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03-05 > KLIMAAT

Doorheen deze editie van het Stads-
magazine tonen we hoe Kortrijk telkens 
opnieuw de klimaatreflex maakt. Maak 
ook jij die reflex?

08 > KANAAL

De Vlaamse Regering gaf onlangs het 
startschot voor een onderzoek hoe het 
kanaal Kortrijk-Bossuit bevaarbaar 
wordt voor grotere schepen en welke 
aanpassingen daarvoor nodig zijn.

09 > DEELFABRIEK

Alle Kortrijkse privé-initiatieven rond 
delen, ruilen en herstellen van spullen 
vind je voortaan in de Deelfabriek op  
De Venning. 

12-13 > WE ARE CREATORS

Het najaar staat traditioneel bol van 
de creatieve en muzikale activiteiten. 
Denk maar aan Student Welcome, de 
Week van het Ontwerpen, Sonic City 
en Next!

19 > BRICK PLAY

Het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide 
wordt een plek waar beleving en ont-
moeting centraal staan en waar kunst zal 
samensmelten met het groepsgebeuren.

21 > SCHOUWBURG

Midden september startte in de 
Schouwburg het nieuwe cultuurseizoen 
met een nieuwe directeur: Alexander 
Ververken. Ook bij kunstencentrum 
Buda is een en ander veranderd. 

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 

Het stadhuis is gesloten op 1 en 2 november
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 

KORTRIJK SPREEKT

Het project ‘Heerlijke Heulebeek’ staat terug op het program-
ma. De stad, natuurpunt en studiebureaus Maat-ontwerpers 
en Antea Group slaan de handen in elkaar om de Heule-
beekvallei toegankelijker te maken, met ruimte voor spelen, 
wandelen, natuur… De vallei wordt opgedeeld in verschil-
lende zones, die gefaseerd zullen aangelegd worden. In een 
eerste fase pakt men het deelgebied achter de Emiel Hulle-
broecklaan aan. Dit doen we natuurlijk niet zonder inspraak 
van de inwoners. In november organiseren we 2 momenten:
- Op 8 november komen we samen met verenigingen, scho-

len en andere partners uit de buurt om rond de tafel te zit-
ten en te brainstormen over wat wenselijk is en wat kan. 

- Op zondag 12 november plannen we een vrije wandeling 
in het gebied. Tussen 10 en 12 uur kan je bij verschillende 
infostands terecht voor heel wat info omtrent het project 
en het gebied. We bieden ook een aperitiefje aan.

 R Mail kortrijkspreekt@kortrijk.be voor meer info over het project

SurrounThings.be is een nieuwe, unieke 
website die het mogelijk maakt om een-
voudig spullen uit te wisselen met mensen 
in je buurt. De belangrijkste troeven van 
het platform zijn: 
• Hyperlokaal: max. afstand van 5 km, zo-

dat je met de fiets of zelfs te voet je spul-
len kan halen of afleveren

• Alles op 1 platform: zowel (ver)kopen, 
delen als weggeven

• Duurzaam: niet meer gebruikte spullen 
verdienen uiteraard een tweede leven, 
en daar vaart – behalve jouw buurman/-
vrouw – ook het milieu goed bij

• Sociaal: door in je buurt spullen te (ver)
kopen/delen leer je nieuwe mensen uit je 
wijk kennen

In Gent ging dit platform vorig jaar van 
start. Ondertussen maakten meer dan 
3.500 mensen er gebruik van en verander-
den 6.000 spullen van eigenaar. Een echt 
succesverhaal dus, dat nu ook in Kortrijk 
gelanceerd wordt. De stad spoort jou aan 
om dit gratis platform te ontdekken en ge-
bruiken. Neem een kijkje op www.surrount-
hings.be en deel, verkoop of vind er al wat 
je niet meer of net wél nodig hebt.

BePlanet riep begin dit jaar alle inwoners op om  
een Kortrijks Klimaatproject te realiseren.  

Met middelen van de stad en het Kortrijkse bedrijf  
Van Marcke kregen 10 ingediende projecten steun. 

Ook SurrounThings vroeg en verdient steun.

