerken eind
vorig jaar afgerond. Nu ligt de focus op
het kruispunt Aalbeeksesteenweg – Burgemeester Felix de Bethunelaan en in
voornoemde laan.
Vanaf eind januari legt de Watergroep
nieuwe leidingen aan in de Burgemeester
Felix de Bethunelaan. Tijdens deze werken
geldt er eenrichtingsverkeer in de Burgemeester Felix de Bethunelaan vanaf het
kruispunt met de Condédreef tot aan de
rotonde aan de Weggevoerdenlaan. Voor
het verkeer in de omgekeerde richting
is er een omleiding via Minister Vanden
Peerenboomlaan en de Monseigneur de
Haernelaan of via de Weggevoerdenlaan
en de Engelse Wandeling. Na deze nutswerken kan de stad beginnen met de
heraanleg van de schoolomgeving Pottelberg (maart-april 2017).

Infoavond
Levensloop
Kortrijk 2017
Op 9 en 10 september 2017 vindt in
Kortrijk de vierde editie van Levensloop
plaats. Hierbij wandelen en lopen teams
gedurende 24 uur op de terreinen van de
sportcampus Lange Munte ten voordele
van de strijd tegen kanker. Vorig jaar kon
Kortrijk rekenen op 4338 deelnemers in
62 teams en werd ruim € 171.000 ingezameld. Voor de editie 2017 schiet de wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers
en comitéleden op gang op donderdag
16 februari in het Dakcafé van het stadhuis. Aarzel niet en kom kennismaken met
het Levensloopconcept en de huidige
meute enthousiaste comitéleden en vrijwilligers. Geniet van sfeerbeelden van de
voorbije edities en van een warme getuigenis. Luister hoe je als nieuw comitélid of
vrijwilliger kan bijdragen tot een geslaagde Levensloop en raak bevlogen voor een
warme deelname. De kick-off meeting
voor teams vindt midden maart plaats.
Meer daarover in een volgende editie.

RRdonderdag 16 februari om 19.30 uur in

dakcafé stadhuis (ingang via Papenstraat)

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

RRInhoudelijke info: Annemie Van Avermaet,

regiocoördinator West-Vlaanderen, Stichting
tegen Kanker, 0490 56.00.05
Praktische info: Mariane Verleye, team
Communicatie stad Kortrijk, 0491 86 66 92.

RR

Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • Gratis smartphone app 1777 • Aan de balie
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MINDER VLEES
Om de klimaatverandering tegen te gaan,
zouden wij met z’n allen minder vlees moeten
eten. Wist je bijvoorbeeld dat je 15.000 liter
water nodig hebt voor de productie van 1 kilogram rundvlees? Ter vergelijking: voor 1 kilogram tarwe is dat slechts 900 liter. Eén keer per
week vegetarisch eten, vermindert de uitstoot
van broeikasgassen evenveel als elk jaar 1.250
kilometer fietsen in plaats van de auto te nemen. Wereldwijd kost de vleesconsumptie ons
jaarlijks 3 miljoen hectare bos. Dat is een oppervlakte zo groot als België. Er zijn nochtans heel
wat alternatieven die ervoor zorgen dat jij je
vlees niet mist en dat het milieu er wel bij vaart.

RROp www.donderdagveggiedag.be vind je tal van
heerlijke en eenvoudige recepten zonder vlees.
Op www.evavzw.be/activiteiten vind je
workshops vegetarisch koken in Kortrijk.

RR

Smul en red
het klimaat

LOKAAL EN
SEIZOENSGEBONDEN
Ongeveer 20% van de wereldwijde uitstoot
van broeikasgassen is te wijten aan de productie, de verwerking, het transport en het
bewaren van voedsel. Lokale groenten en
fruit eten betekent minder transport en dus
minder CO2 uitstoot. Bovendien kost de
productie van seizoensgebonden groenten en fruit doorgaans minder energie. Een
voorbeeld ter illustratie: De CO2 uitstoot
voor de productie van 1kg tomaten:
> Voor Belgische grondtomaten (in het seizoen) = 0,2 kg
> Voor Spaanse tomaten = 0,6 kg
> Voor Belgische tomaten die in een verwarmde serre gekweekt zijn (buiten het
seizoen) = 2,3 kg

RROp www.velt.nu/groentekalender vind je de
seizoenskalender van VELT.

Onze voedingsgewoonten hebben een grote impact op het
klimaat. Daarom laten wij jou dit jaar (letterlijk) proeven
van enkele oplossingen voor het klimaatprobleem. Kiezen
voor minder vlees, lokaal en seizoensgebonden eten en het
vermijden van voedselverspilling zijn goed voor het milieu, jouw
smaakpapillen en je portemonnee.

VOEDSELVERSPILLING
Wist je dat de gemiddelde Vlaming per jaar
tussen de 18 en 26 kg voedsel weggooit? Dit
kost niet alleen geld, maar is ook erg belastend voor het milieu. Enkele tips om beter te
doen: winkel met een boodschappenlijstje en
kies voor verpakkingen op maat. Organiseer je
koelkast en zet producten die eerst op moeten
vooraan. Vries restjes in of kook met restjes.

RRbron: www.voedselverlies.be en EVA vzw
GA ZELF AAN DE SLAG!

Dagen Zonder Vlees. In groep ga je de uitdaging aan om minder vlees of vis te eten.
Bovendien kan je kiezen voor een extra
engagement: meer seizoensgebonden,
minder voedselverspilling, minder verpakkingen.

RRSchrijf je in op www.dagenzondervlees.be
RREr vinden nog meer activiteiten plaats tijdens

de Klimaatweek (13-19 februari). Zo is er een
klimaatwandeling van Natuurpunt op zondag
19 februari om 14.30 uur (start: Graanmarkt).
Kijk op www.kortrijk.be/klimaatstad voor het
volledige programma.

WIN
Stuur jouw favoriete
vegetarische recept naar
stadsmagazine@kortrijk.be. Je maakt
kans op een gratis exemplaar van het
boek “Mijn moestuin” van
Wim Lybaert. De leukste recepten
krijgen binnenkort een plaats op
www.kortrijk.be/klimaatstad.

