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04-05  > Buitenspeeldag

De 10de editie van de Buitenspeeldag 
op 19 april palmt Kortrijk in. Van 13 tot 
17 uur vinden in de stad avontuurlijke 
activiteiten plaats, waaraan kleuters en 
kinderen gratis kunnen deelnemen.

06 > Heuleplaats

Heule is een levendige gemeente met 
Heuleplaats als kloppend hart. In 2014 
werd de knoop doorgehakt om Heule-
plaats en de omgeving opnieuw aan 
te leggen.

09 > Paasfoor

De jaarlijkse Paasfoor palmt de bin-
nenstad in van 13 april tot en met 1 mei. 
Op Witte Donderdag is er om 22.30 uur 
traditioneel vuurwerk om de Paasfoor 
officieel te openen.

14 > Erfgoeddag

Kortrijk profileert zich als een dementie-
vriendelijke stad. Ook de musea werken 
activiteiten uit op maat van mensen 
met dementie. 

18-19 > Beeldbank

De geschiedenis van de stad op een erg 
gebruiksvriendelijke en handige manier 
ontdekken? Het kan tegenwoordig heel 
eenvoudig, dankzij de recente update 
van de Beeldbank. 

21 > TEX-tival

Op zondag 23 april kleurt TEXtival de 
Sint-Janswijk in Kortrijk. Met lokale en 
internationale bands, een animatiedorp 
en de rommelmarkt is dit het moment 
om het lentezonnetje welkom te heten.

Duizend vragen, één adres 1777

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

In deze editie:

Maandag:  9-12.30 uur
 16-19 uur 
Dinsdag:  9-12.30 uur 
Woensdag:  9-16 uur 

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

OPENINGSTIJDEN ONTHAAL 1777 (LEIESTRAAT 21) 

MEER INFO: Leiestraat 21, 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 

Maak een afspraakDit kan via www.kortrijk.be  
of bel gratis 1777. 

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK 

OPENING BUURTTUIN 
WZC SINT-JOZEF

Het wordt een nog leukere beestenboel in het woon-
zorgcentrum Sint-Jozef aan De Condédreef. Eind april 
krijgt de tuin er een konijnenheuvel bij. In de tuin van 
het woonzorgcentrum is er al langer een dierenpark, 
met diverse soorten kippen en geitjes. Het park en de 
dieren worden mooi verzorgd door de leerlingen van 
de Tuinbouwschool. Het zou fijn zijn om extra vrijwil-
ligers aan te trekken die mee de dieren en het park ver-
zorgen. Maar we willen ook dat de tuin en het park vol-
op worden gebruikt door de buren, net als de speeltuin 
voor de kleinsten. Daarom wordt op initiatief van het 
wijkcentrum en de docenten van de Tuinbouwschool 
de hele buurt op vrijdag 21 april uitgenodigd op een 
grote publieksopening. Niet alleen de nieuwe konijnen-
heuvel is dan te bewonderen, maar je kan ook genieten 
van de milieuroute langs de boorden van het park. 

 R 21 april van 15 tot 19 uur 

ZILVEREN KORTRIJK SPREEKT 

Zilveren Kortrijk Spreekt is een initiatief van de stad 
om 65-plussers beter bij het beleid te betrekken. Elke 
65-plusser krijgt een uitnodiging om deel te nemen aan 
een debatvoormiddag in Kinepolis. Ze kunnen nadien 
de kaskraker La La Land meepikken en napraten bij een 
hapje en drankje. Wie geen eigen vervoer heeft, kan een 
beroep doen op gratis bussen die de stad inlegt. 

 R inschrijven kan via jouw wijkcentrum

 R www.kortrijk.be/zilverenkortrijkspreekt  
of bel het gratis nummer 1777
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Ben je een creatieve geest en wil je jouw kunstwerk over heel 
Kortrijk zien wapperen? Waag je kans en neem deel aan de 
ontwerpwedstrijd voor de stadsvlag. De vlag zal vanaf de 

zomer te zien zijn in de hele binnenstad. Catherine Baelde, 
stadsmedewerker en verantwoordelijke voor kunst in de publieke 
ruimte, verduidelijkt waarom deze wedstrijd de moeite waard is. 

Moet je een grafische opleiding achter de 
rug hebben om te kunnen deelnemen? 
Catherine: “Dit is niet noodzakelijk. Je hoeft 
geen opleiding gevolgd te hebben om met 
een grafisch programma of Photoshop te 
kunnen werken. Dergelijke programma’s zijn 
heel gebruiksvriendelijk waardoor iedereen, 
van amateurs tot professionelen, kan deel-
nemen. Deelnemers mogen ook schetsen 
indienen. Het ontwerp moet gewoon de 
sterktes van de stad weerspiegelen.”

Waarom zou je deelnemen 
aan de wedstrijd? 
Catherine: “Ik heb zelf ooit meegedaan aan 
zo’n ontwerpwedstrijd. Mijn ervaring is dat 
uitvoering heel belangrijk is. Het is de uitge-
lezen kans om je talent om te zetten in iets 

reëel. Het is een uitdaging voor elke artiest 
want iedereen krijgt jouw ontwerp te zien. 
Een vlag in de publieke ruimte markeert 
een plaats en wordt iets heel dynamisch en 
feestelijk. Door de wind verandert de vlag 
telkens van vorm en uitzicht. Bij volle wind is 
goed te zien wat er afgebeeld staat, bij wind-
stilte wordt de vlag net heel mysterieus.”

Ken je personen die op deze manier 
al bekendheid verwierven? 
Catherine: “Ja, ik ken twee jonge West-Vla-
mingen die gespecialiseerd zijn in het ont-
werpen van vlaggen. Hun ontwerpen zijn al 
wereldwijd bekend, van Zweden tot Saoedi-
Arabië. Het duo ‘WE BECAME AWARE’ was 
één van de vier laureaten van de Provinciale 
prijs West-Vlaanderen Vormgeving 2016.”

Kortrijk lanceert 
stadsvlag

Kriebelt het om ook deel te ne-
men aan de ontwerpwedstrijd, 
neem dan vlug een kijkje op 
www.kortrijk.be/stadsvlag.
Je vindt er het volledige wed-
strijdreglement en de voorwaar-
den om deel te nemen. De ont-
werpen dien je digitaal in tegen 30 
april 2017. Als winnaar krijg je be-
halve eeuwige roem ook een Kor-
trijk Cadeaubon t.w.v. 250 euro .

Doe mee!
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Op 19 april vindt de 10de editie plaats van de Buitenspeeldag. Dit 
initiatief zet kinderen aan om die dag alle schermen links te laten 
liggen en als alternatief onbekommerd buiten te spelen, ravotten, 

sporten,… . Voor ouders is het een stimulans om hun kroost 
zoveel mogelijk zich te laten uitleven in de buitenlucht.

(Buiten)spelen
is basisrecht

De 10de editie van de Buitenspeeldag 
op 19 april palmt Kortrijk in. Van 13 tot 
17 uur vinden in de stad avontuurlijke 
activiteiten plaats, waaraan kleuters en 
kinderen gratis en zonder zich vooraf 
in te schrijven kunnen deelnemen. Het 
speeldomein De Warande (Ringlaan 30a 
in Heule) is het kloppend hart van de Bui-
tenspeeldag. Andere ravotplaatsen zijn 
het Begijnhofpark, het Van Raemdonck-
park, het park Blauwe Poort, de stations-
omgeving, de binnenstad, Kinderboer-
derij Van Clé in Marke en Kinderland Don 
Bosco. Negen speelstraten in Groot-Kor-
trijk organiseren van 14 tot max. 20 uur 
vrij spel voor de kinderen in hun straat.

 R Het volledig programma vind je op  
www.buitenspeeldag.be/kortrijk

KORTRIJK BRUIST 
OP BUITENSPEELDAG 

Uiteraard springt stad Kortrijk op de kar 
van de Buitenspeeldag. Er is een uitge-
breid programma in samenwerking met 
verschillende partners. Kortrijk mag zich 
sinds november 2016 officieel een kind- 
en jongerenvriendelijke stad noemen. 

WERELD VERKENNEN

Spelen is een basisrecht, gewaarborgd 
door het Internationaal Verdrag voor de 
Rechten van het Kind. Spelen is één van de 
belangrijkste manieren waarop kinderen 
de wereld verkennen. Zelf je spel maken 
betekent regels verzinnen en afdwingen, 
plannen maken en improviseren, rekening 
houden met elkaar, beslissen wie mag 
meedoen en wie niet,… Kinderen spelen 
overal waar ze zijn. Hun speelplekken zijn 
niet alleen speciale plekken voor kinderen, 
zoals het speelpleintje om de hoek of de 
trampoline in de tuin. Op heel wat publie-
ke plaatsen zijn kinderen medegebruiker 
en kunnen zij spelen, zonder dat de open-
bare ruimte ingericht is om te ravotten: 
het plein voor de kerk, het lege gedeelte 
van een parking,…. Ook informele plek-
ken zoals braakliggende terreinen zijn ge-
droomde speeloorden voor kinderen. Dat 
buitenspelen is echter voor onze samen-
leving niet meer vanzelfsprekend. Kortrijk 
vindt dat kinderen de kans moeten krijgen 
om er op eigen houtje op uit te trekken en 
initiatief te nemen. 

OPENBARE RUIMTE

De stad Kortrijk levert inspanningen om 

kinderen te laten spelen in alle openbare 
ruimtes. Tijdens vakantieperiodes kunnen 
bewoners met de steun van de stad speel-
straten inrichten (zie kader). Een aantal 
stedelijke initiatieven zoals de Pretmobiel, 
buurtsportactiviteiten en enkele particu-
liere speelpleinwerkingen vinden sowieso 
plaats in de publieke ruimte, zoals pleinen 
en parken in de stad. 

Van juni tot en met september palmt een 
avontuurlijk speelplein mét zandbak de 
Grote Markt in. Een aantal evenementen 
zoals de autovrije zondag en de Buiten-
speeldag moedigen kinderen, jongeren 
en ouders aan om de publieke ruimte als 
speelzone in te nemen. De organisatie van 
straat- en wijkfeesten die vaak met een 
kinderprogramma uitpakken, passen even-
eens in het spelen in openbare ruimte.

SPELEN IN HET GROEN

De stad investeerde ook in groene en 
avontuurlijke speelruimte, denk maar aan 
het avontuurlijk speeldomein in de Wa-
rande, het speelbos in het stadsgroen Ma-
rionetten,…. Een overzicht van alle speel- 
en ravotspots vind je op www.kortrijk.be/
jctranzit. Wildebras Kortrijk laat kinderen 
verborgen stukjes groen ontdekken waar 
zij kunnen ravotten, miniatuurvlotten 
bouwen, kampen bouwen,…. De site 
www.wildebras.be maakt je wegwijs in het 
rijke aanbod.

 R www.goegespeeld.be/kortrijk 

Jouw aanvraag om een speelstraat te organiseren tijdens de zo-
mervakantie moet bij De Warande binnen zijn vóór 1 mei 2017. 

Vorige zomervakantie waren er 32 speelstraten actief in onze kind-
vriendelijke stad. In een speelstraat wordt de hele straat, of een 
stukje ervan, verkeersvrij gemaakt. Een inwoner plaatst een hekken 
aan de in- en uitgang van de straat zodat de kinderen naar harten-
lust kunnen spelen. Bewoners van de straat of mensen die er een 
garage hebben mogen stapvoets met auto door de straat rijden. Op  
www.kortrijk.be/speelstraat vind je alle info over de voorwaarden en 
de formulieren voor een aanvraag. Of geef een seintje aan De Waran-
de, Ringlaan 30a in Heule, 056 27 73 70 of warande@kortrijk.be   

”BUITENSPELEN IS VOOR 
ONZE SAMENLEVING NIET 
MEER VANZELFSPREKEND”

Maak van jouw straat 
een speelterrein
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De voormalige schoolgebouwen van Ho-
west in de Minister de Taeyelaan dateren 
van 1965 en verkeerden in een slechte 
staat. Het stadsbestuur opteerde daarom 
voor een nieuwbouw. De sloop van de 
schoolgebouwen begon op 27 maart. 
Tijdens de sloopwerken zullen ook de 
bouwwerken al starten. Het nieuwe poli-
tiecommissariaat heeft een oppervlakte 
van 12.120 m² en moet tegen september 
2018 volledig af zijn. Het nieuwe pand zal 
de drie huidige commissariaten in Kortrijk 
vervangen en plaats bieden aan zo’n drie-
honderd personeelsleden. De politiepos-

ten in Kuurne en Lendelede blijven wél 
nog bestaan. 