Kortrijk wordt een klimaatstad, 
met propere lucht, schone ener-
gie en plaats voor water, … 

In onze stad duwt elk stedelijk team 
mee  aan de klimaatkar. Zo leveren de 
renovatiebegeleiders puik werk om je 
energiezuinig te helpen verbouwen. 
De mobiliteitscollega’s zetten steeds 
de fiets centraal. De stadsplanners 
zorgen ervoor dat wagens meer on-
dergronds kunnen parkeren zodat er 
op pleinen meer plaats is voor groen, 
terrasjes, fietsers en voetgangers. Par-
ken en sportdomeinen krijgen een 
natuurvriendelijk onderhoud: zonder 
gif. Ook in de stedelijke gebouwen 
trekt onze stad de klimaatkaart: Kor-
trijk lanceerde het energiezorgplan, 
waarbij de stad door zonnepanelen, 
isolatie, LED-verlichting en innova-
tieve technieken streeft naar een CO2 
neutrale stadsorganisatie. En dit is 
lang niet alles…

Verder in het Stadsmaga-
zine vind je bij elk artikel 
met dit logo hoe Kortrijk 
de klimaatreflex maakt. 
Maak ook jij die reflex? 

Samen voor 
duurzaam! 

Kortrijk gaat
voor klimaatstad 
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Dag van
de Trage Weg    

11.11.11 Groot-Kortrijk en Natuurpunt geven de wandelaars 
op 15 oktober de kans om de mooiste wandelpaden in 

Aalbeke, Kortrijk, Marke en Rollegem te ontdekken. Onder 
de noemer ‘Dag van de Trage Weg’ loodst de tocht de 
deelnemers langs vergeten en verrassende weggetjes.

Natuurkoepel vzw, de provincie West-Vlaanderen  
en stad Kortrijk moedigen iedereen aan om streekeigen 

bomen en struiken aan te planten.

Ben je niet gezegend met echte wandel-
benen? Geen probleem. Vanop twee loca-
ties kan je vertrekken voor een tocht van 
8, 16 of 24 km. De organisatoren tekenden 
een parcours uit van een kleine 5 km dat 
toegankelijk is voor kinderwagens, rol-
stoelen en families met jonge kinderen. 
Op de startlocaties kan je genieten van 
een hapje en een drankje. Vrij starten kan 
tussen 8 en 15 uur aan OC Aalbeke, Aalbe-
keplaats 1 of Don Bosco College Kortrijk, 
Don Boscolaan 30 in Kortrijk.

MET GIDS
Wil je meer weten over de natuur langs de 
trage wegen en de bijzonderheden in het 
Aalbeekse landschap? Dan kan je om 14 
uur aansluiten bij een wandeling in groep 
onder begeleiding van een gids van Na-
tuurpunt. Gezinnen die willen wandelen, 
betalen €8 voor een gezinskaart. De andere 
tarieven bedragen: + 15jaar: €3,5; – 15 jaar: 
€1,5 en –7 jaar: gratis. De opbrengst gaat in-
tegraal naar de werking van 11.11.11. 

 R www.111111kortrijk.com 

Op 14 oktober organiseert de stad 
in samenwerking met Natuurpunt 
een spannende en ludieke activi-
teit tijdens de 22ste Nacht van de 
Duisternis.

Dit initiatief zet de rijkdom van de 
nacht in de kijker en geeft de gezel-
ligheid van de nacht terug aan het pu-
bliek. Dat de donkere nacht bijzonder 
waardevol is, is ook UNESCO niet ont-
gaan. De sterrenhemel, in Vlaanderen 
zo goed als verdwenen door het teveel 
aan verlichting, is erkend als erfgoed. 
Op 14 oktober begeleidt een ervaren 
gids je langs kerkwegels en rustige we-
gen doorheen het landelijke Rollegem. 
Misschien spot je één of ander nacht-
dier. Onderweg houd je halt bij een 
sterrenkijkplaats. Daar wijdt een ama-
teur-astronoom je in de geheimen van 
de sterrenhemel in. Hopelijk zorgen de 
weergoden voor een heldere nacht. 
Achteraf biedt de stad een drankje aan 
in het buurthuis van Rollegem.