Risotto van
geroosterde
knolselder en
oesterzwammen
Koken zonder vlees is makkelijker – en
lekkerder - dan je denkt. We geven jou
graag een duwtje in de rug met dit recept.
INGREDIËNTEN
VOOR 4 PERSONEN
- 300g rijst voor risotto (riso arborio)
- 2 liter smaakvolle groentenbouillon
- 1 knolselder, geschild en in blokjes
gesneden
- 250g oesterzwammen
- 1 ui, in maantjes gesneden
- 2 teentjes look, in schijfjes gesneden
- olijfolie
- flinke scheut witte wijn
- peper, zout, muskaatnoot
- 1 tak verse salie
- parmezaanse kaas en boter (of voor
een veganistische versie: olijfolie en
een handvol gistvlokken)
- eventueel geroosterde walnoten
voor extra crunch
WERKWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180° en breng
intussen de bouillon aan de kook.
2. Verdeel de knolselderblokjes in een
ovenschotel, samen met de salie en

de helft van de look. Masseer er de
olijfolie, peper en zout door en zet in
de oven. Roer af en toe om en rooster tot de blokjes goud kleuren (ongeveer 25 minuten)
3. Fruit de ui samen met de look in
een tweede (ruime) pot. Roer tot hij
glazig wordt, voeg er de oesterzwammen aan toe en kruid met peper en
zout. Zet het vuur wat hoger tot ze
gebakken zijn, verminder het vuur
opnieuw en roer er de rijst door.
3. Blus de rijst als hij glazig wordt met
witte wijn en voeg vanaf dan, in kleine hoeveelheden en steeds roerend,
de bouillon toe, tot de rijst beetgaar
en romig is.
4. Doe er de kaas en de boter (of
olie en gistvlokken voor een
lactosevrije/'vegan' variant) bij en
kruid af met peper, zout en nootmuskaat. Draai het vuur uit en laat
een 10-tal minuutjes ‘bekomen’.
5. Roer de geroosterde knolselder door de
risotto, proef en kruid indien nodig bij.
6. Dien op met nog wat parmezaanse
kaas, eventueel wat noten en een
straaltje olijfolie.

Eerst proeven en dan pas geloven? Kom op maandag 13 februari tussen 10
en 13 uur naar de maandagmarkt op de Grote Markt in Kortrijk en zoek de
caravan van Ooogst. Je kan er gratis proeven van lokale veggiegerechtjes
die je zelf kan maken. Om het helemaal gemakkelijk te maken, krijg je er het
recept en boodschappenlijstje ineens bij.

Van 1 maart tot 15 april loopt de campagne
14 | STADSMAGAZINE KORTRIJK
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Kortrijk Kort
St-Amandsplein
in het nieuw
De wijk Overleie is volop in verandering.
In het kader van het stadsvernieuwingsproject ondergaat het St-Amandsplein
in het voorjaar van 2017 vernieuwingswerken. Ambitie is om van het plein een
ontmoetingsplek voor de direct omwonenden en de buurt te maken met extra
groen, terrasjes en speelgelegenheid
voor de kinderen. Naast de grote plataan
legt men nieuwe groene lobben aan met
lange zitbanken. Ook de horecaterrassen
krijgen de nodige ruimte en zorgen voor
een leuke ambiance. De centrale ruimte
op het plein dient voor allerlei evenementen. De ondergrond kan men ook
gebruiken voor een spelletje petanque.
Onder de grote plataan komt een houten
platform met verschillende verrassende
speeltoestellen. Het ontwerp kwam tot
stand in nauw overleg met de buurt. De
werken beginnen in de lente en duren
ongeveer 2 maanden.

Ontbijt met
KVK-spelers

WIN

Op woensdag 1 maart organiseert KV
Kortrijk een ontbijt voor de KVK kids.
Alle jonge voetballertjes mogen op die
dag samen ontbijten met de spelers
en trainerskern van KVK. Jaloers? Hoeft
niet, want jij kan erbij zijn! De stad mag
50 Kortrijkse kinderen (-12 jaar) uitnodigen op dit ontbijt. De boterhammen en
croissants staan klaar vanaf 9 uur. Na het
ontbijt mag iedereen naar de training kijken en is er animatie voorzien tot 12 uur.
Klein detail: ouders zijn niet toegelaten
op dit onderonsje met de spelers!

RR Interesse? Mail je naam en leeftijd vóór 20 februari
naar community.kvk@kortrijk.be. De winnaars
worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
www.kvk.be

RR

Winnaars
wedstrijd januari
Tien lezers mochten gratis naar Velofollies:
Brenda Huvenne, Eveline Baert, Brecht
Beyls, Yvan Decommer, Lieven Tack, Emmanuel Derdeyn, Roger Haydon, Arne Volckaert, Ann Vlieghe en Tom Planckaert. Vijf
lezers mogen een gratis boek ‘Niet zomaar
koekjes’ ophalen bij het Onthaal 1777 in
het stadhuis: Filip Vanneste, Kristof Watteyn, Veronique Vandenberghe, Christy
Malaise en Adeline Jankowski.
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Nieuwe tarieven
waterfactuur vanaf
1 januari 2017

De Warande bouwt
aan een kindvriendelijke stad
Het avontuurlijk speeldomein De Warande verwelkomt op 22 februari van 14 tot
17 uur kinderen die vergezeld zijn van een
volwassene. Alle activiteiten zijn gratis en
het jonge grut kan proeven van alles wat
De Warande te bieden heeft:(Kinder)fietsen go-cartsparcours, initiatie trampolinespringen onder leiding van ervaren lesgevers, voederen van dieren, moestuinieren
ism Samentuin “De Groenter”, kinderdisco,
het bouwen van kampen, trekvlotestafettes, grime, het maken van muurkrijttekeningen, eendjes vissen en reuzespelen.
Ondertussen kunnen de ouders van een
hapje en drankje genieten en al tickets
aankopen voor Wasper tijdens de krokusvakantie in het Warande-secretariaat.
De Warande is makkelijk bereikbaar: op
de Ringlaan 30a nam men onlangs een
gloednieuwe parking in gebruik. Vanaf de
parking is er een rechtstreekse aansluiting
met het speeldomein.

RRDe Warande vzw, Ringlaan 30a in Heule,

056 27 73 70, www.kortrijk.be/wasper of
www.kortrijk.be/warande

Jobdays
bij Infrabel
Op 3 en 4 februari organiseert Infrabel
Jobdays. De organisatie heeft openstaande vacatures bij de directie die instaat
voor het onderhoud en de vernieuwing
van de sporen. Infrabel zoekt 20 nieuwe
medewerkers met een technisch profiel
voor de regio Kortrijk.
Wie van buitenwerk houdt, graag elke
dag iets anders doet en wil meewerken
aan het onderhoud en de vernieuwing
van de sporen en de seininrichting, vindt
er beslist zijn gading. Infrabel biedt jobs
met veel opleidingen en doorgroeimogelijkheden, zelfs voor personen die geen
hoger diploma hebben. De Jobdays vinden plaats in het Logistiek Centrum Infrastructuur (LCI) van Kortrijk (Marksesteenweg 167), de toekomstige werkplaats
van de kandidaten. Live werkdemonstraties en informele babbels met toekomstige collega’s, geven kandidaten de kans
om rechtstreeks kennis te maken met de
verschillende functies. Bovendien zorgt
Infrabel voor een snelle aanwervingsprocedure: de dag zelf al krijgen de kandidaten te horen of zij worden aangeworven.
Alle jurygesprekken en medische testen
neemt Infrabel immers ter plaatse af. De
Jobdays vinden plaats op vrijdag 3 februari van 9 tot 18 uur en op zaterdag 4 februari van 9 tot 17 uur.