VERKEERSHINDER
Tijdens de werkzaamheden wordt de ver-
keershinder tot het minimum beperkt. De 
werf ligt volledig op de site zodat er amper 
overlast zal zijn voor de omliggende stra-
ten. Het charter werftransport blijft wel van 
kracht. Dit houdt in dat er geen werftrans-
port toegelaten is in de schoolomgeving 
tijdens de begin- en einduren van de school. 

 R Volg de bouwwerken live op www.pzvlas.be 

Heule is een levendige gemeente met Heuleplaats als 
kloppend hart. In 2014 werd de knoop doorgehakt om 

Heuleplaats en de omgeving opnieuw aan te leggen.

De drie commissariaten in Kortrijk maken 
binnenkort plaats voor één volledig nieuw en 

functioneel commissariaat op de voormalige site van 
Howest, campus Drie Hofsteden. 

Het nieuwe centrum van Heule moet het uit-
zicht krijgen van een plein, met zitbanken en 
veel groen, maar ook met de mogelijkheid 
om festiviteiten te organiseren. De straat 
wordt smaller en de trottoirs breder, zodat er 
meer ruimte vrijkomt voor onder meer ter-
rassen. Het hele projectgebied wordt zone 
30. Op Heuleplaats zullen er enkel nog Shop 
& Go-parkeerplaatsen zijn. Dat betekent dat 
je er dertig minuten gratis mag parkeren. 
Verder komen er verschillende fietsenstallin-
gen, een bushalte en veilige oversteekplaat-
sen. Nog opvallend is dat er een minimaal 
niveauverschil zal zijn tussen de stoepran-
den en het wegdek. Voor de fans van Tineke 
is er eveneens goed nieuws: het standbeeld 
krijgt meer ruimte en de linde blijft staan.

GROEN KERKPLEIN
Hoewel de parking achter de kerk behou-

den blijft, moet de zone rond de kerk een 
rust- en belevingsgebied worden. Er ko-
men ook meer groenvoorzieningen, met 
de bewuste keuze voor verschillende types 
gras, bloemen en planten om zo de kerk het 
hele jaar door een groene aanblik te geven. 
Ter hoogte van de parking komt er frisse 
beplanting. 

’T KASTEEL EN HEULEPARK
In de Heulse Kasteelstraat is een asverschui-
ving voorzien. Dat zorgt voor vrije ruimte 
voor ’t Kasteel, dat zo, net zoals vroeger, 
beter tot zijn recht komt. Voor Heulepark is 
momenteel een beheersplan in de maak zo-
dat het park na de herstelling opnieuw als 
Engels landschapspark kan fungeren. 

 R Volg alles op www.kortrijk.be/heuleplaats

Heraanleg Heuleplaats 
gaat van start

TIMING EN FASERING

• Fase 0: voorbereidende 
nutswerken sinds maart 2017

• Fase 1: Kortrijksestraat, Peper-
straat en deel Heuleplaats

 Start op 2 mei - einde voorzien 
tegen 21 juli 2017

• Fase 2: Heulse Kasteelstraat, 
Pastoriestraat en deel 
Heuleplaats

 Start op 16 augustus – einde 
voorzien november 2017

• Fase 3: Heuleplaats + inrit 
Lagaeplein

 Start eind november - einde 
voorzien eind februari 2018

• Fase 4: Doorsteek Lagaeplein 
en kerkomgeving

 Start begin maart 2018 – einde 
voorzien mei 2018

• Fase 5: Zeger van Heulestraat
 Start eind mei 2018 - einde 

voorzien september 2018

Tijdens de werken blijft de parking 
Lagaeplein steeds bereikbaar. 

Startschot voor 
nieuw politie-
commissariaat 

SINT-AMANDSPLEIN
KRIJGT FACELIFT

NIEUW OVERBEKEPLEIN 

TWEEDE STADSDEBAT

Het Sint-Amandsplein verandert in 
een ontmoetingsplek met veel groen, 
speelruimte en terrasjes. De monu-
mentale boom op het plein komt straks 
veel beter tot zijn recht. De werken zul-
len tegen eind mei afgerond zijn. 

Vanaf april starten de werken op het 
Overbekeplein. Eerst wordt de dak-
plaat van de ondergrondse garage 
onder handen genomen zodat deze 
stabiel en waterdicht is. Na de zomer-
vakantie start de heraanleg van het 
plein en komen er groene eilandjes. 
De eilandjes krijgen een betonnen 
omranding die als bank dient en een 
klimelement voor de allerkleinsten. 

Op woensdagavond 19 april staan de 
debattafels klaar om de toekomst van 
onze stad in mekaar te boksen. Waar 
maken we plaats voor landschap, bos 
en parken? Hoe organiseren we werken 
in onze stad? Welke groene assen en 
fietsassen realiseren we? Welke invulling 
krijgen leegstaande sites? Welke woon-
gebieden snijden we nog aan? Op het 
tweede stadsdebat beslis jij mee over de 
ruimtelijke planning van de stad.

 R Woensdag 19 april om 19 uur in  
OC Lange Munte. Schrijf snel in  
op www.kortrijk2025.be. 

Stad in verandering
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Het stadsbestuur geeft jou opnieuw de kans  
om te participeren, ditmaal door de nieuwe naam  

voor Campus Kortrijk Weide mee te bepalen. 

Dien jouw voorstel in vóór 5 mei. Wordt 
jouw naam uiteindelijk gekozen, dan maak 
je kans op 1 jaar gratis zwemmen in het 
nieuwe zwembad. 

ENKELE TIPS
Wij helpen jou graag op weg om een pas-
sende naam te vinden voor het nieuwe 

stadsdeel. Kies een korte en krachtige 
naam zodat iedereen die gemakkelijk kan 
onthouden. Twee of maximaal drie letter-
grepen is ideaal. Het is bovendien mooi 
meegenomen als je de naam gemakkelijk 
kan uitspreken in een andere taal. Contro-
leer ook zeker of de naam geen rare beteke-
nis heeft in een andere taal. De naam roept 

best geen associaties op met bestaande 
stadsdelen, pleinen of straten zodat er 
geen verwarring ontstaat. 

 R Dien snel jouw voorstel in voor een nieuwe naam 
van de site Campus Kortrijk Weide via www.
kortrijk.be/watwordtweide en maak kans op 1 
jaar gratis zwemmen in het nieuwe zwembad

Kies zelf een naam
voor nieuw stadsdeel 

Het Zuid 
Gent

La Défense 
Parijs

Las Ramblas 
Barcelona

Park Spoor Noord
Antwerpen

Jordaan 
Amsterdam

La Défense 
Parijs

Las Ramblas 
Barcelona

Het Zuid 
Gent

Jordaan 
Amsterdam

Park Spoor Noord
Antwerpen

Win 1 jaar gratis zwemmen

OPEN WERVENDAG

Campus Kortrijk Weide ondergaat de komende jaren een metamorfose. 
In het ambitieuze stadsproject is onder meer plaats voorzien voor een 
stadspark, zwembad, fuifzaal, evenementenplein en een nieuwbouw voor 
volwassenenonderwijs. Wil je graag meer info over het volledige stadsproject? 
Kom naar de Open Wervendag op zondag 7 mei tussen 10 en 17 uur. Je kan 
een wandeling maken met uitleg over het openbaar domein. Ook de fuifzaal 
en JC Tranzit stellen hun deuren open. Er is ook kinderanimatie.

 R Volg de facebookpagina van Campus Kortrijk Weide of kijk op www.openwervendag.be

NIEUWE ADRESSEN 

Op een naam voor het nieuwe stadsdeel is 
het nog even wachten, maar de gebouwen 
kregen wel al een nieuw adres toegewezen: 
• Centrum voor Volwassenenonderwijs,  

Nelson Mandelaplein 1
• Loods, Nelson Mandelaplein 2 
• JC Tranzit, Nelson Mandelaplein 17
• Fuifzaal, Nelson Mandelaplein 18
• Zwembad, Nelson Mandelaplein 19

De jaarlijkse Paasfoor palmt de binnenstad in van 13 april tot en met 1 mei.  
Op Witte Donderdag is er om 22.30 uur traditioneel vuurwerk  

om de Paasfoor officieel te openen. 

Zoals altijd is er een stevige mix: van de abso-
lute klassiekers tot de meest sensationele nieu-
wigheden. Dit jaar zijn er twee nieuwe attrac-
ties: ‘Flying Jump’ op het Conservatoriumplein 
en ‘Hell Raiders’-Booster op de Kasteelkaai. De 
Handelskaai en Noordbrug bieden de perfecte 
plek om het vuurwerk te aanschouwen. 

PRAKTISCHE INFO

MET DE FIETS
Kom je met de fiets? Dan kan je onder meer 
terecht in de overdekte fietsenstalling van P 
Budabrug, P+B Wembley, K in Kortrijk (fiets-
lift in de Sint-Jansstraat), in de Reepkaai en 
Doorniksestraat. Een volledig overzicht van 
fietsparkings vind je op www.parko.be. 

PARKEREN VOOR BEWONERS
Woon je in het stadscentrum? Dan heb je 
volgende mogelijkheden: 
- Koop een bewonersabonnement voor P 

Veemarkt, P Schouwburg, P Haven, P Buda-

brug, P Houtmarkt of P Broeltorens voor de 
Paasfoorperiode (5 april tem 4 mei). 

- Geniet van de voorbehouden parkeer-
plaatsen voor bewoners

- Maak gebruik van het parkeren in een 
aangrenzende parkeerzone

PARKEREN VOOR BEZOEKERS
Parkeren kan best in P Schouwburg, P Vee-
markt, P Broeltorens, P Haven, P Houtmarkt of 
P Haven. Parkeren kan ook op P+R Xpo. Een 
bus van De Lijn brengt jou elk half uur gratis 
naar de Paasfoor. Dit geldt ook voor P+B Wem-
bley. De bushalte is vlakbij en er is een auto-
maat voorzien waar je als gebruiker van de 
parking een gratis ticket kan nemen. Personen 
met een handicap parkeren gratis op elke re-
glementaire parkeerplaats. Leg steeds je par-
keerkaart duidelijk zichtbaar aan de voorruit 
van de wagen. Het symbool van de persoon 
in een rolstoel en de vervaldatum van de kaart 
moeten zichtbaar zijn. Een overzicht van de 
permanente parkeerplaatsen voor personen 

met een handicap vind je op www.parko.be. 
Ook dit jaar zal men streng toezien op het re-
glementair parkeren en correct gebruik van 
parkeerkaarten. Wie in de fout gaat, riskeert 
een GAS-boete. In bepaalde gevallen kan 
men je wagen wegtakelen. Hou hier ook re-
kening mee tijdens de opbouw (10 april) en 
afbraak (2 mei) van de Paasfoor! 

 R www.parko.be 

VERMINDERDE PRIJS-DAG
Op zondag 30 april vindt de traditionele ver-
minderde prijs-dag plaats. 

MAANDAGMARKT 
Door de Paasfoor zal de wekelijkse maandag-
markt op 17 april, 24 april en 1 mei plaatsvin-
den op de Veemarkt en in de Groeningelaan. 

 R Voor alle openingstijden en andere info: 
www.kortrijk.be/paasfoor

Drie weken kermis

Gratis 
naar de 
Paasfoor
Vijf lezers maken kans op een pakketje met 

gratis tickets voor de paasfoorattracties. Mail vóór 

10 april naar stadsmagazine@kortrijk.be. 

Wij brengen de winnaars persoonlijk 

op de hoogte. 
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Integreren
is meer dan

een taal leren
Dit schooljaar kwamen zo’n 160 minderjarige, anderstalige 
jongeren in Kortrijk wonen. Om  hen vertrouwd te maken 
met de Nederlandse taal en ons onderwijssysteem, volgen 

deze jongeren een jaar les in een OKAN-klas (onthaalklas voor 
anderstalige nieuwkomers).  