PRAKTISCH
Je vertrekt om 20 uur aan het Buurt-
huis Rollegem, Tombroekstraat 2. De 
wandeling is ongeveer 5 km lang. 
Goede stapschoenen en aangepaste 
kledij zijn dus vereist. Je brengt best 
een zaklamp en fluohesje mee.

 R www.nachtvandeduisternis.be

Je kan een plantenpakket samenstellen 
volgens het type haag, bosje of houtkant 
dat je wenst. Hou je van bijen- of een vo-
gelvriendelijke tuin, heb je een boontje 
voor klimplanten of wil je graag kunnen 
snoepen van je tuin? Er is voor elk wat wils! 
Alle pakketten en soorten kan je aanplan-
ten op een beperkte oppervlakte, je hoeft 
dus zeker geen grote tuin te hebben. De 

pakketten gaan de deur uit tegen een heel 
voordelige prijs en de opbrengst van de ac-
tie gaat naar de aankoop van waardevolle 
natuurgebieden in Vlaanderen.

 R Bestel jouw pakket via www.maakhetgroener.be 
tot 2 oktober voor fruitbomen en kleinfruit, tot 13 
november voor alle andere soorten. Haal je bestelling  
op 9 december af op een locatie in je buurt.

Beleef 
de nacht 
van de 

duisternis

VOORONTWERP 
STADSGROEN GHELLINCK

Na het ‘stadsgroen Marionetten’ krijgt 
ook Bissegem binnenkort een vol-
waardige groene long. Na de partici-
patiecampagne in 2016 waarbij geïn-
teresseerden maar liefst 426 ideeën 
en suggesties aanreikten, koppelde 
men het voorontwerp terug. Nu is het 
uitkijken naar de voorstelling van het 
definitief ontwerp komende novem-
ber. ‘Stadsgroen Ghellinck’ wordt het 
open gebied van 9 ha tussen de Gul-
legemsesteenweg, Waterhoennest 
en de Tientjesstraat. Het gebied sluit 
aan bij hoeve Het Armengoed in het 
verlengde van de Ghellinkdreef. In 
deze groene long hecht men bijzon-
der veel belang aan de ontwikkeling 
van een continue traag netwerk van 
wandelpaden en een fietspad, de ver-
dere uitbouw van het jaarlijks groei-
ende geboortebos, de inpassing van 
een waterstructuur, de inrichting van 
een natuurspeelplek met 
spelaanleidingen,….

 R www.ghellinck.kortrijk.be 

MAAK DIGITALE WEEK

Benieuwd wat de Digitale Week in 
Kortrijk inhoudt? Denk je dat de ac-
tiviteiten en workshops tijdens deze 
week zich enkel toespitsen op men-
sen die de eerste stappen zetten in 
de digitale wereld? (leren omgaan 
met een computer, smartphone,…) 
Dan moet je beslist de brochure raad-
plegen. Ook voor kinderen en jonge-
ren staan er toffe workshops op het 
programma en dit alles (bijna) gratis. 
Alle activiteiten vinden plaats van 20 
oktober tot en met 5 november.

 R  Je vindt de brochure in het stadhuis, 
de bibliotheek, de wijkcentra en de 
ontmoetingscentra. Of kijk digitaal op 
www.kortrijk.be/digitaleweek.
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Maak het groener in 
Zuid-West-Vlaanderen
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Onlangs ging, op initiatief van het energie-
bedrijf EOS en de stad Oostende, de groeps-
aankoop zonnepanelen ‘West-Vlaanderen 
kiest Zonne-energie’ van start. De stad Kor-
trijk sluit zich aan bij dit initiatief.

SCHERPE PRIJS
Je kan je gratis en vrijblijvend inschrijven 
via www.wijkiezen.be. De groepsaankoop 
geeft je de kans om op een gemakkelijke 
manier zonnepanelen te kopen. Je bent 

verzekerd van een kwalitatief hoog aanbod 
tegen een scherpe prijs. De initiatiefnemers 
doen het zoekwerk voor jou en informeren 
je op een heldere en objectieve manier. 