RRInteresse? www.infrabel.be/jobdayskortrijk

Vanaf dit jaar hanteert de Watergroep
een nieuw tarief voor drinkwater. Via de
waterfactuur betaal je voor de productie
en levering van drinkwater, de afvoer en
de zuivering van het afvalwater. Voor elk
van deze onderdelen is er een vastrecht
en een tarief voor verbruik. Het tarief voor
het vastrecht blijft in 2017 ongewijzigd.
Voor het basisverbruik rekent De Watergroep een basistarief van 1,7254 euro/
m³ (excl. 6% btw) aan. Dit geldt voor een
verbruik van 30 m³ per wooneenheid plus
30 m³ per gedomicilieerde per jaar. Voor
al het water dat je meer verbruikt dan het
basisverbruik, rekent De Watergroep het
comforttarief aan. Het comforttarief bedraagt het dubbele van het basistarief, dus
3,4508 euro/m³ (excl. 6% btw). Het tarief
voor de bovengemeentelijke bijdrage zuivering voor particuliere gebruikers is geïndexeerd tot volgende bedragen (excl. btw):
basistarief: 0,9474 euro/m³ en comforttarief: 1,8948 euro/m³. De voorwaarden voor
een sociale korting en de berekening van
deze sociale korting blijven ongewijzigd.

RRwww.dewatergroep.be/tarieven

Informatie- en
overlegvergadering
luchthaven
Kortrijk-Wevelgem
De luchthavenbeheerder “West-Vlaamse
Intercommunale Vliegveld WevelgemBissegem” organiseert op 27 februari een
informatie- en overlegvergadering met
de omwonenden en overheidsinstanties.
De milieuvergunning van 5 februari 2004
bepaalt dat deze vergadering, in het
teken van een optimaal nabuurschap,
minstens jaarlijks georganiseerd plaats
vindt. De informatie- en overlegvergadering vindt plaats op maandag 27 februari 2017 om 19 uur in het luchthavengebouw (Luchthavenstraat in Wevelgem).
De agenda ziet er als volgt uit: ontvangst
en verwelkoming, een terugblik op de
milieuprestaties in 2016 en vooruitblik
naar de toekomst, vraagstelling en afsluitend drankje.

K R I J G
I K K O R T I N G
M E T D E U I T - P A S ?
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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VLOT TER PLAATSE
Campus kennedylaan is vlot bereikbaar via
de President Kennedylaan die recentelijk
tot een boulevard omgevormd werd. De
bus van De Lijn stopt net voor de hoofdingang. Kies je voor de fiets? De campus ligt
in een groene omgeving met aangename
fietsroutes. Wie met de auto komt en liever
niet over het Ei rijdt, kan de beste route laten uitstippelen via www.azgroeningeverhuist.be/bereikbaarheid.
PARKEERFACILITEITEN
Vanaf maart kan je terecht in de nieuwe, ruime
bezoekersparking. Het ziekenhuis voorziet
dan bovendien in een shuttledienst van de
parking naar de hoofdingang. De parking voor
personen met een beperking blijft bestaan,
net als de mogelijkheid om het binnenplein
op te rijden en een passagier af te zetten.
WARM WELKOM
Ook de omkadering werd onder handen genomen. Sofie Goeminne, onthaalmanager:
“De huidige onthaalruimte wordt een stuk
groter. Er komt een koffiehoek en een comfortabele lounge. In de vernieuwde ruime bistro
kom je tot rust in de gemakkelijke zithoek.”

© Marc Wallican

az groeninge
verhuist
az groeninge staat voor de grootste verhuisbeweging uit zijn
geschiedenis. Campus vercruysselaan en campus loofstraat
sluiten in maart en april 2017 de deuren en verhuizen definitief
naar campus kennedylaan. Vanaf dan zijn er nog twee sites:
campus reepkaai en campus kennedylaan.
Wat betekent dat voor jou?
18 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

SPREEK ONS AAN
“Wij merken dat patiënten en bezoekers
dankzij de grote bewegwijzeringsborden
vlot op hun bestemming komen. Bovendien staan er voortdurend vrijwilligers klaar
om je op de goede weg te zetten en je te
helpen bij je inschrijving. De meeste patiënten hoeven alleen maar hun aanwezigheid
te melden via de inschrijfzuil. Dat systeem

loopt ondertussen heel vlot. Zo weten de
secretariaatsmedewerkers van je arts meteen dat je eraan komt. Wie met vragen zit,
mag ons altijd aanspreken. Wij helpen met
veel plezier”, aldus Sofie Goeminne.
ALLE EXPERTISE ONDER 1 DAK
Nagenoeg alle expertise bevindt zich weldra onder één dak, wat een extra boost zal
geven aan de kwaliteit van de zorg en het
ruime aanbod van specialismen nog zal
versterken. In de moderne infrastructuur
werd meteen ook fors geïnvesteerd in de
meest geavanceerde medische technologie. Voor de medewerkers vormt campus
kennedylaan alvast een inspirerende werkplek. Samenwerken op één vestiging maakt
gezamenlijk overleg en interactie makkelijker. Zo kunnen de vele teams hun zorg nog
meer afstemmen op jouw wensen. Zij staan
klaar voor de geneeskunde van morgen.
VRAGEN?
Voor alle info surf je naar de verhuiswebsite
www.azgroeningeverhuist.be. Welke dienst
verhuist wanneer? Hoe kan je campus kennedylaan het vlotst bereiken? De verhuissite helpt je met al jouw vragen. Je kan uiteraard ook bellen naar 056 63 63 63.

Rozanne Berteloot uit Roeselare kwam in
januari voor het eerst naar campus kennedylaan: “Ik heb heel makkelijk mijn weg
gevonden en ik kon rekenen op een vlotte
service bij het secretariaat van de arts. De
medewerkers hebben mij goed geholpen.”

BINNENKORT …

•
•
•
•
•
•

De meeste diensten verhuizen in maart en eerste helft april
Ruime bezoekersparking met shuttledienst vanaf maart
Talrijke vrijwilligers die je begeleiden
Vernieuwde onthaalruimte en bistro waar je aangenaam kan verpozen vanaf maart
Nagenoeg geen verplaatsingen meer tussen de campussen
Alle artsen op één campus, met ondersteuning op campus reepkaai

Dienst
spoedopname
verhuist!
Heel belangrijk om te noteren: de dienst spoedopname
verhuist op vrijdag 14 april
2017 naar campus kennedylaan, met als adres: Ziekenhuisweg, Kortrijk. Tot en met
donderdag 13 april 2017 blijft
de spoedopname op campus
loofstraat.
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Traumatherapie
in Begijnhof

© Belga

FEBRUARI 2017

In het Begijnhof van Kortrijk
start vanaf 1 maart een werking
om kinderen, jongeren en hun
gezinnen bij te staan bij het verwerken van trauma’s en rouw.
Het initiatief is het eerste in zijn
soort in West-Vlaanderen en
komt van de vzw Ontrafel, een
Kortrijkse spin-off van vzw De
Bleekweide uit Gent.