Integreren in een stad of land is echter veel 
meer dan een taal leren en school lopen. 
Het is ook aansluiting zoeken bij wat er 
leeft in een stad, vriendschapsbanden sme-
den en gezamenlijke interesses ontdekken.  

Het Project ROOTS, waarbij de OKAN-jon-
geren ondergedompeld worden in een cre-
atief bad, is ideaal om de Nederlandse taal 
te trainen en sociaal-emotionele vaardig-
heden (stiptheid, zelfvertrouwen, respect, 
empathie, …) te oefenen. De voorbije drie 
maanden kregen de jongeren via dit pro-
ject de kans om hun talenten te ontdekken. 
Er was keuze tussen negen trajecten: dans, 
theater, breakdance, journalistiek, zang, 
beeldende kunst, capoeira en kostuums. 
Op 28 en 29 maart kon je het resultaat be-
wonderen in theater Antigone. 

TERUGBLIK
We blikken graag even terug op het creatief 
proces en het totaalspektakel.  

Samen werken rond één project … het doet 
iets met een mens. En dat ondervonden zo-
wel de jongeren die het podium in beslag 
namen als de jongeren die zorgden voor de 
affiches en foto’s, de kostuums, muziek, de 
aankleding van de zaal en de catering.  

Ook leerkrachten en begeleiders kijken met 
een heer warm gevoel terug op de voorbije 
maanden. ‘Het is wonderbaarlijk hoe talen-
ten kwamen boven drijven die tijdens de 
schoollessen niet zichtbaar zijn’, vertelt een 
leerkracht. Begeleidster Lisa vond het ver-
rassend hoe ze via tekeningen en beelden 
van de jongeren ondergedompeld werd in 
hun wereld en omgeving. 

ROOTS verlaagt de drempel voor de OKAN-
jongeren om aansluiting te vinden bij vrije-
tijds- en kunstenorganisaties. Hopelijk zien 
we hen in de toekomst nog eens uitpakken 
met hun talenten. Ze verrijken onze kijk op 
het leven. 

De foto's in dit artikel werden genomen door de OKAN-
ploeg journalistiek, Theater Antigone en Stad Kortrijk.
ROOTS kwam tot stand dankzij de intensieve 
samenwerking met de twee OKAN-scholen: VTI 
Kortrijk en Athena Drie Hofsteden, theater Antigone, 
Schouwburg Kortrijk en de Unie der Zorgelozen, Groep 
Intro, VZW Ajko, Stad Kortrijk en de steun van de 
Provincie West-Vlaanderen.

Culturen 
smelten samen, 
taal groeit 
dag na dag en 
fantasie zorgt 
voor energie en 
dynamiek.  
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Kortrijk Kort 

Samen de buurt 
proper houden

Jij kan als netheidsmeester of glasbol-
peter/meter jouw buurt net houden. De 
netheidsmeester is het lokaal aanspreek-
punt voor vragen over afval. De netheids-
meester houdt zijn straat of buurt proper. 
Hiervoor krijgt hij/zij opruimmateriaal van 
Imog en een financiële aanmoediging van 
€90/jaar. De netheidsmeester adviseert 
buurtbewoners hoe zij afval kunnen ver-
mijden en beter kunnen sorteren. Verder is 
de netheidsmeester een doorgeefluik van 
vragen, opmerkingen, ... naar het stadsbe-
stuur. Imog en de Stad Kortrijk organiseren 
een opleiding op 20 en 25 april van 19 tot 
21 uur in haar kantoren in Harelbeke. De 
glasbolpeter of –meter zorgt voor maxi-
mum 2 glasbollen in de buurt van zijn/
haar woning door zwerfvuil op te ruimen 
vlakbij de glasbol. In geval van sluikstor-
ten of een te volle glasbol, geeft de glas-
bolpeter of -meter dit onmiddellijk door 
op een centraal telefoonnummer en e-
mail. De peters en meters krijgen opruim-
materiaal van Imog en een financiële aan-
moediging van €60/jaar/glasbol. Imog 
organiseert een infomoment op 20 april 
van 19 tot 21 uur. 

 R duurzaamheid@imog.be of  
via het gratis nummer 0800 99 827

Zet jouw beste 
buur in de bloemen

Iedereen kent de spreuk ‘Beter een goede 
buur, dan een verre vriend’. Buren die op 
een gemoedelijke manier met elkaar om-
gaan en elkaar helpen waar nodig, hebben 
onmiskenbaar een goede invloed op de 
wijk. Buren voor Buren Kortrijk, de wijkcen-
tra van Groot-Kortrijk en de partners in de 
thuiszorgdiensten willen mensen belonen 
die zich vrijwillig inzetten om hun buren 
te helpen. Dit initiatief kadert in de “Dag 
van de Buur”.  Wil jij iemand in de bloemen 
zetten omdat hij/zij jou of andere buren 
ter hulp snelt? Speel dan zijn/haar naam, 
adres en waarom hij of zij een bloemetje 
verdient, door vóór 12 mei aan het wijk-
centrum in jouw buurt of in de bibliotheek. 
Op vrijdag 19 mei gaan de initiatiefnemers 
langs met een attentie.

Kortrijk Zaait, de actie van de Stad Kor-
trijk waarmee de dienst economie (jon-
ge, beginnende) ondernemers onder-
steunt en tegelijkertijd de leegstand 
bestrijdt, breidt uit! Het project begon 
met de aanpak van leegstaande com-
merciële panden in de aangeduide 
winkelkerngebieden van Groot-Kor-
trijk. Dankzij Kortrijk Zaait komen deze 
panden tegen uitzonderlijke voor-
waarden op de markt: een verlaagde 
huurprijs en een proefperiode van 
korte duur (maximaal 1 jaar). Op die 
manier kan een ondernemer zijn pro-
ject laagdrempelig testen in een pand, 
zonder zich meteen te engageren voor 
een langere termijn. Dit initiatief heeft 
vooral tot doel om handels- en horeca-
panden een nieuwe invulling te geven. 
De stad ontvangt ook heel wat vragen 
naar ateliers, magazijnen en kleinere 
werkruimtes. De succesvolle actie Kor-
trijk Zaait kent dan ook een logisch ver-
volg. Voortaan wil de Stad Kortrijk met 
een uitbreiding van het project ook 
leegstaande commerciële panden aan-
bieden buiten de aangeduide winkel-
kerngebieden. Voor deze panden gaan 
de initiatiefnemers niet op zoek naar 
een winkel of horecazaak, maar richten 
zij zich vooral naar ambachtslui, dienst-
verleners en creatieve makers die een 
werkstek zoeken.

 R Benieuwd naar het vernieuwde aanbod of 
heb je een ruimte vrij voor ondernemers? 
Surf snel naar www.kortrijkzaait.be.

Ei-laba

Imog lanceert tot en met 31 mei een 
kippenactie. Bij de deelnemende han-
delaars kan je een kip kopen tegen een 
richtprijs van € 9/exemplaar (indicatief ). 
Alle kippen zijn 18 tot 20 weken oud en 
beginnen eitjes te leggen rond 20 tot 25 
weken*. Kippen passen perfect in een 
kringlooptuin. Zij zijn uitstekende afval-
verwerkers. Een composthoop of -bak 
verteert al je tuin- en keukenafval niet zo 
snel. En onze gevederde vrienden zijn nu 
nét verlekkerd op dat deel van jouw or-
ganisch afval dat je niet of nauwelijks kan 
composteren. Als beloning krijg je om de 
twee dagen een ei. 

(*) Hierbij heb je de garantie dat je kippen 
voldoen aan alle strenge voorschriften zo-
als gecontroleerde voeders, de verplichte 
salmonella-vaccinatie, enz…

uitschrijven-gidsen. Als je je vóór 1 mei 
uitschrijft, zal je bij de volgende bedeling 
geen exemplaar meer ontvangen. Schrijf 
je je later uit, dan zal je pas bij de bede-
ling van volgend jaar geen papieren gids 
meer ontvangen.

Mobiele lift voor 
ontmoetingscentra

De stad kocht een mobiele lift aan voor 
een gedeeld gebruik in de diverse ont-
moetingscentra. Daarmee komt de stad 
tegemoet aan de wensen van de cultuur-
liefhebber die niet zo mobiel is. De voor-
bije jaren kaartten verschillende bur-
gers, verenigingen en artiesten via het 
Meldpunt 1777 de problematiek aan van 
ontoegankelijke podia van de diverse 
ontmoetingscentra in Kortrijk. Men pro-
beerde dit euvel op te lossen door hel-
lende vlakken te creëren, maar dit bleek 
niet voldoende. Het gebruik van een mo-
biele lift bleek dé oplossing. De stad kan 
de mobiele lift voor toegankelijke podia 
in alle ontmoetingscentra inzetten. De 
stedelijke uitleendienst staat in voor het 
vervoer. De lift kreeg groen licht van de 
stedelijke preventieadviseur en de stede-
lijke adviesraad voor personen met een 
handicap. De lift heeft een overbrugbare 
hoogte van 114 cm. Verenigingen die 
een activiteit plannen, kunnen een ge-
past lokaal vinden via www.kortrijk.be/
lokalenwegwijzer. Als je de mobiele lift 
nodig hebt, vergeet dan niet dit aan te 
vragen bij jouw reservatie. 

 R lokaal@kortrijk.be of Meldpunt/1777
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Wie won 
een smaakbon?

Onder het motto “52 weken Onze Res-
taurants” lanceerden stad en OCMW 
Kortrijk, met de steun van Horeca Vlaan-
deren, een actie met Kortrijkse smaak-
bonnen. 200 gezinnen konden daarbij 
een smaakbon van 50 euro winnen voor 
een etentje in een Kortrijkse eetgelegen-
heid naar keuze. Om te kunnen winnen, 
moest je antwoorden op de vraag ‘hoe-
veel eetgelegenheden telt Kortrijk (inclu-
sief deelgemeenten) op 17 januari 2017?’. 
Heel wat stadsgenoten antwoordden op 
die vraag. De lijst met winnaars vind je 
op www.kortrijk.be/winsmaakbon. De 
winnaars worden ook persoonlijk op de 
hoogte gebracht. De bon is geldig tot 
eind oktober 2017. 

Digitale zoektocht 
telefoonnummer

Kortrijk is een milieubewuste stad en 
geeft aan de bewoners de mogelijkheid 
om niet langer gebruik te maken van 
de papieren versies van de goudengids.
be en wittegids.be. Bedrijven en adres-
sen kan je op een milieuvriendelijke 
manier opzoeken via www.goudengids.
be, www.wittegids.be of de gelijknamige 
app goudengids.be. Wil je de papieren 
gids niet langer ontvangen? Schrijf je 
dan uit via het formulier dat je vindt op 
www.goudengids.be/businesscenter/

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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Kortrijk, Be Planet en Van Marcke geven 
financiële zuurstof aan klimaatvriendelijke 

burgerinitiatieven in Kortrijk. 

Kortrijk profileert zich als een dementievriendelijke stad.  
Ook de musea werken activiteiten uit op maat van mensen met dementie. 

Zo ontwikkelde Texture, in samenwerking met partners uit de  
welzijns- en erfgoedsector, de rondleiding 'Texture Prikkelt'.

Heb jij ook veel goede ideeën om van Kor-
trijk een echte Klimaatstad te maken? Vind 
je dat het allemaal wat sneller zou mogen 
gaan? Vind jij ook je dat jij als inwoner sa-
men met jouw vrienden, buren, vereniging 
genoeg kennis en enthousiasme in huis 
hebben om te werken aan een beter leef-
milieu? Dan nemen wij voor jou de laatste 
drempel weg om in actie te komen: 

Samen met Be Planet en Van Marcke stelt 
Kortrijk middelen ter beschikking om jouw 
ideeën en plannen te realiseren. Dien met 
je vereniging of samen met een aantal 
vrienden of buren je projectvoorstel in vóór 

5 mei 2017. Een jury evalueert en kiest de 
ingediende projecten. De beste initiatieven 
krijgen een financiële ondersteuning van € 
500 tot € 5.000 voor de realisatie van hun 
klimaatdromen. De projectoproep focust 
op volgende thema's:

• Voeding zonder zure nasmaak 
• Meer groen en natuur in de kosmos 
• Van lineair naar circulair 
• Water, een kostbaar goed 

 R Het volledige reglement en de link  
naar de deelnameformulieren vind je op  
www.kortrijk.be/klimaatprojecten.