PERSOONLIJK VOORSTEL
Je krijgt een persoonlijk voorstel op basis 
van jouw inschrijvingsgegevens met een 
indicatie van jouw kosten en opbrengst. 
Je hebt tot 8 december de kans om het 
voorstel al dan niet te accepteren. Doe je 

dat wel, dan inspecteert de winnende leve-
rancier je dak en plant hij de plaatsing van 
jouw zonnepanelensysteem in.

 R www.wijkiezen.be 

Neem deel aan 
groepsaankoop 
zonnepanelen

stadhuis op afspraak

1jaar

Meer dan

Meer dan

Meer dan

85%

80%
50% 

10.000

maakt zijn afspraak op voorhand

wordt binnen de 2 minuten geholpen

mensen spaarden een verplaatsing naar het stadhuis 
uit door gebruik te maken van het thuisloket.

Maak snel en eenvoudig je afspraak
via www.kortrijk.be/op-afspraak 
www.kortrijk.be/thuisloket

maakt zijn afspraak online

125.000 
bezoekers 

95.000 bezoekers 
maakten een afspraak 

30.000 bezoekers 
komen langs voor iets waarvoor 

je geen afspraak nodig hebt

Red acht levens
in één minuut

Eén orgaandonor kan tot acht levens redden.
Steeds meer mensen laten zich registreren als donor. Toch wach-

ten er in ons land nog altijd 1.200 patiënten op een geschikte 
donor. Voorkom dat je naaste familieleden na je dood voor een 
moeilijke keuze staan en registreer je vooraf. Kom langs bij de 

onthaalbalie 1777 in het stadhuis (ingang via de Leiestraat 21) of 
regel het samen met je afspraak en registreer je snel en eenvou-

dig als orgaandonor. Vergeet je identiteitskaart niet.

Meer info over orgaandonatie vind je op  
www.kortrijk.be/orgaandonatie of bel het gratis nummer 1777.

Wil je een lagere energierekening en tegelijk een bijdrage leveren aan  
een duurzame wereld? Dan zijn zonnepanelen een slimme investering.

Kortrijk
renoveert
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Er staan grote veranderingen op til voor het kanaal Bossuit-Kortrijk. Op 8 
september gaf de Vlaamse Regering het startschot voor een onderzoek hoe het 
kanaal bevaarbaar wordt voor grotere schepen en welke aanpassingen daarvoor 
nodig zijn. Net als bij de Leiewerken kunnen die werken een vernieuwing van de 

stad meebrengen met meer ruimte, groen en nieuwe fietsverbindingen.

WAAROM HET KANAAL AANPASSEN?
Goederenvervoer over het water is de toe-
komst. Meer vervoer over het water bete-
kent minder vrachtwagens op de weg en 
dat zorgt op zijn beurt voor minder vervui-
ling en meer verkeersveiligheid. Om meer 
vervoer over het water toe te laten, moeten 
onze kanalen en rivieren ingericht zijn om 
meer en grotere schepen aan te kunnen. In 
het Europees project Seine-Schelde werkt 
het Vlaamse overheidsbedrijf Waterwegen 
en Zeekanaal NV (W&Z) aan een vlotte ver-
binding om goederen via de grote havens 
vlot via het water te verdelen naar het bin-
nenland en omgekeerd. Daarvoor moeten 
grote schepen rechtstreeks van de Leie naar 
de Boven-Schelde kunnen varen. Tot nu toe 
moeten ze daarvoor een omweg maken via 
Gent. Het kanaal Bossuit-Kortrijk is een veel 
kortere weg, maar grote schepen kunnen 

er niet passeren. Hoe het kanaal toeganke-
lijk moet worden voor grote schepen wordt 
nu onderzocht in een studie. 

WAT VERANDERT ER IN KORTRIJK?
De grootste aanpassingen om het kanaal 
Bossuit-Kortrijk bevaarbaar te maken voor 
grotere schepen, situeren zich in Kortrijk. Het 
kanaal moet daar zowel breder als dieper ge-
maakt worden om schepen tot 3000 ton aan 
te kunnen. Nu kunnen via de oude sluizen 
schepen van maximum 300 ton passeren. 
Twee mogelijke opties worden onderzocht: 
het huidige tracé verbreden en verdiepen of 
een alternatieve verbinding met de Leie zoe-
ken in de buurt van de R8. Een nieuwe sluis 
moet de drie oude en smalle sluizen vervan-
gen. De plaats van die nieuwe sluis maakt 
ook deel uit van de studie. Beide scenario’s 
zullen ongetwijfeld een grote impact hebben 

op de stad. Maar net als bij de Leiewerken 
kunnen die werken een vernieuwing van de 
stad meebrengen met meer ruimte, groen en 
nieuwe fietsverbindingen voor de inwoners.