Voor iedereen een
tourneé minérale
Bij de aanvang van een nieuw jaar maken de meesten
onder ons goede voornemens zoals meer bewegen,
minder eten en drinken, … . Als je deelneemt aan
Tourneé Minérale ga je het engagement aan om in
februari geen druppel alcohol aan te raken.

Met ‘Tournée Minérale’ roepen VAD en
Stichting tegen Kanker (bij inschrijving
kan je op vrijwillige basis de strijd tegen
kanker sponseren) iedereen op om in februari 2017 geen alcohol te drinken. Daar
zijn goede redenen voor: alcohol, ook als je
weinig drinkt, heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met
ongeveer 200 verschillende aandoeningen.
Door deel te nemen aan de campagne
krijgt je lichaam de tijd om zich te herstellen van je gangbaar alcoholgebruik. Veel
deelnemers voelen zich dan ook frisser en
fitter. Tournée Minérale wil je op een posi20 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

tieve manier laten ervaren dat je leuke momenten met vrienden, familie, collega’s,...
kan beleven zonder het gebruik van alcohol. Men associeert het maken van plezier
veel te veel met het drinken van alcohol.
Maak je in februari een leuk, spannend, gezellig of opvallend moment mee, zonder
dat er alcohol aan te pas kwam? Dan kan je
dat wereldkundig maken op sociale media
met #TourneeMinerale.

RRGa de uitdaging aan en schrijf je in via de link
voor Kortrijkzanen: https://goo.gl/p5NREB
www.tourneeminerale.be

Pesterijen op school, een vechtscheiding, verlies van contact met
één ouder, mama of papa die uit
het leven stapt, ziekte of handicap,
familiaal geweld, … De brugfiguren krijgen vaak signalen dat heel
wat kinderen en jongeren worstelen met trauma’s. Nog te vaak botsen zij op ellenlange wachtlijsten
voor hulp en is therapie voor veel
gezinnen onbetaalbaar. Eind vorig jaar kwam de stad in contact
met vzw De Bleekweide Kortrijk,
een expertise- en begeleidingscentrum dat kinderen en jongeren helpt bij het verwerken van
emotionele pijn, verlies, rouw en
trauma. Dit zowel via individuele
begeleiding, in groep of met een
vormingsaanbod voor het brede
publiek. Het OCMW bood hen een
woning aan in het Begijnhof tegen
een sterk gereduceerde huurprijs.
In tegenstelling tot veel diensten
en organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg, werkt vzw
Ontrafel zonder wachtlijsten. Dit
maakt de hulp heel laagdrempelig. Zo kan men dringende vragen
onmiddellijk beantwoorden. Daarnaast wordt een hulpfonds opgericht zodat begeleiding ook voor
kwetsbare jongeren en gezinnen
mogelijk is.

RRvzw Ontrafel, Begijnhof 34 in

Kortrijk, info@ontrafel.be of 0496
916 956 (maandag 17 tot 19 uur,
vrijdag 8.30 tot 10 uur)
www.ontrafel.be

RR

Kortrijk blijft groeien
Op 1 januari 2017 woonden er 75.646 inwoners in onze stad. Het aantal inwoners
neemt de afgelopen jaren gestaag toe. Op
1 januari vorig jaar bedroeg het inwonersaantal 75.506. Daar tellen wij nu in 1 jaar

tijd 140 inwoners bij. De stad bereikt hiermee het hoogste inwonersaantal in 20 jaar.
In 1996 telde Kortrijk 75.951 inwoners. Dat
cijfer kunnen wij bijna evenaren. Op 10 jaar
tijd onthaalden wij zo’n 2.000 nieuwe inwo-

ners. Heel wat ‘nieuwelingen’ uit 2016 waren aanwezig op het onthaalmoment in de
publieksruimte van het stadhuis.

Stad verkoopt voormalige politiecommissariaat
De stad verkoopt het voormalig politiecommissariaat aan de Sint-Amandslaan
26-30 op Overleie. De site omvat:
- een villa, naar een ontwerp van Jozef
de Coene (beschermd erfgoed).
- het historisch gebouw aan de SintAmandslaan waar het vroegere Institut
Médical du Dr. Valcke gehuisvest was.
- de annex hiervan is een achterliggende bouw met drie bouwlagen.
- aan de kant van de Leie een grote toegangspoort met aanliggende bebouwing.
- polyvalente ruimtes aan de Kollegestraat - Diksmuidekaai.
De koper moet rekening houden met
de voorwaarden, de beoogde invulling
en buurtinbedding. De minimumprijs
voor de volledige site is ingesteld op
1.250.000 euro. Voor de villa met tuin
afzonderlijk bedraagt de minimumprijs

250.000 euro. De minimumprijs voor
de site exclusief villa en tuin bedraagt
1.100.000 euro. Bedragen zijn exclusief
registratiekosten, aktekosten en BTW.
Tegen uiterlijk 15 maart 2017 kan je je
kandidatuur indienen.

RRwww.kortrijk.be/sok/node/2045001

RRBezorg jouw voorstel en

contactgegevens tegen uiterlijk
22 februari 2017 via sok@kortrijk.be.
Wij bezorgen deze gegevens vervolgens
aan potentieel geïnteresseerde kopers
en ontwikkelaars van de villa en het
oud politiecommissariaat.

UNIEKE INVULLING
Ben je zelf geen koper,
ontwikkelaar,
hoofdinvesteerder, …? Heb je wel
een voorstel tot invulling of
programma? Ben je potentiële huurder of mede-investeerder? Misschien kan jouw
voorstel bijdragen tot een
dynamische en creatieve invulling van de site (bv. horeca,
creatief ondernemerschap,…).

RR
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AGENDA VAN 31 JANUARI T.E.M. 3 MAART 2017
TOT VRIJDAG 10 FEBRUARI
EXPO | STRIPVERHAAL JOHNNY ROTTEN
DOOR JAN CATTEBEKE | Openbare Bibliotheek
Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/
bibliotheek/expo

Internationale beurs
voor duivensport
In ons land zijn vele duizenden mensen fervent bezig met de
duivensport. Ook in tal van andere landen hebben velen een stevig
boontje voor deze sportieve vogels. Zij kunnen op 25 en 26 februari
hun hart ophalen in Kortrijk Xpo, tijdens Fugare 2017.