Heb jij een goed 
idee voor Kortrijk 

Klimaatstad? GREEN TRACK GAAT 
VOOR DUURZAAMHEID 
Ruim twee jaar geleden onderte-
kenden zeven Kortrijkse cultuur-
huizen het GreenTrack-charter. Zij 
engageerden zich op die manier 
om hun ecologische voetafdruk 
te verminderen. 

Sinds dit engagement veranderde 
er heel wat voor de Kortrijkse cul-
tuurhuizen Wilde Westen, Unie der 
Zorgelozen, Buda Kunstencentrum, 
PERPLEX, Vlamo, vzw Wit.h en de 
Kortrijkse Schouwburg. Enkele onder 
hen namen zelfs enkele drastische 
maatregelen en verminderden fors 
het aantal papieren brochures. Zij 
werken sindsdien uitsluitend met 
ecologische schoonmaakproducten 
en zorgen voor vegetarische cate-
ring voor artiesten en medewerkers. 
De geplande investeringen worden 
onder een duurzame loep genomen: 
euro’s vinden hun weg naar LED-
verlichting of de aanpassing van een 
koelcel. De verwarming en verlich-
ting wordt steeds vaker automatisch 
gestuurd of men overweegt zelfs een 
complete lage-energierenovatie.

HELP MEE! 
Ook jij kan de Kortrijkse cultuursector 
helpen. Ga je een vegetarisch hapje 
eten vóór de voorstelling of schrijf je 
je in voor de digitale nieuwsbrief van 
de cultuurhuizen? Dat verdient een 
applaus. Kom je te voet of met de 
fiets of carpool je naar jouw favoriet 
evenement? Dan is genieten van cul-
tuur helemaal CO2-neutraal. Daarvoor 
bedankt Green Track jou graag met 
‘Green Miles’. Wie te voet of met de 
fiets naar het festival van Vlaanderen 
Kortrijk komt, mag de afgelegde kilo-
meters tot aan de concertlocatie regis-
treren via de Green Miles app. Die kan 
je inruilen voor tal van voordelen. 

 R greentrack.be/kortrijk

'Texture Prikkelt' is een rondleiding voor 
personen met dementie en hun begelei-
ders of mantelzorgers. De Wonderkamer 
van Texture is de plek waar de bezoeker 
de toepassingen van vlas ontdekt door 
zelf te voelen, te proeven, te ruiken, te ho-
ren. Precies die zintuigelijke aanpak maakt 
deze zaal aantrekkelijk voor mensen met 
dementie. Tijdens de rondleiding neemt 
de gids rustig de tijd om samen alles goed 
te bekijken, te proeven, te voelen. Alle zin-
tuigelijke prikkels roepen een herkenning, 
een herinnering of een emotie op. Precies 
die interactie maakt dat 'Texture Prikkelt' 
helemaal anders is dan een gewone rond-
leiding. Ook humor is nooit veraf, want het 
vlasverhaal kent heel wat leuke anekdotes.

ZIEKTE VAN DE EEUW
Wat dementie nu precies is en hoe 'Texture 
Prikkelt' daar op inspeelt, legt Jan Goddaer, 
directeur van WZC De Weister, uit: “Dementie 
wordt de ziekte van de eeuw. Iedereen zal in 

zijn naaste omgeving in contact komen met 
een persoon met dementie. Daarom moeten 
wij, als maatschappij, op een respectvolle 
manier leren omgaan met personen met de-
mentie. Mensen met dementie moeten per-
spectief hebben en deel kunnen blijven uit-
maken van de lokale gemeenschap. Voor de 
rondleiding 'Texture Prikkelt' hebben de gid-
sen een opleiding gekregen in ‘hoe omgaan 
met dementie’ en in ‘hoe gids ik personen 
met dementie’. Als gids ligt de focus minder 
op kennisoverdracht, maar veeleer op het in-
spelen op de belevingen en verhalen van de 
personen met dementie. Ook mensen met 
dementie moeten kunnen blijven gaan naar 
een museum.”

 R  Rondleidingen mogelijk op woensdag of 
vrijdag, van 14 tot 15 uur of van 15 tot 16 uur. 
Gratis toegang, gids: € 66. Graag twee weken 
vooraf reserveren via texture@kortrijk.be of 
056 27 74 70

Musea werken rond dementie

Erfgoeddag in 
teken van zorg

Op zondag 23 april staat het 
thema zorg centraal tijdens de 
Erfgoeddag. In Texture testen 

studenten sociaal werk van 
VIVES het principe van 'Texture 

Prikkelt' uit. Zij geven bovendien 
uitleg over alle dementievriende-
lijke initiatieven in de stad. Een 
aanrader voor iedereen die in de 

zorgsector actief is. Een overzicht 
van de andere activiteiten en 

bezienswaardigheden vind je op 
www.erfgoeddag.be.
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Kortrijk Kort 

Fietstocht voor 
eerlijke handel

In het kader van de Internationale Dag 
van de Fair Trade, gaan heel wat fietsers 
op zaterdag 13 mei de Vlaamse wegen 
op om kilometers te verzamelen om zo 
de afstand tussen het Zuiden en de po-
litici hier te verkleinen. Ook Kortrijk fietst 
mee. De fietstocht voor eerlijke handel 
vertrekt tussen 14 en 15 uur aan Wereld-
winkel Kortrijk, aan de Groeningelaan 12. 
Onderweg zijn er twee stopplaatsen waar 
je kan genieten van een hapje, drankje en 
informatie krijgt over de campagne “Han-
del, maar dan eerlijk!”. Een Fair Trade-feest 
om 16 uur in Aap (Spinnerijstraat 105) 
sluit de dag af. De Fair Trade bar heeft 
allerlei drankjes in de aanbieding, (h)eer-
lijke eetstandjes versterken de innerlijke 
mens en muzikaal talent met een zuiders 
randje zorgt voor de nodige sfeer. Boven-
dien is er randanimatie voor jong en oud. 
De toegang is gratis. 

 R Voor de fietstocht schrijf je vooraf in, de 
betaling gebeurt ter plaatse (€3 volwassenen, 
€2 kind) via www.wereldwinkelkortrijk.be/ 
of bij een wereldwinkel in de buurt. 

Avontuur langs 
kanaal Bossuit-
Kortrijk

Zin in een dosis avontuur dichtbij huis? 
Neem dan een kijkje op www.jewildste-
westen.be. Je Wildste Westen is een pro-
ject van de Provincie West-Vlaanderen 
en Toerisme Leiestreek, samen met de 
steden en gemeenten rond het kanaal 
Bossuit-Kortrijk en de toeristische-recrea-
tieve sector.  ‘Je Wildste Westen’ verzekert 
een avontuurlijke beleving langs toffe 
plekken langs het kanaal Bossuit-Kortrijk. 
Wat dacht je van de outdoor-fitness op 
Wembley, het skatepark en de skatebowl, 
paintball of een tocht met de kayak? Je 
ontdekt het allemaal op de site.

Secundaire 
freinetschool

Het Kortrijkse onderwijslandschap is een 
innovatieve school rijker: ‘tvier, de secun-
daire freinetschool, aan de Burgemeester 
Nolfstraat 35 in Kortrijk. ‘tvier omschrijft 
zichzelf als ‘aanstekelijk onderwijs’. Als er-
varingsgerichte school biedt ‘tvier een rij-
ke leeromgeving aan waarbij de jongere 
centraal staat en het vertrouwen en zelf-
standigheid krijgt om een eigen traject 
uit te bouwen. Als onderzoekende school 
zet ‘tvier de brede ontwikkeling van de 
leerling in het middelpunt. Behalve een 
stevige basiskennis zijn ook andere vaar-
digheden en attitudes belangrijk. Leer-
lingen leren onderzoekend, door mid-
del van veel verschillende werkvormen. 
Begeleiders geven daarbij de nodige 
feedback.  ‘tvier is een coöperatieve on-
derwijsinstelling. Leerlingen, hun ouders 
en het schoolteam werken daarbij demo-
cratisch en gelijkwaardig samen.

 R Benieuwd naar ‘tvier? Op woensdag 26 april 
kunnen leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar tijdens de workshops@tvier van 
14 tot 16.30 uur proeven van de sfeer in de 
freinetschool: www.tvier.be

Concessie cafetaria 
open zwembad

De stad Kortrijk zoekt een uitbater van de 
cafetaria van het open zwembad aan de 
Abdijkaai. Tijdens de zomermaanden is het 
openluchtzwembad Abdijkaai “the place 
to be”. Vorig seizoen kreeg het bad zo’n 
36.000 zonnekloppers over de vloer. Sun 
en fun zijn de ideale ingrediënten om ook 
het terras van het cafetaria te laten vollo-
pen, kortom een buitenkans om deze ho-
reca-accommodatie in prima omstandig-
heden uit te baten. De uitbater kan vrij zijn 
leverancier kiezen. Hij kan ook vrij beschik-
ken over de cafetaria, de keuken en het 
overdekt terras. In principe is de uitbater 
dagelijks aanwezig tijdens de openingstij-
den van het zwembad. Het open zwembad 
is dagelijks geopend van woensdag 28 juni 
tot en met zondag 3 september, telkens 
van 12 tot 19.15 uur. Om 20 uur sluit het 
gehele complex en het cafetariaterras. Tij-
dens aanhoudend slecht weer én in over-
leg met de Stad Kortrijk hoeft de uitbater 
niet aanwezig te zijn. Op deze ogenblikken 
kunnen de drank- en snoepautomaten de 
zwemmers bevoorraden.

 R Inhoudelijke info over het dossier 
‘cafetariaconcessie zwembad Abdijkaai’  
vind je bij yves.vanneste@kortrijk.be.  
Voor praktische info kan je terecht bij  
jean-marie.seynaeve@kortrijk.be

 R De minimale instelprijs is vastgesteld op 
1 euro. De opening van de biedingen vindt 
plaats op vrijdag 21 april 2017 om 11 uur in 
Sportcampus Lange Munte.

Inschrijvingen 
voor Sinksen 
Rommelmarkt

Tijdens het pinksterweekend is de Kor-
trijkse binnenstad het decor voor SINK-
SEN. Uiteraard mag Vlaanderens grootste 
rommelmarkt daar niet in ontbreken. 
Naar jaarlijkse traditie zijn de straten op 
zondag en maandag ingenomen door 
een massa standhouders. De prijs voor 
de standplaatsen bedraagt, net als vorige 
jaren, 12 euro voor een stand van 5 meter 
breed. Je kan de straat kiezen tijdens je 
inschrijving en de plaatsen worden ver-
deeld volgens je tijdstip van inschrijven. 
Inschrijven voor de rommelmarkt kan 
vanaf maandag 17 april 2017 om 10 uur. 
Ga naar www.sinksen.be en reserveer 
daar je standplaats. Zorg dat je op maan-
dag 17 april 2017 om 10 uur klaar zit voor 
je computer met een stabiele internet-
verbinding. Hou er rekening mee dat vo-
rige jaren tijdens de eerste 7 minuten na 
het openen van de inschrijvingen meer 
dan de helft van de plaatsen verkocht 
waren. Vooraf kan je geen plaatsen reser-
veren, zo heeft iedereen dezelfde kans.

Bevolkings-
onderzoek  
Dikkedarmkanker 
in de kijker

Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarm-
kanker ging in het najaar van 2013 van 
start en boekte sindsdien goede resul-
taten. Mannen en vrouwen van 56 tot 
en met 74 jaar ontvangen van het Cen-
trum voor Kankeropsporing elke twee 
jaar een uitnodiging met stoelgangtest. 
Door dikkedarmkanker in een vroeg sta-
dium te ontdekken is de behandeling 
vaak minder ingrijpend en liggen de ge-
nezingskansen ook een stuk hoger. Wil 
je weten wanneer je een uitnodiging in 
de brievenbus mag verwachten? Dat ver-
neem je via het gratis software-systeem 
- Patient Viewer. Je kan het programma 
downloaden via www.bevolkingsonder-
zoek.be. Hiervoor heb je een eID, kaart-
lezer en je pincode nodig. Heb je vragen 
over je persoonlijke medische situatie, 
neem dan contact op met je huisarts. 
Wil je meer weten over het bevolkings-
onderzoek? Bel gratis naar het Centrum 
voor Kankeropsporing op 0800 60 160 of 
surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/
dikkedarmkanker.