DUIDELIJKHEID TEGEN EIND 2018 
Kortrijk staat voluit achter het idee om meer 
een meer in te zetten op duurzame vormen 
van transport. Maar als stad verdedigen we 
ook de belangen van onze inwoners. We 
engageren ons samen met W&Z om open 
te communiceren. We houden de vinger 
aan de pols en sturen aan op een grondig 
onderzoek dat zo snel mogelijk duidelijk-
heid brengt bij de betrokken bewoners 
en ondernemers. Tegen eind 2018 belooft 
de Vlaamse regering meer duidelijkheid te 
brengen over de ingrepen in Kortrijk. 

 R www.kanaalbossuitkortrijk.be

De toekomst van het kanaal 
Bossuit-Kortrijk:

een nieuwe watersnelweg

Nieuwe vormen van economie zijn niet 
meer weg te denken uit onze maatschappij. 
Ook in Kortrijk namen betrokken burgers 
initiatieven in het kader van de deel-, ruil-, 
en hersteleconomie. Die burgers krijgen de 
steun van stad en OCMW. Zij krijgen bijvoor-
beeld een ruimte ter beschikking voor hun 
werking, of steun bij het bekendmaken en 
verbreden van hun activiteiten. 

DEELFABRIEK

Nu gaan stad en OCMW nog een stapje verder. 
In september verwelkomde De Deelfabriek 
haar klanten op de hoek van de Damastwe-
versstraat en de Spinnerijkaai op de Venning. 
Nu kan je alle initiatieven vinden onder één 
dak. Bij de Instrumentheek bijvoorbeeld kan 
je goedkoop werkinstrumenten huren, zodat 
je voor kleine klussen in huis geen dure aan-
kopen meer hoeft te doen. Voor kleding kan 
je terecht bij de ruilwinkels Swop&Go (voor 
kinderen) en 't Goede Doel (voor volwas-
senen). De bib installeerde er een ruilbiblio-
theek met vooral kinderboeken, en ook de 

Pamperbank is er actief. De Instrumentheek 
en de ruilwinkel ontstonden onder hoofdstuk 
10 van het armoedebestrijdingsplan van het 
OCMW, waarbij burgers en organisaties steun 
konden krijgen voor initiatieven die mee hel-
pen armoede te bestrijden.

FIETSKEUKEN

Iedere eerste dinsdag van de maand kan 
je er ook terecht in de Fietskeuken, waar 
je onder begeleiding aan je eigen fiets kan 
knutselen, zodat je veilig de baan op kan. Af 
en toe is er ook een Repair Café (zie kader). 
En de komende maanden komen er nog 
nieuwe ruil- en deelinitiatieven bij, zoals 
een ruilproject voor kinderfietsjes. 

ONTMOETINGSRUIMTE

"Door alle initiatieven onder één dak te 
brengen, maken wij die toegankelijker, ze-
ker voor kansengroepen", zegt coördinator 
Ruben Derhore. Aan de Deelfabriek is ook 
een nieuwe ontmoetingsruimte voor de 

buurt gekoppeld, die enkele namiddagen 
per week open is. En vlakbij opende ook de 
nieuwe voorschoolse kinderopvang 'Speel-
hoek Venning' van vzw Effect de deuren. 

Delen, ruilen, herstellen
Alle Kortrijkse privé-initiatieven rond delen, ruilen en herstellen van spullen 
vind je voortaan in de Deelfabriek op De Venning. Zo hopen de initiatieven 

elkaar te versterken en een ruimer publiek te bereiken.