De internationale Belgische duivenbeurs is
een schot in de roos. Vooral op zaterdag is
het een drukte van jewelste in de gangen
van hal 6 van Kortrijk Xpo. Fanaten uit onder meer China, Spanje, Frankrijk, Portugal,
Engeland, de Verenigde Staten en natuurlijk ook België keuren er jonge duiven, gaan
op zoek naar passend voedsel en andere
producten, winnen advies in bij door de
wol geverfde specialisten, …

Zowel in het kweken van de dieren zelf als
op het vlak van voeding, zijn wij een echt
topland. Een eigen beurs is dan ook bijna
een must. Kortrijk Xpo zet het evenement
op poten in samenwerking met de Koninklijke Belgische Duivenbond (KBDB). Veel
standhouders beschouwen het evenement
als een unieke gelegenheid om nieuwe
klanten aan te trekken en hun marktaandeel in bepaalde contreien te vergroten.

UNIEKE BEURS
Na de editie van vorig jaar, reserveerden
heel wat exposanten meteen al een stand
voor Fugare 2017. Zij treffen er opnieuw
talrijke duivenmelkers. Ons land blijft wereldwijd toonaangevend in de duivensport.

PRAKTISCH
Hal 6 van Kortrijk Xpo opent op beide dagen de deuren om 9 uur. Op zaterdag is het
evenement toegankelijk tot 18 uur, op zondag is dat tot 16 uur. Vrouwen en kinderen
hebben gratis toegang.
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T.E.M. ZONDAG 19 FEBRUARI

EXPO | TENTOONSTELLING: SAMUEL FRANÇOIS + PIOTR SKIBA AT DASH | zo, ma, vrij van 14
tot 18u (di, woe, do, za gesloten) | Academie Kortrijk, Houtmarkt 5 |
056 27 78 60 | www.dashgallery.be
EXPO | FOTOTENTOONSTELLING LUC ROYMANS & LANDER DEPYPERE | i.k.v. HEIMATfestival tijdens openingsuren UiT in Kortrijk | Gratis |
Foyer Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 50 |
www.schouwburgkortrijk.be

DONDERDAG 2 FEBRUARI
THEATER | DE NWE TIJD MET 'HEIMAT 2' | i.k.v.
HEIMATfestival | 20.15u | € 8 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

T.E.M. ZONDAG 26 FEBRUARI

UNIEKE KLEURRIJKE KANT
VAN ODETTE ARPIN
Tot en met 19 februari kan je in TEXTURE de unieke,
kleurrijke kantcollectie van Odette Arpin ontdekken.
In de kantwereld is het Hôtel de la Dentelle in Brioude (Fr.) een begrip. Odette Arpin – gediplomeerde
Meilleur Ouvrier de France - heeft er haar eigen befaamde kantcentrum. Zij organiseert er cursussen,
stages en ontwikkelt kunstzinnige, nieuwe kantmodellen. Zij schreef ook talrijke boeken over haar
realisaties, die kantwerksters en -werkers overal ter
wereld met veel liefde uitvoeren. De nadruk ligt op
de veelkleurige Clunykant en een specifieke manier
om een bladvorm te klossen. De kanttechniek die zij
daarvoor toepast is ondertussen zo ingeburgerd, dat
men spreekt over Cluny de Brioude.
Odette Arpin heeft nog nooit tentoongesteld buiten
Frankrijk. De echte kantliefhebbers komen wel tot bij
mij, redeneert zij. Daar komt nu verandering in. TEXTURE ontvangt een collectie kleurrijke kant uit Frankrijk in
de Kroonzaal, het verlengde van de Schatkamer.

RR10 tot 17u (openingsuren Texture)

TEXTURE - Museum over Leie en Vlas,
Noordstraat 28 | 056 27 74 70
www.texturekortrijk.be

EXPO-VERLENGD | FACE TO FACE – KLAAS VERPLANCKE TOONT SMOELEN EN TOTENTREKKERS | 10 tot 17u | € 3 | Kortrijk1302, Begijnhofpark |
056 27 74 24 | www.museumxkortrijk.be
EXPO-VERLENGD | KLEINE KLAZEN IN FACE
TO FACE | Jonge leerlingen van de Academie maakten eigen creaties rond het werk van Klaas Verplancke |
10 tot 17u | € 3 | Kortrijk1302, Begijnhofpark | 056 27 74 24 |
www.museumxkortrijk.be

MUZIEK | THE MYSTERY LIGHTS + SUPPORT
TBC | 19.30u | € 15/12/9 (-18) | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44| www.dekreun.be

TOT MAANDAG 6 MAART

VRIJDAG 3 FEBRUARI

EXPO | KIJK! DOOR RASA | gratis | Openbare Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/
bibliotheek/expo

THEATER | POST UIT HESSDALEN & MUZIEKTHEATER TRANSPARANT MET 'POOLNACHT' | i.k.v. HEIMATfestival | 19 en 22.30u | € 8 |
Arenatheater DKS, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.
schouwburgkortrijk.be
THEATER | DE REUZEN VAN HET GEBERGTE |
20.15u, ook op za 4/2 om 20.15u, zo 5/2 om 15u,do 9, vrij 10 en
za 11/2 om 20.15u | € 3 | Theater Antigone, Overleiestraat 47 |
056 24 08 87 | www.antigone.be
MUZIEK | MESH + SUPPORT TBC | 19u | € 29/26 | De
Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.dekreun.be
CURSUS | EEN VERGETEN VLAAMSE BEWEGING | tot 24/02 | Kulak, Blok B, E Sabbelaan 53 | 056 35 24
76 | www.davidsfonds.be
LITERATUUR | WIM LYBAERT, NATHALIE EGGERMONT E.A. MET 'TERUG IN DE NATUUR, MAAR HOE?' | i.k.v. HEIMATfestival | 20.15u |
€ 5 | Balletzaal Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056
23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

DINSDAG 31 JANUARI
DRAMA | CLASH | 20.15u | € 9/7,5 (-26/+65)/gratis (-3 jr) |
Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
KOMEDIE | LA LA LAND | 20.15u | € 9/7,5 (-26/+65)/
gratis (-3 jr) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |
www.budakortrijk.be
DRAMA | NERUDA | 20.15u | € 9/7,5 (-26/+65)/gratis
(-3 jr) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.
budakortrijk.be

WOENSDAG 1 FEBRUARI
EXPO | ONTMOETING MET LUC ROYMANS
& LANDER DEPYPERE EN HUN FOTOTENTOONSTELLING | i.k.v. HEIMATfestival | 19.30u |
Gratis | Foyer Schouwburg, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | CHANTAL ACDA | i.k.v. HEIMATfestival |
20.15u | € 12/8 | Arenatheater DKS, Schouwburgplein 14 | 056
23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