Grimm inspiratie-
bron van grafiek-
expo in Academie

De studenten van het atelier Grafiek van 
de Academie Kortrijk onder de leiding 
van Peter-jan Sioen werkten een jaar lang 
rond de sprookjes van de gebroeders 
Grimm. Deze zoektocht eindigde in een 
tentoonstelling die je onderdompelt in 
de mysterieuze wereld van Grimm. De 
studenten tonen in etsen, zeefdrukken, 
houtsneden en lino’s, soms illustratief, 
soms symbolisch, maar altijd verrassend, 
hoe zij zichzelf verloren en terug vonden 
in een wereld die men maar al te vaak en-
kel aan kinderen geeft. ‘Wie het schoen-
tje past, trekke het aan’. De vernissage 
vindt plaats op vrijdag 28 april om 19 
uur. De tentoonstelling loopt van 29 april 
tot 13 mei. Openingstijden: maan-, dins-, 
woens-, vrijdag van 14 tot 20 uur, zater-
dag van 8.30 tot 11.30 uur en zondag van 
14 tot 17 uur.

 R Academie Kortrijk, Houtmarkt 5 in Kortrijk, 
056 27 78 60 of www.kortrijk.be/academie 

 

Duizend vragen, één adres
Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • Gratis smartphone app 1777 • Aan de balie
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De Beeldbank bestaat al enkele jaren. Zoals 
de naam al suggereert, vind je er duizenden 
foto’s, maar dat is lang niet alles. “De Beeld-
bank bevat ook al het audiovisuele mate-
riaal van de stad”, legt digitaal informatie-
beheerder Peter Van Ammel uit. “Je kan er 
terecht voor foto’s, video’s, audiofragmen-
ten, affiches en een groot deel historische 
kranten. Wij zijn destijds met de Beeldbank 
begonnen vanuit de noodzaak om al die 
gegevens zoveel mogelijk ter beschikking 
te stellen van de inwoners. Bovendien doet 
dit digitale archief dienst als uitwisselings-
platform van informatie tussen de verschil-
lende stadsdiensten.”

TITANENWERK
De Beeldbank is dus eigenlijk het resultaat 
van de digitalisering van het archief. Dat is 
een titanenwerk, waarvoor het stadsperso-
neel gelukkig niet alleen staat. “Wij krijgen 
hiervoor veel hulp van vrijwilligers. Zij ste-
ken uren van hun tijd in het omschrijven 
van de beelden. De informatie die zij aan 
ieder item toevoegen, is van cruciaal be-
lang opdat de eindgebruiker de Beeldbank 
zo efficiënt mogelijk kan doorzoeken. Wij 
plaatsen op de Beeldbank ook zaken waar-
over wij zelf niet zoveel informatie hebben, 
maar waar inwoners mogelijk meer over 
weten. Als zij contact opnemen met de be-
heerders, kunnen zij er zelf informatie aan 
toevoegen.” 

HONDERDDUIZENDEN BEELDEN
Wie vandaag op de Beeldbank kijkt, vindt 
er onder andere meer dan 50.000 beelden, 
641.000 krantenartikels, een 200-tal vi-
deo’s en een rist audiofragmenten. “Om zo 
gericht mogelijk te kunnen zoeken, is be-
halve de informatie die elk item bevat, ook 
een vlotte navigatie belangrijk”, vult Griet 
Goossens van de communicatiedienst aan. 
“Daarom is de website van de Beeldbank 
opgesplitst in verschillende deelwebsites. 
Afhankelijk van wat je zoekt, kan je surfen 
naar bidprentjes en rouwbrieven, foto’s, vi-
deo’s, kranten en erfgoed. Elk item brengen 
wij op de navigatiepagina in beeld op een 
klein tegeltje, waardoor je nog gemakkelij-
ker alles kan opzoeken.”

SELECTIE
Iedereen kan foto’s aan de Beeldbank toe-
voegen, maar de beelden moeten wel aan 
bepaalde criteria voldoen. “De belangrijk-
ste voorwaarde is dat het extra materiaal 
een duidelijke link met de stad en een 
bepaalde maatschappelijke relevantie 
heeft. Het is niet de bedoeling er zomaar 
familiekiekjes op te zetten. De beheer-
ders selecteren welke beelden effectief de 
Beeldbank halen”, zegt Peter Van Ammel. 
Het werk van de archiefmedewerkers en –
vrijwilligers zit er bijlange nog niet op. “Wij 
hebben offline nog dubbel zoveel materi-
aal beschikbaar, maar dat moet nog alle-

maal een beschrijving krijgen. Dat is een 
werk voor de volgende maanden en jaren. 
Wel kunnen wij binnenkort het aanbod 
aan bidprentjes grondig uitbreiden. Nu 
staan er circa 20.000 online, dat worden er 
straks om en bij de 450.000.”

 R Neem een kijkje op www.kortrijk.be/beeldbank

Schat aan beelden
op klikafstand

Voeg jouw
foto’s toe! 

Wie als inwoner zelf beelden 
of video’s wil toevoegen,  
kan onderaan de website  

www.kortrijk.be/beeldbank 
klikken. Je blijft rechtenhouder, 

maar de stad mag jouw beelden of 
video’s gebruiken bij publicaties.

Wil je graag meehelpen om 
documenten te beschrijven? 

Ook dat kan! Mail naar 
stadsarchief@kortrijk.be 

voor meer info. 

De geschiedenis van de stad op een erg gebruiksvriendelijke 
en handige manier ontdekken? Het kan tegenwoordig heel 

eenvoudig, dankzij de recente update van de Beeldbank. 
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Om jou als Kortrijkzaan goed te informeren, schakelt de stad verschillende communicatiekanalen in. 
Het maandelijkse Stadsmagazine is daar één van. Ongetwijfeld kunnen wij deze communicatie nog 
verbeteren. Maar hoe precies? Mis je bepaalde informatie? Welke rubrieken lees je? Waar wil jij de info 
over de evenementen terugvinden? Laat ons je mening weten door deze vragenlijst in te vullen en af 
te geven bij het onthaal 1777 (stadhuis) of de Centrale bibliotheek (Leiestraat) of vul de enquête online 
in op  www.kortrijk.be/bevraging. Deelnemen kan tot 30 april. Wie een mailadres of telefoonnummer 
noteert, maakt kans op een Omer-pakket. Zeker doen! 

Vijf jaar geleden begonnen de ouders van 
enkele leerlingen van Buurtschool V-TEX 
met een kleinschalig en gezellig feest voor 
en door de buurt. Ondertussen is dit gratis 
festival uitgegroeid tot een begrip in Kor-
trijk. De opbrengst gaat integraal naar de 
school en Buurtwerk Kortrijk.

VOOR ELK WAT WILS 
Jong en oud komen hier zeker aan hun 
trekken. Voor de jongsten onder ons is er 
het speeldorp met creatieve workshops en 
gekke circusacts. Terwijl de kinderen zich 
uitleven, kunnen de ouders en grootouders 
genieten van een drankje op het grootste 
zonneterras van Kortrijk. In de omliggende 
straten kan iedereen de rommelmarkt be-
zoeken, met zo’n 500 standen de grootste 
rommelmarkt van de regio. Leuk weetje: 

wat niet verkocht is, gaat naar gezinnen die 
het met minder moeten doen. 

BANDS 
De line-up biedt een gezonde mix van lo-
kaal en internationaal talent en van jazz 
over rock-‘n-roll tot noise en trance. Onder 
andere de Kortrijkse Hiphop Academie De 
Stroate leert er het jonge geweld rappen 
als de beste. Ook internationale bands zijn 
goed vertegenwoordigd: zelfs uit Rusland 
(Messer Chups) en de VS (Dylan Walshe) ko-
men zij de festivaltent op stelten zetten. De 
heerlijk geschifte heren van Gestapo Knall-
muzik brengen elektro in het beste Jean-
Marie Pfaff Deutsch.

ARTOPIA 
De vijfde editie levert ook een primeur op: 

het kunstendorp ARTopia. Maar liefst 15 lo-
kale kunstenaars stellen hun werk tentoon 
op de bovenverdieping van de voormalige 
textielfabriek Vetex. De expo bestaat uit 
foto’s, monumentale kunst, schilderijen, 
beeldende kunst en zelfs 'levende' kunst. 
Deze eerste editie staat in het teken van ‘(t)
huis’. Dat deze ruïne niet eeuwig zal blijven 
bestaan, maakt het nog unieker. TEXtival 
wil zo de veelzijdigheid van dit stukje in-
dustrieel erfgoed in een positief daglicht 
stellen. Met een vernissage om 10.30 uur 
wordt ARTopia – en meteen ook het festival 
– feestelijk geopend.

 R  zondag 23 april van 10.30 uur tot 23 uur  
op de V-TEX site, Pieter De Conincklaan 23  
in Kortrijk (gratis) 

Neem je soms deel aan een evene-
ment dat plaatsvindt in Kortrijk of 
deelgemeenten? 

 Ja
 Nee

Hoe ga je op zoek naar wat er te doen is 
in de stad? 

 Via de website van de Stad Kortrijk 
 Via Facebook van de Stad Kortrijk 
 Via de Uit-kalender in het Stadsmagazine
 Ik bel naar Uit in Kortrijk 
 Ik breng een bezoek aan het Uit-loket 
 Ik zoek via Google 

 (of een andere zoekmachine) 
 Ik bel het gratis nummer 1777

 Andere:  

Als je de Uit-kalender raadpleegt, wel-
ke informatie zoek je dan precies op?  
(verschillende antwoorden mogelijk) 

 Het type activiteit (bv. film, beurs, workshop, concert,...)
 Het telefoonnummer ivm.een bepaalde activiteit
 De dag en uur waarop een activiteit plaatsvindt
 De plaats waar een activiteit plaatsvindt
 Wie de activiteit organiseert 
 De prijs van een activiteit 
 Voor welke leeftijdsgroep de activiteit is bestemd
 De website waar ik meer informatie over de 

activiteit kan vinden 

 Andere:  

Hoeveel keer bekijk je de Uit-kalender 
in het papieren Stadsmagazine? 

 Eén keer als ik het Stadsmagazine in de bus ontvang
 Verschillende keren per week
 Verschillende keren per maand
 Ik bekijk nooit de Uit-kalender in het Stadsmagazine 

Hoeveel keer bekijk je de Uit-kalender 
via de website? 

 Eén keer per maand
 Verschillende keren per week
 Verschillende keren per maand
 Nooit

Behalve de Uit-kalender vind je in het 
Stadsmagazine ook artikels over aller-
lei onderwerpen. Wat vind je van de ar-
tikels? (verschillende antwoorden mogelijk)

 Ik bekijk de foto’s, maar lees het artikel niet
 Van sommige artikels lees ik de tekst, van andere niet
 Ik lees alle artikels
 Ik vind de tekst van de artikels te lang
 Ik blader in het Stadsmagazine en lees wat mij 

interesseert
 Ik ontvang het Stadsmagazine, maar lees dit niet
 Ik ken het Stadsmagazine niet

Heb je suggesties over één of verschil-
lende artikels van het Stadsmagazine 
dan kan je deze hieronder noteren? 

Ontvang je een wijkkrant (dorpskrant) 
in de bus? 

 Ja
 Nee

In de wijkkrant (dorpskrant) zijn de 
evenementen die plaatsvinden in de 
wijk uitgebreid opgenomen. Als je 
zowel het Stadsmagazine als de wijk-

krant ontvangt, in welke krant zoek je 
dan de evenementen? 