Heb je thuis kapotte spullen? En je wil 
die graag herstellen, maar je weet niet 
precies hoe? In het Repair Café zijn re-
paratiedeskundigen zoals elektriciens, 
naaisters,  etsenmakers en computer-
specialisten aanwezig. Zij helpen je 
om de gewenste reparatie uit te voe-
ren of tonen hoe je het thuis zelf kan 
oplossen. Terwijl je je beurt afwacht, 
kan je genieten van een drankje in de 
bar. Afspraak op zondag 5 november 
van 10 tot 14 uur in de Deelfabriek, 
Damastweverstraat 1 in Kortrijk. 
 

 R  www.kortrijk.be/repaircafe

Repair Café 

©
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Kortrijk Kort 

Sinksen 18: 
Kortrijk Verleidt

De voorbereidingen voor de volgende 
editie van SINKSEN zijn al in volle gang. 
Stad Kortrijk en de organisatoren nodigen 
jou en jouw vereniging opnieuw uit om 
SINKSEN mee vorm te geven. Rode draad 
doorheen het Kortrijks grootste stadsfeest 
is het thema ‘Kortrijk Verleidt!’. Hiermee wil 
SINKSEN een beroep doen op jouw ver-
beelding. Je kan het thema letterlijk ne-
men en de romantiek hoogtij laten vieren. 
Samen willen wij ook de Leie in de kijker 
zetten. De verlaging van de Leieboorden 
is namelijk tegen SINKSEN een feit - en dat 
gaan wij vieren. ‘Kortrijk Verleidt!’ kan je 
ook lezen in de betekenis van je verleiden 
en aanzetten om mee te doen, van men-
sen verbinden… Vandaar ook dit jaar deze 
oproep. Wil je een plein invulling of vorm 
geven in het thema? Wil je meedoen aan 
parades of streetacts? Zit je op een ei te 
broeden of heb je zelf een leuk idee voor 
‘Kortrijk Verleidt!’... Laat ons dan vóór 20 
oktober iets weten, via het intekenformu-
lier op  de site. 

 R 056 277429 of sinksen@kortrijk.be 
www.sinksen.be

Hulp bij aanvraag 
studietoelage

Naar school gaan is belangrijk voor de 
toekomst van jouw kind. Maar omdat 
schoollopen veel kosten met zich mee-
brengt, helpt de Vlaamse Overheid die fi-
nanciële lasten dragen. De schooltoelage 
is er voor kleuters en leerlingen uit het la-
ger en secundair onderwijs. Studenten in 
het hoger onderwijs kunnen aanspraak 
maken op de studietoelage. Je kan de 
toelage online aanvragen via www.
studietoelagen.be of een papieren aan-
vraagformulier ophalen bij het school-
secretariaat, een Centrum voor leerlin-
genbegeleiding of integratiecentrum. 
Wil je persoonlijke hulp bij de aanvraag? 
Dan ben je welkom op de zitdag van de 
dienst studietoelagen op donderdag 26 
oktober van 9 tot 12 uur en van 13 tot 
16 uur in het Sociaal Huis, Budastraat 27, 
Kortrijk. Daar staan de medewerkers van 
de afdeling studietoelagen voor je klaar. 
Zij gaan na of je in aanmerking komt voor 
de toelage en helpen het formulier invul-
len. Breng alvast de volgende documen-
ten mee: 

•  Elektronische identiteitskaart 
 mét pincode 
•  Bankrekeningnummer 
•  Het laatst ontvangen aanslagbiljet van 

de belastingen 
•  Indien van toepassing: - Bewijs van ali-

mentatiegeld (aan de hand van reke-
ninguittreksels) - Huurovereenkomst 
(kotstudenten) - Bewijs van leefloon - 
Mogelijke inkomensvervangende tege-
moetkomingen - Attest internaat - At-
test schuldbemiddeling - Bij handicap: 
attest van handicap 

 R Vragen? Bel gratis 1700 (Vlaamse Infolijn) 
of neem een kijkje op www.studietoelagen.be

Heraanleg 
dorpskern Sente

Binnenkort gaan de herinrichtingswer-
ken van de dorpskern van Sente van start. 
Vanaf 1 november zal men heel wat voor-
bereidende nutsleidingen vernieuwen. In 
april 2018 maakt men dan werk van de 
eigenlijke heraanleg van de dorpskern. De 
gemeentes Kuurne en Lendelede en de 
stad Kortrijk stellen alles in het werk om de 
hinder zoveel mogelijk te beperken.