© PepijnLutgerink

ZATERDAG 4 FEBRUARI
SPEL | FIFA JUNIOR '17 TORNOOI | 10-16u | 6 tot
12 jaar | Gratis | KV Kortrijk, Moorseelsestraat Heule | org. Bib en
KVK | 056 27 75 48 | jurgen.van.lerberghe@kortrijk.be
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ACADEMIE KORTRIJK
INSPIREERT
Academie Kortrijk pakt in de loop van februari uit met
enkele interessante tentoonstellingen.
Tot 19 februari nodigt Dash Gallery -een tussenruimte
voor Hedendaagse Kunst onder de vleugels van de
Academie Kortrijk- Wschód Galeria uit Polen uit. De curator Piotr Drewko presenteert het oeuvre van de jonge
Poolse kunstenaar Piotr Skiba in combinatie met het
werk van de Franse kunstenaar Samuel François.
Tot en met 26 februari loopt de expo ‘St_een |
St_one’ van het atelier Kunstambacht Steen – Beeld
onder leiding van Jean-Luc Verpoucke. De Academie
Kortrijk is één van de weinige academies in het land
die deze specifieke opleiding aanbiedt. De studenten
realiseren er, in een aangepaste locatie, hun sculpturen in steen. Voornoemde expo’s zijn vrij toegankelijk
in de Academie Kortrijk, Houtmarkt 5.
Tot slot organiseert de academie op zaterdag 25 februari van 10 tot 16 uur de Open Kunstendag ‘College
Collage’. Je kan deelnemen aan verrassende workshops waarbij je met diverse materialen en technieken collages kan maken.

RR Academie Kortrijk | Houtmarkt 5 | 8500

THEATER | DE COLLEGA'S | 15 tot 18u | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.
schouwburgkortrijk.be
HUMOR | STEVEN MAHIEU - "ZONDER FILTER" |
19.30u | OC Marke, Hellestraat 6 Marke | www.marke-lacht.be
MARKT | RUILDAGEN VZW. "CURIOSA" | 8 tot
11.30u | LDC 'De Zonnewijzer', Langemeersstraat 6 | 056 22 80 92
VERTELLEN | BRECHT SOENEN EN JATSE BEHAEGHE MET 'DEVERHALEN #1: EEN IJSLANDS REISVERHAAL' | i.k.v. HEIMATfestival | 16u |
gratis | café deDingen, Budastraat 12 | 056 90 72 57 | www.
dedingen.be
OPENINGSWEEKEND | FEESTELIJKE OPENING
NIEUW OC | Spijkerpadwandeling, aperitiefconcert
met The Golden River City Jazzband | ook vanaf 12.30u Volksbbq. voor € 5 | 9.30 tot 14u | gratis | Lange Munte, Beeklaan 81 |
056 40 18 92 | www.kortrijk.be/openinglangemunte

DINSDAG 7 FEBRUARI
THEATER | NTGENT / LUK PERCEVAL MET
'SNEEUW' | 20.15u (inl. Om 19.30u) | € 19/8 (-26) |
Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be
KUNST | VIDEOMAPPING EN EVENEMENTEN |
18.30u | Hogeschool VIVES Campus Kortrijk, Doorniksesteenweg
145 | 056 26 41 40 |www.kortrijkbusinessschool.be

WOENSDAG 8 FEBRUARI
EXPO | INDUMATION | 10 tot 20u, ook op do 9/2 van 10
tot 22u, vrij 10/2 van 10 tot 17u | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | 056 21 30 32 | www.indumation.be
LEZING | DE ZIENER TIRESIAS IN MYTHE EN
ANTIEKE LITERATUUR | 21.30u | € 5 | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 051 69 91 28 | www.nkvwestvlaanderen.be

DONDERDAG 9 FEBRUARI

EXPO | BIJENTENTOONSTELLING IN KINDERBOERDERIJ MARKE | tot 24/2 | Kinderboerderij
Van Clé, Moteweg 11, Marke | www.vancle.be

VRIJDAG 10 FEBRUARI
OPNAMES | OPENING VAN DE 3 POP-UP RESTAURANTS VAN VTM | 19u | supporter mee vanop het
Schouwburgplein | vtm.be/mijn-pop-uprestaurant
HUMOR | DE ONGELOOFLIJKE HISTORIE VAN
DE ROZE RIDDER | 20u, ook op za 11, vrij 17 en za 18/2
om 20u | OC De Vonke, Lagaeplein 24, Heule | 056 35 39 53 |
www.heule.be/oc-de-vonke
MUZIEK | OMNI (US // TROUBLE IN MIND)
| 19.30u | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 |
www.dekreun.be
MUZIEK | PELE PARTY V (AFTERPARTY OMNI)
- DJ'S: CLARK C. FORKLIFT VS. M!CH | 22.30u |
De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

ROCK | AC/DC TRIBUTE CONCERT | 19u |
Rockcafé Den Deugniet, Langebrugstraat 47 | 0478 52 62 47
www.bedlaminbelgium.com
CONCERT | VALENTIJNSCONCERT 2017: MET
NIETS DAN LIEFDE AAN... | 19.30u | € 9 | Guldensporencollege - Campus Groeninge - Zaal De Kring, Langemeersstraat 3 | www.facebook.com, zoek op de titel
FESTIVAL | LA RUE EN ROSE | tussen 14 en 17u | gratis |
winkelstraten centrum Kortrijk | www.larueenrose.org | zie p. 4-5
BEURS | KARAMBLAS | 14.30 tot 20u, ook op 12/2 van
10.30 tot 18u | Budafabriek, Dam 2 | www.karamblas.be

ZONDAG 12 FEBRUARI
MUZIEK | KAPITEIN WINOKIO MET 'ABC,
ZING MAAR MEE (4+)' | 15u | € 14/12 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.
schouwburgkortrijk.be

MUZIEK | BENT VAN LOOY MET 'PYJAMA
DAYS' | 20.15u | € 23 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

OPENINGSWEEKEND | FEESTELIJKE OPENING
NIEUW OC | Gezins- en kinderactiviteiten met o.a. Piekenot
(3+) en de Verhalenkorf (5+), avondfeest met Ed Sullivan Quartet en dj | 14 tot 1u | gratis | verplicht inschrijven voor officiële opening en Verhalenkorf | Lange Munte, Beeklaan 81 | 056 40 18 92 |
www.kortrijk.be/openinglangemunte

DANS | YOGA VOOR OUDER EN KIND (4-8
JAAR) | i.k.v. HEIMATfestival | 10u tot 11.30u | € 12/duo (1
kind + 1 (groot)ouder) Balletzaal Schouwburg, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
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MAANDAG 13 FEBRUARI
MARKT | VEGGIE PROEVERS OP DE MARKT |
i.k.v. de klimaatweek | 10-12u | Grote Markt | www.kortrijk.be/
klimaatweek | zie p. 14-15
EXPO | KIJK! DOOR RASA | tot ma 6/3 | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.
be/bibliotheek