 Stadsmagazine
 Wijkkrant (dorpskrant) 
 Zowel in Stadsmagazine als in wijkkrant (dorpskrant) 
 Ik zoek in geen van beide

Ik woon in

 Kortrijk 
 Bissegem
 Heule
 Bellegem
 Kooigem
 Marke
 Rollegem
 Aalbeke
 Ik woon niet in Kortrijk of deelgemeente van Kortrijk 

Ik ben een 

 Man 
 Vrouw

Ik ben 

 Jonger dan 25 jaar
 25-35 jaar
 36-45 jaar
 46-55 jaar
 56-65 jaar
 66-75 jaar
 Ouder dan 75 jaar

Wil je kans maken op een  Omer-pakket? 
Noteer dan hier jouw telefoonnummer 
of jouw e-mailadres. 

E-mail:    

Telefoonnummer:   

Bedankt voor jouw deelname aan de enquête! 

Op zondag 23 april kleurt TEXtival de Sint-Janswijk in Kortrijk. Met lokale en 
internationale bands, een animatiedorp, ARTopia en de jaarlijkse rommelmarkt is dit 
evenement ongetwijfeld het ideale moment om het lentezonnetje welkom te heten.

TEXtival
pakt uit met kunst

Jouw mening telt! 
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AGENDA VAN 3 APRIL T.E.M. 5 MEI 2017

MAANDAG 3 APRIL

WORKSHOP | TEXTIELONTWERP | 13.30 tot 16.30u | 
tot en met 7/4 | € 75 | Texture, Noordstraat 28, Kortrijk |  
www.texturekortrijk.be 

DINSDAG 4 APRIL

GEZONDHEID | BLOEDINZAMELING | 18 tot 21u | 
gratis | OC De Vonke, Lagaeplein 24, Heule | www.rodekruis.be  *

WOENSDAG 5 APRIL 

FILM | CINEMAATJES: CASPER & EMMA: 
BESTE VRIENDJES (3+) | 14u | ook op zo 9, 16, 23, 30 
april om 14u | € 6,5 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10, Kortrijk | 
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be 
FILM | CINEMAATJES: CLOUDBOY (10+) | 14u |  
ook op zo 9, 16, 23, 30 april om 14u | € 6,5 | Budascoop, Kapu-
cijnenstraat 10, Kortrijk | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be 
BEURS | TOOLS4SCHOOLS | 8.30u | Kortrijk Xpo, Door-
niksesteenweg 216 | 0475 91 35 62 | www.tools4schools.be *
FILM | FINDING DORY | 14 tot 16u | € 4 | OC Molen-
heem, Izegemsestraat 205, Heule | 056 27 73 40 | www.kortrijk.
be/ontmoetingscentra 

DONDERDAG 6 APRIL 

BEURS | BOEKENFESTIJN KORTRIJK XPO | 10 
tot 21u, ook op vrij 7 en za 8/4 van 10 tot 21u, ma 10/4 van 10 
tot 18u | gratis toegang | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | 
03 820 72 58 | www.boekenfestijn.com *
DIGITALE HULP | DIGITAFEL | 14u | ook op do 20/4 en do 
4/5 | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | 
www.kortrijk.be/bibliotheek/digitafel
VIERING | GEBEDSAVOND TAIZÉ | Sint-Michiels-
kerk, Sint-Michielsplein | 19.30u | 0478 43 63 87 | www. 
taizebru2017.be

PARDON SERVICE DOOR  
UNIE DER ZORGELOZEN
De Unie der Zorgelozen brengt vanaf 6 april de pro-
ductie ‘Pardon Service’ op de planken. Pardon Service 
is de allereerste voorstelling van de Unie der Zorgelo-
zen in de vernieuwde Scala. 
Tegelijk vormt dit stuk het theaterluik van het project 
'Vamos Vacaturos' van de provincie West-Vlaanderen.

André Desmet ontdekt het leven in de gouden tijd. 
Aan zee in kolonie De Zonnegloed geniet hij met de 
kameraden Pierre, Eric en Oscar van de eerste verge-
zichten, en met Magda en Marie-Claire van de eerste 
vlinders. Maar daar volgen ook de eerste beproevin-
gen. En als de wereld meer en meer van kleur begint 
te veranderen, worden de liefde en de vriendschap 
danig op de proef gesteld. Gelukkig is daar Khaled. 
Sinds Andrés vader vele jaren geleden het leven liet in de 
mijnschacht, is die André steeds de weg blijven wijzen... 
‘Pardon Service’ neemt je mee van Bois du Cazier tot 
de terrassen van Blankenberge, balancerend tussen 
eb en vloed, tussen zeedijk en souk. Een pleidooi voor 
menselijkheid en verantwoordelijkheid, en hoog 
daarboven: de kracht van vriendschap en liefde.

 R 20.15u, ook op 7, 8, 12, 13, 14, 15, 21, 
22/4 om 20.15u en 23/4 om 15u | € 8/6 
(-26/+65) | de Scala, Pluimstraat 7   
056 22 04 00 | www.uniederzorgelozen.be

VRIJDAG 7 APRIL 

POP | HERMAN VAN VEEN MET 'TOURNEE 
VLAANDEREN 2017' | 20.15u | € 35/30 | Schouw-
burg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www. 
schouwburgkortrijk.be
NATUUR | BIJEN EN INSECTEN | 9.30 tot 12u | € 5 |  
Kinderboerderij Van Clé, Moteweg 11, Marke | 056 27 73 40 | 
www.kortrijk.be/jctranzit
FIETSEN | KENNISMAKING ELEKTRISCH FIET-
SEN | 13.30u, ook op vrij 5/5 om 13.30u | gratis maar vooraf 
reserveren | Fietsencentrum Mobiel, Min. Tacklaan 57 | 056 24 99 
10 | www.mobiel.be *
DANS | DOUBLE BILL ATELIER DELTA &  
ZIEDIEMENS | 20.15u, ook op 9/4 om 15 en 17u | € 10 
(add)/ 8 (vvk) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 25 50 77 |  
www.passerellevzw.be

ZATERDAG 8 APRIL 

FILM | GRAVE | 22.30u | ook op za 15, 22, 29/4 | € 9 | Buda-
scoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
BASKETBAL | FANION TWO VS BENT SCHOENEN  
WAREGEM B | 18.15u | SC Lange Munte, Bad Godesber-
glaan 22 | www.kortrijksportcb.be
BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK VS 
KBBC BAVI GENT | 20.30u | Sporthal HIEPSO, Renaat 
Derudderelaan Kortrijk |  www.k-basketteamkortrijk.be
FIETSEN | GP TOMBROEK - INTERCLUB 
JUNIOREN 1.14 NAT | 14 tot 18u | Café De Tram-
statie, Tombroekstraat 225, Rollegem | 0485 44 03 34 |  
www.tombroekkoerse.be *
FIETSEN | WIELERWEDSTRIJD | 13.30u: 60+ en da-
mes / 15u: 45-60 jaar / 16.30u: -45 jarigen | Café ’t Streuvelke, 
Gullegemsestraat 2, Heule | 0471 23 49 35 | www.kortrijk.be/sport
FUIF | KOKOPELLI FIESTA AT DUDU | vanaf 21u | 
gratis | Dudu, Heuleplaats 9 | www.facebook.com zie Kokopelli *

ZONDAG 9 APRIL 

WANDELING | LANDSCHAPSWANDELING 
IN HET HINTERLAND | 9.30u | Bellegembos, 
afspraak: infobord Argendaelwandeling, Doornikserijks-
weg (kruispunt Beerbosstraat), Bellegem | 056 20 05 10 |  
www.natuurpuntkortrijk.be *
VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS WEVELGEM 
VS JTV DERO ZELE-BERLARE A |  17u | SC Olym-
piadeplein Marke, Olympiadeplein | www.marke-webis.be
BEURS | KLEDING OUTLET BEURS KORTRIJK 
2017 | 11 tot 18u | € 3 | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 |  
www.kledingbeurs.be | zie p 22 *
BEURS | STOFFEN SPEKTAKEL KORTRIJK 
(STOFFENBEURS) | 10 tot 17u | gratis ingang | Kortrijk 
Xpo, Doorniksesteenweg 216 | www.stoffenspektakel.nl *
POEZIE | ...EN DE 7E DAG IS ER HET WOORD: 
POL COUSSEMENT OVER PASSERELLE | 11u |  
gratis | VC Mozaïek, Overleiestraat 15A | 0486 31 28 97 |  
www.vrijzinnigwestvlaanderen.be * 

MAANDAG 10 APRIL 

EXPO | SCHILDERIJEN VAN TINE VANDAMME |  
tijdens de openingstijden | t.e.m. 29/4 | gratis | Centrale Biblio-
theek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/
bibliotheek/expo

Kleding Outlet is vijf jaar geleden heel 
kleinschalig begonnen. Het initiatief sloeg 
meteen aan en groeide in geen tijd uit tot 
de grootste outletbeurs van België, met 
edities die verspreid zijn over het hele  land. 
Kortrijk is straks voor de vierde keer de 
gaststad, in totaal is het de 41ste Kleding 
Outlet Beurs.

OVERSTOCK

“Het concept is heel eenvoudig: exposan-
ten krijgen bij ons een ideaal forum om 
hun overstock kwijt te geraken en doen dat 
tegen heel interessante prijzen”, legt orga-
nisator Wim Put uit. “Kortingen van 50 en 
70 procent zijn eerder regel dan uitzonde-
ring. Wij brengen een totaalaanbod aan da-
mes-, heren- en kinderkleding. De meeste 
standhouders hebben op hun ruimte ook 

pashokjes voorzien.” Bezoekers betalen 3 
euro toegang, maar krijgen dit bedrag met-
een dubbel en dik terug. “Iedere deelnemer 
ontvangt 2 kortingsbonnen van 2 euro, die 
zij vanaf een bepaald minimumbedrag bij 
de exposanten kunnen inwisselen. Onder 
de standhouders bevinden zich zowel aan-
bieders van topdesign collecties als verko-
pers van vrijetijds-, sport- en babykledij. Je 
vindt er ook lingerie, schoenen, juwelen en 
accessoires.”

DRIE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP

Extra interessant voor de bezoekers is dat 
dezelfde dag ook het Stoffenspektakel en 
het Boekenfestijn plaatsvinden in Kortrijk 
Xpo. “Dat zorgt voor een interessante kruis-
bestuiving, wat zowel voor de bezoekers 
als voor exposanten en organisatoren een 

win-winsituatie oplevert.” De jongste jaren 
lokte Kleding Outlet tot 4.500 bezoekers 
naar Kortrijk Xpo. 

 R De beurs is open op zondag 9 april  
van 11 tot 18 uur in Kortrijk Xpo.

Wie erop uit is om tegen heel interessante prijzen de kledingkast 
een nieuwe impuls te geven, heeft zondag 9 april vermoedelijk al een 
tijdje in de agenda genoteerd. Die dag vindt in Kortrijk Xpo voor de 
vierde keer de Kleding Outlet Beurs plaats. Van 11 tot 18 uur heten 

zo’n 85 exposanten jou van harte welkom.