Werk mee aan 
mARCt de 
Triomphe

Van 16 tot 24 december is de Veemarkt 
het decor voor ‘mARCt de Triomphe’ met 
een Arc de Triomphe. Dit initiatief bestaat 
uit 9 dagen markt waar muziek, voeding, 
ontmoeting en verbinding centraal staan. 
Organisaties, scholen, ondernemers, maar 
ook de Kortrijkzanen zelf kunnen  mee-
werken aan deze bijzondere kerstmarkt. 
Hun ideeën, projecten en initiatieven zijn 
belangrijk voor de invulling, planning en 
uitvoering van het concept. De gezamen-
lijke opbrengst van de mARCt de Triomphe 
gaat naar organisaties die zich dagelijks in-
zetten voor mensen en nood. 

 R Wil je meewerken aan dit nobel gebeuren? 
Mail naar info@stuyverij.be 
www.destuyverij.be

Verhuis stand-
plaatsen taxi’s 

Door de werken in de stationsomgeving 
vind je de taxi’s niet langer op hun ver-
trouwde stek. De standplaatsen voor 11 
taxi’s bevinden zich nu in de zone van 
de vroegere busperrons. Op bijgevoegd 
plan heb je een overzicht van de stand-
plaatsen.

TAXIBONNEN
Senioren die een taxi nemen naar het az 
groeninge, kunnen gebruik maken van 
een taxibon. Kortrijkse 75+-ers of per-
sonen met een fysieke of visuele beper-
king kunnen maandelijks maximaal 10 
taxibonnen aankopen. Eén bon heeft de 
waarde van 5 euro, waarvan je zelf maar 
de helft betaalt. De bonnen kan je inzet-
ten voor taxiritten bij enkele Kortrijkse 
taxifirma’s. Meer info verkrijg je in het 
wijkcentrum in jouw buurt (www.kortrijk.
be/wijkteams).

Draag jij zorg  
voor een dierbare? 

Wie zorg draagt voor een dierbaar ie-
mand, stelt zich wellicht volgende vra-
gen. Welke praktische oplossingen 
bestaan er om je thuis te behelpen (voe-
ding, verplaatsing, medicatie, ….)? Welke 
financiële hulp is mogelijk? Hoe moet het 
verder op juridisch vlak? Wat doet het met 
iemand om ziek te zijn? Wat is de impact 
op zijn naaste omgeving? Om op die vra-
gen een antwoord te geven, organiseert 
az groeninge elke maand een infosessie 
gevolgd door een ontmoetingsmoment 
met de sprekers aan wie je persoonlijke 
vragen kan stellen. Op 23 oktober legt 
een psychologe uit hoe je best omgaat 
met ouder worden. Een diëtiste geeft tips 
hoe je ervoor kan zorgen dat de oudere 
goed eet en voldoende drinkt, wat je kan 
doen bij kauw- en slikproblemen. Het in-
fomoment vindt plaats om 15 uur in het 
Meetingcenter Notenhof, aan de Ken-
nedylaan. De deelname kost 7 euro, par-
keerticket, koffie en gebak inbegrepen.

 R www.azgroeninge.be/draagjijzorgvoor of 
056 63 63 49. Je kan je ook inschrijven op 
een maandelijkse infomail en doorgeven 
welke thema’s je nog behandeld wil zien.

Correct sorteren

De Belgen staan bekend als echte sor-
teerkampioenen. En dat is goed nieuws, 
want daardoor dragen wij met z’n allen 
bij aan een duurzamer leefmilieu. Correct 
sorteren is de basis voor een efficiënte 
recyclage. Hoe beter je thuis en op het 
werk sorteert, hoe meer men materialen 
kan recycleren en hoe hoger de kwaliteit 
van de gerecycleerde materialen. In de 
huishoudelijke verpakkingen zijn er drie 
grote afvalstromen: pmd, papier en kar-
ton en glas. 
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We are creators
Het najaar staat traditioneel bol van de creatieve en muzikale activiteiten. 