WOENSDAG 15 FEBRUARI

ZATERDAG 18 FEBRUARI
THEATER | BASTAARD | 20.15u | Theater Antigone, Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 | www.antigone.be
DIGIDOKTER | GEZONDHEIDSAPPS | 10u | € 3 |
Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 |
www.kortrijk.be/bibliotheek
LEZEN | VOORLEESUURTJE IN DE BIB VAN
KORTRIJK THEMA VALENTIJN | 10.30u | Centrale
Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.
be/bibliotheek
MEMENTO | WORKSHOP KIJK! DOOR RASA |
10.30u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00
www.kortrijk.be/memento| zie p. 4-5

ONDERZOEK | MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN | 13.30u | NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29,
Kortrijk om 13.30u, Schaapsdreef 29 | 056-36 28 04 | www.
natuurpunt.be

ZATERDAG 11 FEBRUARI

Kortrijk Tel.: 056 27 78 60 |
www.kortrijk.be/academie |
www.facebook.com/academiekortrijk

ZONDAG 5 FEBRUARI

LOPEN | KARAMBLAS CUPIDORUN (+/- 2
KM) | start 11u | Budafabriek, Dam 2 | www.karamblas.be

HET PENHUIS | MET HAGAR PEETERS EN
GASTVROUW SARAH VANKERSSCHAEVER | 10.30u | Oranjerie Broeltuin, Broelkaai 6 | € 7 | 056 23 98
55 | www.kortrijk.be/bibliotheek/hetpenhuis
WANDELEN | 27STE WINTERTOCHT | start en inschrijvingen tussen 8 en 15u | € 1.50 | O.C. ter Streye, Rodewilgenstraat 6, Sint-Denijs | 0486 75 04 71 | www.wsk-marke.be

© Raquel Santana de Morais

DANS | CHRISTIAN RIZZO - AD NOCTUM |
20.15u (inl. om 19.30u) | € 18/8 (-26) | Schouwburg Kortrijk,
Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | WIEGEDOOD (RECORD RELEASE
SHOW) + TREHA SEKTORI | 19.30u | € 15 (add)/12 (vvk)
| De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.dekreun.be
HUMOR | KAMAGURKA - 'THE BEST OF' | 20.15u |
OC Kooigem, Kooigemplaats 23 | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be

UIT IN KORTRIJK

DONDERDAG 16 FEBRUARI
MUZIEK | FRANK BOEIJEN | 20.15u | € 18 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.
schouwburgkortrijk.be

VRIJDAG 17 FEBRUARI
MUZIEK | HET ZESDE METAAL (VOORSTELLING NIEUWE CD 'CALAIS') + SUPPORT
TBC | 20u | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 |
www.dekreun.be
MEMENTO | SLAAPWANDELINGEN MET
LITERAIRE GIDS | start om 19, 19.30 en 20u, onthaal 30
minuten vóór vertrek | Openbare Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat
30 | € 10 | 056 23 98 55 | www.kortrijk.be/memento | zie p. 4-5
MEMENTO | SLEEP-IN MET ONTBIJT VOOR
KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR | 19u | Boekenhuis Theoria, Casinoplein 10 | € 10 | 056 23 98 55 | www.kortrijk.
be/memento| zie p. 4-5
MEMENTO | VERHALENKORF (5+) | 18 en 18.45u
| Boekenhuis Theoria, Casinoplein 10 | € 10 | 056 23 98 55 |
www.kortrijk.be/memento| zie p. 4-5
MEMENTO | MICROSLEEPDUB DOOR PETER
LENAERTS | slaapperformance voor volwassenen | de
nacht van 17 op 18 februari vanaf 00 tot 8u | Budatoren | € 10
inclusief ontbijt | 056 23 98 55 | www.kortrijk.be/memento |
zie p. 4-5
UITREIKING | TOWER AWARDS | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | 0496 80 10 00 | zie Facebook, zoek op
Tower Awards

PERFORMANCE MOUNT
TACKLE IN BUDASCOOP
Mount Tackle van Heike Langsdorf (DE/BE) & Radical
Hope, is een fascinerend landschap van spullen. Je
mag die spullen aanraken of met rust laten. Enkele
performers bewegen door het landschap, prikkelen
je gedachten. Maak het jezelf comfortabel, neem
de tijd die je nodig hebt en de afstand die je zelf wil.
Wandel misschien wat rond, ga op verkenning, of
kom gewoon tot rust. Een bijzondere belevenis voor
jong en oud, met of zonder theaterervaring, maar
met een dosis nieuwsgierigheid.
Deze performance is deels gemaakt in de studio's van
Kunstencentrum BUDA, te bekijken tijdens het festival Buda Vista #10. Mount Tackle kan je bewonderen
op zaterdag 18 februari om 19 uur in Budascoop.
(duur: 1 uur; je mag langer blijven).

RR www.budakortrijk.be
ZONDAG 19 FEBRUARI
WANDELING | KLIMAATWANDELING | 14.30u | Afspraak: Grote Markt, hoek Graanmarkt met Doorniksestraat | 056
20 05 10 | www.natuurpuntkortrijk.be | zie p. 14-15
JAZZ | VLAZZ JAZZ JAM SESSIES | 19u | Kaffee
Damast Museumbistro@Texture Kortrijk, Noordstraat 28 | 056 98
00 86 | www.facebook.com, zoek op Kaffee-Damast
WORKSHOP | KLEURRIJKE KANT | 17u | Texture
- Museum over Leie en Vlas, Noordstraat 28 | 056 27 74 70 |
www.texturekortrijk.be

LES | KINDERUNIVERSITEIT | vanaf 9.30u |
UGent, Campus Kortrijk, Graaf Karel de Goedelaan 5 |
www.kinderuniversiteit.be | zie p. 4-5

MAANDAG 20 FEBRUARI
MUZIEK | JACKOBOND ZINGT MARVA | 14.30u |
€ 10 (koffie en taart inbegrepen) | 056 37 13 19 | OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3, Bissegem | www.bissegem.be
FILM | EEN MAN DIE OVE HEET | 14u | OC Aalbeke,
Aalbekeplaats | 056 27 77 65 | zuidelijkerand@kortrijk.be

DINSDAG 21 FEBRUARI
MUZIEK | THEATER MALPERTUIS EN PIET
ARFEUILLE MET 'HELE DAGEN IN DE
BOMEN' | 20.15u (inl. om 19.30u) | € 16/8 (-26)
Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55
www.schouwburgkortrijk.be
COMEDY | COMEDYTRACK* ON TOUR: TRYOUT ERHAN DEMIRCI & RAF COPPENS |
20.15u | € 10 / 8 (-26) / 5 (tarief 'Kortrijk Studentenstad') |
VC Mozaïek, Overleiestraat 15 A, 8500 Kortrijk | 056 23 98 55
www.schouwburgkortrijk.be