Outlet shoppen
in Kortrijk Xpo

WinWij mogen 10 lezers gelukkig maken 

met een gratis toegangskaart voor de 

Kleding Outlet Beurs. Mail vóór 5 april 
naar stadsmagazine@kortrijk.be  
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NATUUR | GECONTROLEERD MICROBIEEL 
COMPOSTEREN | 13.30u | De Grenshoeve, Beerbos-
straat 1, Bellegem | 056 75 77 56 | www.velt.be *
MUZIEK | ALLEZ, CHANTEZ! KORTRIJK | 20u | 
gratis | Dienstencentrum De Zonnewijzer, Langemeersstraat 6 | 
0497 48 02 65 | www.uniederzorgelozen.be
POP EN ROCK | THE BUG VS DYLAN CARSON 
OF EARTH + SUPPORT TBC | 20u | € 21/18(add)/15 
(Wild Card) | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 |  
www.wildewesten.be

VRIJDAG 21 APRIL 

OPENING | BUURTTUIN | 15  tot 19 uur | WZC Sint Jozef, 
Condédreef 16 in Kortrijk  | zie p 2
EXPO | LEARNING IN DIGITAL TIME | i.k.v. What's 
the Matter with School | open van woe t.e.m. zo, van 14 tot 18u, 
t.e.m. 28/5 | gratis | Budafabriek, Dam 2a | 056 22 10 01 | www.
budakortrijk.be
DANS | MÉLANIE LOMOFF, ROMEU RUNA & 
SARA VANDERIECK MET 'OUR DARKNESS' |  
20.15u | € 12/8 | Arenatheater DKS, Schouwburgplein 14 | 056 
23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be 
COMEDY | DE MILFMAGNEET | 20.15u | € 13 | OC Aalbeke, 
Aalbekeplaats 1 | 056 23 98 55 | www.kortrijk.be/ontmoetingscentra 
KUNSTEDUCATIE | DE SCHEMERZONE XL: 
KUNSTWERKGESPREKKEN ROND ZORG |  
14 tot 15.30u | Stadsarchief Kortrijk, Kortrijksestraat 388 A | 
www.vormingplusmzw.be *
MUZIEK | J. BERNARDT + SUPPORT TBC | 20 tot 
23u | € 18/15/12 (Wild Card) | De Kreun, Conservatoriumplein 1 |  
056 37 06 44 | www.wildewesten.be 
SPELLEN | GEZELSCHAPSSPELLENAVOND | 
20u | Kasteel van Heule, Heulsekasteelstraat 1 | 0496 08 95 08 |  
www.gezinsbond-heule.be *
TONEEL | MIJN MAN IS EEN VODDENPOP | 20u, 
ook op za 22/4 om 20u, zo 23/4 om 17u, di 25 en za 29/4 om 
20u | € 8 | Parochiaal Centrum, Beekstraat 65 | 0496 38 61 12 | 
www.toneelkring-harlekijn.be *
VOETBAL | KV KORTRIJK VS KAS EUPEN | 20u |  
Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 111 b | 056 96 01 90 | 
www.kvk.be

ZATERDAG 22 APRIL 

DIGIDOKTER | REIS-APPS | 10u | € 3 | Bibliotheek Kortrijk, 
Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek
LEZEN | VOORLEESUURTJE IN DE BIB VAN 
KORTRIJK, THEMA LENTE | 10.30u | Centrale  
Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.
be/bibliotheek
BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK VS 
BBC HAANTJES OUDENAARDE | 20.30u | Sport-
hal Hiepso, Renaat Derudderelaan | www.k-basketteamkortrijk.be
ONTMOETING | LUMINUS NIGHT OF THE 
SOUL - KLASSIEK EN HEDENDAAGS ONT-
MOETEN ELKAAR | 20.15u | € 20 (add)/18 (vvk) |  
Sint-Pius X kerk, Sint-Elooisdreef | 0473 92 19 28 | www.altravoce.be *
HANDBAL | APOLLOON VS INITIA HASSELT | 
20.30u | SC Lange Munte zaal 1 | www.apolloon.be

DINSDAG 11 APRIL 

MAATSCHAPPIJ | TOEKOMST VAN DE OUDE-
RENZORG | 14.30u | € 3 | VC Mozaïek, Overleiestraat 15a |  
056 37 16 15 | upv.vub.ac.be/upv-regionaal *
VOORDRACHT | YAKUKT VOORDRACHT 'DE 
WERELD VAN HET ONZICHTBARE' | 14u | t 
Kasteel, Heulse Kasteelstraat 1, Heule | www.viva-svv.be
GEZONDHEID | BLOEDINZAMELING | gratis | 18 
tot 20.30u | OC De Troubadour, Vlaswaagplein z/n, Bissegem | 
www.rodekruis.be *

WOENSDAG 12 APRIL 

MUZIEK | KING DUDE & HIS DEMON BRO-
THERS + DRAB MAJESTY | 20u | € 12/9 | De Kreun, 
Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
WEDSTRIJD | BEDDENRACE | twee teams van telkens 4 
lopers (+1 in het bed) | vanaf 17u | gratis | Start Ziekenhuisweg |  
www.azgroeninge.be *

DONDERDAG 13 APRIL 

UNIEKE BORRELAVOND
IN DE WIJNGAARDSTRAAT 
De speciaalzaken van de Wijngaardstraat bundelen 
op donderdag 13 april de krachten om de passanten 
een unieke winkelervaring te bezorgen.
De dynamische handelaars blijven extra lang open en 
hebben een aantal verrassingen in petto. Tijdens de 
laatavondopening leer je de winkels in de Wijngaard-
straat op een ongedwongen manier kennen terwijl je 
geniet van een drankje en een hapje. Je kan kiezen 
uit het aanbod van verschillende foodtrucks.
Ondertussen zorgt het muzikale ensemble ‘Trio Trot-
toir’ voor de nodige sfeer met romantische walsjes, 
folknummers en popsongs.

 R Deze unieke borrel- en winkelavond vindt 
plaats van 18 tot 22 uur.

CREATIEF | STREET ART MET BULLET | 15.30u |  
€ 5 | JC Tranzit Kortrijk, Nelson Mandelaplein 17 | 056 27 73 40 |  
www.kortrijk.be/jctranzit

VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS WEVELGEM B 
2E DIVISIE HEREN VS MEVOC MEERBEKE |  
17u | Sporthal De Vlashaard Wevelgem, Menenstraat 122,  
Wevelgem | www.marke-webis.be

ZONDAG 23 APRIL 

BEZOEK | ERFGOEDDAG IN TEKEN VAN DE 
ZORG | Stedelijke Musea Kortrijk en tal van lokale erf-
goedverenigingen | tussen 10 en 18u | 056 27 74 70 | www. 
erfgoeddag.be | zie p 14  * 
VOLLEYBAL | VTK VS KNACK ROESELARE B | 
17u | SC Lange Munte Kortrijk, Bad Godesberglaan 22 | 056 27 
80 00 | www.volleyteamkortrijk.be *
PENHUIS | HET PENHUIS: JONGE GASTEN 
MET CHARLOTTE VAN DEN BROECK, MI-
CHAËL BIJNENS & GASTHEER RIK VAN 
PUYMBROECK | 10.30u | € 8 (add)/7 (vvk) | Boekhan-
del Theoria, Casinoplein 10 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/ 
bibliotheek/hetpenhuis
MUZIEK | TEXTIVAL 0.5 | 10.30 tot 23u | V-tex, Pieter De 
Conincklaan 23 | 0498 17 77 54 | www.textival.be |  zie p 21 *
MARKT | ROMMELMARKT  I.K.V. TEXTIVAL 0.5 |  
€ 1 per meter | 8 tot 16u | Sint-Janswijk (Stasegemstraat, Schae-
kenstraat, Vaartstraat, Pieter de Conincklaan, Sint-Jansplein, Jan 
Breydellaan, Marie-Joséplein, Graaf Gwijde van Namenstraat) | 
056 24 42 00 | Facebook Rommelmarkt Sint-Jan | zie p 21 * 
SPELEN | BUITENSPEELWEEKEND | vanaf 14u | 
Chiro Tsjoef op Heule-Watermolen, Chiro Aabeke, Oud Gemeen-
tehuis Aalbekeplaats en Chiro tandem Rollegem | www.kortrijk.
be |  zie p 4-5 

DINSDAG 25 APRIL 

COMEDY | COMEDYTALES OPEN MIC | 19.30u |  
€ 3 | Café deDingen, Budastraat 12 | www.facebook.com/ 
comedytales *
SAMENLEVING | MARC COSYNS OVER ONZE 
OMGANG MET DE DOOD | 19.30u | € 5 | Crematorium 
UITZICHT, Ambassadeur Baertlaan 5 | www.vormingplusmzw.be *

WOENSDAG 26 APRIL 

FILM | DON'T CALL ME SON | 20.15u, ook op vr 1/5 | 
€ 9 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.
budakortrijk.be 
KOKEN | LENTESEIZOENSKOOKLES | 19u | € 25 |  
Heerlijkheid van Heule, Zeger van Heulestraat 51-53, Heule | 
www.heerlijkheidvanheule.be *

DONDERDAG 27 APRIL 

FILM | GRAND TRAVAUX | i.k.v. What's the Matter with 
School | 18u | € 9 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 
01 | www.budakortrijk.be
PERFORMANCE | ADVA ZAKAI: ONCE UPON 
A TIME THERE WAS SCHOOL / IN SPACE  | 
i.k.v. What's the Matter with School | 19.30u | dagtic-
ket € 15/10 (reductietarief voor studenten en leerkrach-
ten) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be

KERMIS | PAASFOOR | t.e.m. ma 1/5 | Centrum Kortrijk, 
Grote Markt | 056 27 78 40 | www.kortrijk.be/paasfoor | zie p 9 *
FIETSEN | WIELERWEDSTRIJD | 15u: 64ste Witte 
Donderdagprijs, elite zonder contract en beloften | Clublokaal 
Sportwereld, Bellegemplaats 12, Bellegem | 0479 36 02 35 | 
www.ksvbellegem.be
CREATIEF | ONTWERP JE EIGEN KAART | 9.30u 
tot 12u | € 5 | Texture, Noordstraat 28, Kortrijk | www.kortrijk.
be/jctranzit  

VRIJDAG 14 APRIL

FILM | REMEMBER THE TITANS | 20.15u | € 7 | 
Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.buda-
kortrijk.be
MUZIEK | PASSIECONCERT 'DE ZEVEN LAAT-
STE WOORDEN' VAN J. HAYDN | door het Kuijken 
Strijkkwartet en Lamentaties voor Paaszaterdag door Ensemble 
Respiro | 20u | € 15 | Sint-Rochuskerk, Doorniksewijk 85 | 0490 
42 21 31 | www.ensemblerespiro.be *

MUZIEK | ROMEO EN JULIA | 20u, ook op za 15, vrij 21 
en za 22/4 om 20u | € 9 | OC De Wervel, Processiestraat 6, Bel-
legem | 056 21 44 62 | www.degebrokenspiegel.be *
MUZIEK | SUPERGENIUS (ALBUM RELEASE 
SHOW) + PARTISAN | 20u | € 10 | De Kreun, Conserva-
toriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
VOETBAL | KV KORTRIJK VS KRC GENK | 20u | 
Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 111 b | 056 96 01 90 | 
www.kvk.be

ZONDAG 16 APRIL 

JAZZ | VLAZZ JAZZ JAM SESSIES | 19u | KAFFEE 
DAMAST Museumbistro@Texture Kortrijk, Noordstraat 28 | 056 
98 00 86 | www.facebook.com zie Kaffee Damast *
FIETSEN | WIELERWEDSTRIJD | 13u: aspiranten | 
Clublokaal Sportwereld, Bellegemplaats 12, Bellegem | 0479 36 
02 35 | www.ksvbellegem.be *

MUZIEK | OP DE KOFFIE MET....MARGRIET 
HERMANS | 14.30u | € 8 | OC Rollegem, Tombroek-
straat 2, 8510 Rollegem | 056 23 98 55 | www.kortrijk.be/ 
ontmoetingscentra
THEATER | WE MIGHT AS WELL FAIL | 20.15u, 
ook op vrij 28/4 om 20.15u | € 11/9 | Theater Antigone, Over-
leiestraat 47 | 056 24 08 87 | www.antigone.be 
POP | HYDROGEN SEA + SUPPORT TBC | 
19.30u | € 17 (add)/14 (vvk)/11 (Wild Card) | De Kreun, Conser-
vatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be

SPEEDDATEN MET EEN BOEK 
Op donderdag 27 april kan je om 19.30 uur in de 
openbare bibliotheek van Kortrijk speed -daten met 
een boek. Zo kom je op een originele/speelse manier 
met boeken, zowel fictie als non-fictie én mensen in 
contact. Deelnemers zitten per twee samen in ver-
schillende hoekjes en stellen elk om beurt in zeven 
minuten hun favoriete boek voor. Wat heeft je aan-
gesproken in het boek? Wat vind je fascinerend? Wat 
wil je delen met de ander? Daarna schuif je door. Met 
een drankje en een hapje creëert de bib een aange-
name sfeer. 
Lijkt dit jou een fijne manier om je boekenken-
nis te verrijken en nieuwe juweeltjes te ont-
dekken? Schrijf je dan zeker in. Dat kan aan 
de onthaalbalie van de bib of stuur vóór 20 
april een mail naar bibliotheek@kortrijk.be.  
De deelname is gratis.

 R Info: www.kortrijk.be/bibliotheek/
overboekengesproken

VRIJDAG 28 APRIL

HUMOR | DE HEILIGE HERMANDAD | ook op 29/4 |  
20u | € 9/8 | OC De Vonke, Lagaeplein 24, Heule | www.kortrijk.
be/ontmoetingscentra 
EXPO | GRIMM - PRENTEN UIT HET ATELIER 
GRAFIEK | Vernissage op 28/4 om 19u, expo tot 13 mei, 
ma, di, woe, vrij van 14 tot 20u - za 8.30 tot 11.30u - zo 14 tot 
17u | gratis | Academie Kortrijk, Houtmarkt 5 | 056 27 78 60 |  
www.facebook.com/academiekortrijk 
FILM | THE POOR STOCKINGER, THE LUDDI-
TE CROPPER AND THE DELUDED FOLLO-
WERS OF JOANNA SOUTHCOTT | i.k.v. What's 
the Matter with School | 18.20u | € 9 | Budascoop, Kapucijnen-
straat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be 

MAANDAG 17 APRIL 

MUZIEK | MULTIPLE CHOICE ACCORDEON-
DUO IN HET BEGIJNHOF MET BARBARA 
ARDENOIS EN LUCA PIGNATA | 18u | € 12 | Sint-
Annazaal Begijnhof Kortrijk, begijnhof z/n | www.facebook.
com/KortrijksBegijnhof  *
GOED DOEL | BALLONWEDSTRIJD | Steun vzw DAAV, 
inzet voor straatkinderen in India | tussen 10 en 18u | Grote Markt 
kant stadhuis | € 5 | 0478 31 66 79 | vdb.andre@skynet.be *

DINSDAG 18 APRIL 

ITALIAANSE FILM | FAI BEI SOGNI | 20.15u | € 9 |  
Budascoop, Kapucijnenstraat 10, Kortrijk | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be
THEATER | DE IDIOOT | 20.15u | € 11/9 | Theater Anti-
gone, Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 | www.antigone.be 
COMEDY | TRY-OUT BERT GABRIËLS & PIV 
HUVLUV | 20.15u | € 10/8 | VC Mozaïek, Overleiestraat 15 A |  
056 37 16 15 | www.vrijzinnigwestvlaanderen.be *
FIETSEN | FIETSLESSEN VOOR VOLWASSE-
NEN | 10 en 13.30u, ook op woe 19, do 20, vrij 21, ma 24, di 
25, woe 26, do 27, vrij 28/4 en di 2/5 om 10u | Fietsencentrum 
Mobiel, Min. Tacklaan 57 | www.mobiel.be *
MOBILITEIT | IS DE VERKEERSKNOOP TE ONT-
WARREN? (LEZING KNOOPPUNT) | 19.30u |  € 5 |  
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53 | 051 24 
04 44 | www.kuleuven-kulak.be *
BEZOEK | BEZOEK AAN EEN HOOGTECHNO-
LOGISCHE KWEKERIJ | 17.30u | Parking Klooster-
straat Marke, Kloosterstraat, Marke | www.tuinhiermarke.be *

WOENSDAG 19 APRIL 

SPELEN | BUITENSPEELDAG | gratis | 13 tot 17u | 
Speelplein De Warande, Ringlaan 30a, Heule, ook op andere 
plaatsen in Kortrijk zie artikel Stadsmagazine p 4-5 | 056 27 73 
72  | www.kortrijk.be/warande
DEBAT | BOUW MEE AAN DE TOEKOMST 
VAN KORTRIJK | vanaf 19 uur | gratis  |  OC Lange Munte |  
Inschrijven via www.kortrijk2025.be | zie p 7
ITALIAANSE FILM | SANGUE DEL MIO SANGUE |  
20.15u | €9 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be
WANDELING | MICROSCOPIE VAN PADDEN-
STOELEN | 13.30u | NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29 | 
056 27 82 46 | www.natuurpunt.be *
SAMENLEVING | THUIS IN KORTRIJK | 14u | Cen-
trale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 0474 12 87 46 | www. 
kortrijk.be/bibliotheek

DONDERDAG 20 APRIL 

ITALIAANSE FILM | MADE IN ITALY + CLASSICS 
RESTORED: I PUGNI IN TASCA | 20.15u (met in-
leiding) | € 9 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be
RELIGIE | KAPITTELGESPREK | 20u | Crematorium 
UITZICHT, Ambassadeur Baertlaan 5 | www.wildewesten.be 

U I T  I N  K O R T R I J KU I T  I N  K O R T R I J K
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LOKALE HELDEN PALMEN 
MUZIEKSTRAAT IN 
Kortrijk heeft een uitstekende muzikale reputatie. 
Er gaat geen week voorbij of de nationale media 
rapporteert over bands met een Kortrijkse link.  De 
tweede editie van Lokale helden op vrijdag 28 april 
stelt nieuw muzikaal talent uit Groot Kortrijk in het 
daglicht.  Meer dan 45 groepen zijn verspreid over 
een tiental binnen- en buitenlocaties rond de Bu-
dastraat en Overleiestraat, die voor de gelegenheid 
‘Muziekstraat’ heten.   

Van hip hop over een klassiek concert, naar een 
intiem optreden door singer/songwriters of een 
stevige portie rock ‘n roll.  Alles kan en mag op deze 
muzikale avond.  Grijp een programmablaadje in het 
oude politiecommissariaat, in de Kapelstraat of op 
één van de deelnemende locaties en stippel je eigen 
parcours uit tussen 19 en 23 uur.

 R Info: www.kortrijk.be/lokalehelden 

LEZING | VERIDIANA ZURITA: WHO OWNS 
THE SCHOOL? | i.k.v. What's the Matter with School |  
17u | dagticket € 15 /10 (reductietarief voor studenten en leer-
krachten) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be
PERFORMANCE | ADELINE ROSENSTEIN: THE 
FLACCID | i.k.v. What's the Matter with School | 20u |  
dagticket €15 /10 (reductietarief voor studenten en leer-
krachten) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be
DANS | DANSSPEKTAKELS | ook op 29 en 30/4, 
vrij en za om 20.15u, zo om 15.15u | € 17 (add)/15(vvk)/13 |  
Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | 
www.polydans.be * 

ZATERDAG 29 APRIL 

KWIS | DAVIDSFONDS QUIZ | 20u | OC Aalbeke, 
Platse, 8511 Aalbeke | 056 42 46 22 | www.davidsfonds.be *

U I T  I N  K O R T R I J K

INVENTARISEREN | PLANTENINVENTARISATIE 
VAN BELLEGEMBOS DEEL 1 | 14.30 tot 17u | 
overkant Beerbosstraat, Doornikserijksweg 215, Bellegem |  
www.natuurpunt.be *
EXPO | LENTE EXPO SINT LUCAS GILDE 
KORTRIJK | open alle dagen van 14 tot 18u | Sint Annazaal 
in het Begijnhof Kortrijk | 056 35 68 15 | www.kortrijk.be
FILM | THE MAJORITY NEVER HAS RIGHT 
ON ITS SIDE | i.k.v. What's the Matter with School | 18u | 
 € 9 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10, Kortrijk | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be
PRESENTATIES | THE PUBLIC SCHOOL | i.k.v. What's 
the Matter with School | 11 tot 18u | dagticket € 15/10 (reductie-
tarief voor studenten en leerkrachten) | Budascoop, Kapucijnen-
straat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
DOCUMENTAIRE | MARIA GAAT NAAR SCHOOL |  
i.k.v. What's the Matter with School | 11 tot 12.45u | dagticket  
€ 15/10 (reductietarief voor studenten en leerkrachten) | Buda-
scoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
DOCUMENTAIRE | JEUGDHUIS CHICAGO: 
BRUSSELSE JONGEREN ONTDEKKEN EEN 
ALTERNATIEF - HET FINSE MODEL | i.k.v. 
What's the Matter with School | 15.30u | dagticket € 15/10 (re-
ductietarief voor studenten en leerkrachten) | Budascoop, Kapu-
cijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
PARTICIPATIEVE VOORSTELLING | LOTTE VAN DEN 
BERG: BUILDING CONVERSATION | i.k.v. 
What's the Matter with School | 19u | dagticket € 15/10 (reduc-
tietarief voor studenten en leerkrachten) | Budascoop, Kapucij-
nenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

ZONDAG 30 APRIL 

BALSPORT | BELGISCH KAMPIOENSCHAP 
BUBBLEBALL | 10 tot 2u, t.e.m.  7/5 | Sportcampus Lange 
Munte, Bad Godesberglaan 22 | www.facebook.com zie Bubbleball

MAANDAG 1 MEI 

25 JAAR GRATIS 1 MEI 
FESTIVAL IN KORTRIJK
Op 1 mei vindt in het Kortrijkse Begijnhofpark de 25ste 
editie plaats van het jaarlijks gratis 1 mei- festival.
Het programma vermeldt:
12 uur: barbecue met Marino Punk |14.30 uur: The 
Nice Guys met volwassen vintage ska |16 uur: Sa-
rah Ferri met een mix van pop, swing en jazz met 
gipsy-invloeden | 17.30 uur: The Kids: legendari-
sche Belgische punkband uit de jaren 70 |19 uur: 
Roméo Elvis: de top van de Brusselse hiphopscene |  
20.30 uur: Compact Disk Dummies: electro, rock 

De activiteiten die in aanmerking 
komen voor de UiTpas vind je op:
www.uitinzuidwest.be/uitpas

* geen UiTPAS activiteit

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 vrijetijds-
kalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in! 
Deadline invoer: editie juni: 5 mei, editie juli: 5 juni. 

and dance met energieke ritmes en volle baslijnen  | 
21.45 uur: DJ Bobalicious brengt verschillende muziek-
stijlen met een alternatief randje. Het jonge volkje kan 
zich doorlopend uitleven in het gratis kinderdorp.

 R Meer info :www.maydaymayday.be

WOENSDAG 3 MEI 

SAMENLEVING | THUIS IN KORTRIJK | 14u |  
Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 0474 12 87 46 |  
www.kortrijk.be/bibliotheek
EVENT | LETSTALKVIDEO | 18u | Howest, The Square, 
Luipaardstraat 12A | letstalkvideo.howest.be

DONDERDAG 4 MEI 

DANS | CLAIRE CROIZÉ & IL FONDAMEN-
TO MET 'FROM THE DEPTHS' | 20.15u | € 25 | 
Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be  
MUZIEK | REFUGEES FOR REFUGEES | 20.15u | 
€ 18 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein | 056 23 98 55 | 
www.schouwburgkortrijk.be
LEZEN | LEESGROEP 'MATERIAL MATTERS' 
VAN THOMAS RAU | 18.30u | Intercommunale Leiedal, 
Pres. Kennedypark 10 | www.vormingplusmzw.be  *
 

VRIJDAG 5 MEI

COMEDY | JOOST VAN HYFTE MET 'CRISIS-
KOK' | 20.15u | € 18 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 
14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be  
MUZIEK | FRANUI & WIM OPBROUCK | 20.15u | 
€ 18 | Concertstudio Kortrijk, Conservatoriumplein 2 | 056 37 06 
44 | www.wildewesten.be 
VOETBAL | KV KORTRIJK VS KSV ROESELARE | 
20u | Guldensporenstadion | 056 96 01 90 | www.kvk.be BRENG JIJ 

OOK DE STAD 
IN BEELD? 
TAG JE 
FOTO’S MET 
#IGKORTRIJK@gauthierrenard – 10.000 

nieuwe bomen in onze 

achtertuin #tinekesbos

@snapshot_oneBloesems aan Den Appel

@jeroen_david #beluikenkortrijk#slachthuisstraat

@ktower8500

Verdieping 10 is 

een feit! #ktower 

@ttompost - Neenee, 

gewoon Kortrijk - 

#beautifulbelgium #leie
@lowagie.be - Another night at the office #barco 

@speekjoornFinale Kuurne-Brussel-Kuurne - #kbk2017

@joostdemuynck - Topniveau! 

Appoloon boven, hup hup! @desmetpatrick - 

#kooigem #landscape 

#westvlaanderen

@gvanhaverbeke

Nepomucenus kijkt naar 

de werken in #igkortrijk

@academiekortrijkConservatorium Verhuist
 tijdens opendeurdag 
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