WOENSDAG 22 FEBRUARI
SPELEN | OPEN WASPERNAMIDDAG | van 14
tot 17u. | Het avontuurlijk speeldomein De Warande verwelkomt alle kinderen die vergezeld zijn van een volwassene om
kennis te maken met alles wat De Warande te bieden heeft |
Gratis | De Warande vzw, Ringlaan 30a, Heule | 056 27 73 70 |
www.kortrijk.be/wasper of www.kortrijk.be/warande
HUMOR | HENK RIJCKAERT MET 'TECHNOSTRESS' | 20.15u | € 18 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55| www.schouwburgkortrijk.be

© Jef Boes

DONDERDAG 23 FEBRUARI
MUZIEK | CAFÉ-CHANTANT MET ORCHESTRE
INTERNATIONAL DU VETEX | 20.15u | OC De Vonke, Lagaeplein 24, Heule | 056 24 06 20 | www.heule.be
VOORDRACHT | PIETER BRUEGHEL DE OUDE |
19u | € 10/5 | Vrijzinnig centrum Mozaïek, Overleiestraat 15A
Kortrijk | mjkerckhove@telenet.be
KUNST | DE BIBLIOTHEEK VAN DE TOEKOMST: OP BEZOEK IN KORTRIJK | 18u | € 5 |
Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00
CONTACTBEURS | SEE-DAYS CONTACT | 13 tot
19.30u | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | www.see-days.be
EXPO | KLEIN BEELDHOUWWERK IN DE
ZWIKKEN VAN DE GRAVENKAPEL | O.L.-Vrouwekerk, Gravenkapel | 19u | Gratis | 056 22 47 10 |
www.kgokk.be
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ZATERDAG 25 FEBRUARI
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THEATER | SHOW | 19u, ook op zo 26/2 om 19u | Theater
Antigone, Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 | www.antigone.be
FESTIVAL | SPINRAG | t.e.m. 5/3 | Schouwburg kortrijk,
Schouwburgplein 14 en andere locaties | 056 23 98 55 | www.
spinrag.be | zie p. 6
BEURS | FUGARE - BEURS VOOR DE DUIVENSPORT | 9 tot 18u, ook op zo 26/2 van 9 tot 16u | € 9/
gratis (vrouwen en kinderen | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg
216 | www.fugare.be | zie p. 22
WORKSHOP | WORKSHOPS: OPEN KUNSTENDAG ‘COLLEGE COLLAGE’ | 10 tot 16u | Academie
Kortrijk, Houtmarkt 5 | 056 27 78 60 | www.kortrijk.be/academie
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ZONDAG 26 FEBRUARI

KORTRIJK VERWELKOMT DE KLASSIEKER

KUURNE-BRUSSEL-KUURNE
BUDA PRESENTEERT FILMS
VOOR JONG EN OUD
In het kader van ‘Spinrag’ en samen met JEFF (het
Jeugdfilmfestival) verzorgt BUDA een gevarieerd
filmprogramma met 12 titels op het programma voor
de hele jonge en iets oudere filmfans:
* Le Nouveau 10+
op zo 26 feb 14 uur en ma 27 feb 14 uur
* Solan & Ludwig: De Grote Kaasrace 5+
op zo 26 feb 14 uur en za 4 mrt 14 uur
* Uilenbal 6+ op ma 27 feb 14 uur
* Buurman & Buurman 4+ op di 28 feb 14 uur
* Les Triplettes de Belleville 8+ op di 28 feb 14 uur
* Casper & Emma: op wintersport 3+ op wo 1 mrt
14 uur en zo 5 mrt 10 uur/ 14 uur (cineMAATjes)
* Storm: Letters van Vuur 8+ op wo 1 mrt 14 uur
en zo 5 mrt 10 uur / 14 uur (cineMAATjes)
* Meesterspion 6+ op do 2 mrt 14 uur
* Rintje 3+ op do 2 mrt 14 uur
* Sneeuwpret 5+ op vr 3 mrt 14 uur
* Si-G 9+ op vr 3 mrt 14 uur
* Toen mijn vader een struik werd 9+
op za 4 mrt 14 uur

RR tot 5/3 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

Op zondag 26 februari verwelkomt Kortrijk de renners van de wielerklassieker
Kuurne-Brussel-Kuurne. Het traject van de renners door Kortrijk loopt van de
Brugsesteenweg via de Brugsepoort en de Overleiestraat (Budabrug), door de
Leiestraat naar de Grote Markt en de Doorniksestraat. Via de tunnel, de Wandelweg, Zwevegemsestraat en de Romeinse-laan rijden de renners verder naar de Gentpoort. Omstreeks 15 uur al komen de juniores 1 keer voorbij. Moedig hen aan in alle
talen die je kent, want van de 30 deelnemende ploegen zijn er maar 9 Belgische! De
jongerenklassieker is immers de eerste internationale wedstrijd in Europa en dus gegeerd van Italië tot Denemarken. Daarna, omstreeks 16 uur krijg je twee keer de kans om
kleppers als Tom Boonen, Peter Sagan, Andre Greipel en vele anderen aan te moedigen.

RR

MAANDAG 27 FEBRUARI
FILM | DE VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2 (6+) |
14u | € 4 | OC Aalbeke, Aalbekeplaats 1, Aalbeke | 056 40 18 92 |
www.aalbeke.be

DINSDAG 28 FEBRUARI
HUMOR | COMEDYTALES OPEN MIC | 19.30u |
Café deDingen, Budastraat 12 | www.fb.com/comedytales

WOENSDAG 1 MAART
FILM | BAMBI | 14u | € 4 | OC De Vonke, Lagaeplein 24,
Heule| 056 24 06 20 | www.heule.be/oc-de-vonke
KNUTSELEN | KREAKRIEBELS 'AAN TAFEL
(VOETBAL)' | 14u | Openbare Bibliotheek Kortrijk,
Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

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 april: 6 maart en editie mei: 3 april en editie juni: 5 mei.
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JOUW ACTIVITEIT OOK IN DE NIEUWE UIT IN KORTRIJK ?
SLECHTS ÉÉN MANIER !
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WANDELING | PADDENSTOELENRIJKDOM IN
'DE LIBEL' | 13.30u | Parking van het domein, Bosstraat |
www.natuurpunt.be
FEEST | 5 JAAR QUINDO | Straffe radio voor jong Kortrijk |
18-23u | In en rond de Budatoren, Korte Kapucijnenstraat | org.
HOWEST | www.quindo.be

VRIJDAG 3 MAART
MUZIEK | KAPITAN KORSAKOV + SUPPORT
TBC | € 14,5/11,5 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37
06 44 | dekreun.be
CREA | HOBBY CREATIEF SALON | 10 tot 18u, ook
op za 4 en zo 5/3 van 10 tot 18u | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | www.hobbysalon.be
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De activiteiten die in aanmerking
komen voor de UiTpas vind je op:
www.uitinzuidwest.be/uitpas
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