Zo verwelkomt Kortrijk haar studenten met Student Welcome  en nodigt de 
Week van het Ontwerpen het kruim van de jonge Belgische ontwerpers uit.

STUDENT WELCOME 

De studenten krijgen deze keer een waar 
feestje voorgeschoteld nieuwe stijl. Geen 
livebands meer, maar deejays die het 
Schouwburgplein in vuur en vlam moeten 
zetten. Met onder meer Eva De Roo + SKYVE 
en ‘good old’ TLP kan je zeker niet stilstaan. 

 R Donderdag 5 oktober vanaf 16.30 uur  
op het Schouwburgplein 
Volg Student Welcome Kortrijk op facebook 

WEEK VAN HET ONTWERPEN

Dit jaar is de Budafabriek het hart van de 
Week van het Ontwerpen. Je maakt er 

kennis met het kruim van de studenten-
projecten van het Vlaamse ontwerponder-
wijs. Daarnaast is de expositie ‘Museum 
of Failure’ een echte aanrader. Ontwerpen 
is een proces van vallen en opstaan. Deze 
expo toont je heel wat interessante en toch 
geflopte innovaties: parfum van Harley 
Davidson, de Google Glass, groene Heinz-
ketchup en runderlasagne van tandpasta-
fabrikant Colgate.

Verder kan je de beste objecten en ont-
werpideeën uit 20 jaar inspiratiereizen van 
Howest bekijken in de expo DesignMiles 
en innovatieve producten van bedrijven 
uit onze regio op DesignX50. De interac-
tieve tentoonstelling ‘Contrei’ toont dat 

ontwerpen niet alleen van toepassing is 
op objecten en gebruiksvoorwerpen. Ook 
onze dagdagelijkse leefwereld waarin wij 
wonen, werken, vertoeven en verpozen is 
doelbewust ontworpen om te voldoen aan 
de heel diverse verwachtingen, wensen en 
ambities. Deze expo’s zijn niet alleen gratis 
toegankelijk, er zijn ook heel wat activitei-
ten tijdens ‘Week van het Ontwerpen’: net-
werkevent Buda Libre, een Student Night, 
en in het weekend kunnen de kinderen 
deelnemen aan allerlei workshops in de 
Budafabriek. 

 R 18 tot 22 oktober in de Budafabriek 
Bekijk het volledige programma op  
www.weekvanhetontwerpen.be

WIT.H STELT TENTOON 

Texture gooit de deuren open voor Wit.h 
en Wit.h vlecht zich doorheen Texture. 
Onder de titel ‘1000 Patronen’ zet de Kor-
trijkse kunstenorganisatie Wit.h een uit-
dagende tentoonstelling neer. Verrassen-
de, hedendaagse kunst verweeft zich met 
het erfgoedverhaal van de vlas-, kant- en 
linnennijverheid. Getalenteerde kunste-
naars met een verstandelijke beperking 
participeren in het kunstenveld en schrij-
ven, samen met andere kunstenaars en 
in de nabijheid van andere kunstwerken, 
een vitaal verhaal. Vanuit een sociaal en 
artistiek oogpunt zetten de kunstenaars 
onze geijkte kijk- en denkpatronen een 
hak. Het parcours breekt onze rolmodel-
len middendoor. Wel duizend clichés, 
stigma’s en verwachtingspatronen wor-
den ontrafeld. Een nieuw, fris verhaal ont-
spint zich.

 R 8 oktober tot 5 november in museum Texture 
www.texture.be.

INTREDE VAN DE SINT

Op zondag 5 november komt Sinterklaas 
aan in Kortrijk. Omstreeks 10 uur verwach-
ten we hem aan Buda Beach. Samen zin-
gen we verschillende sinterklaasliedjes en 
geven we de Sint en zijn pieten een warm 
welkom. Na aankomst neemt de goedhei-

lig man uitgebreid de tijd om de kinderen 
te begroeten en de vele tekeningen in ont-
vangst te nemen. Daarna trekt hij richting 
Schouwburg waar kinderen en ouders ’s 
namiddags welkom zijn voor de sintshow. 
Je leest hierover meer op p.16 van dit stads-
magazine. 

 R zondag 5 november om 10 uur op Buda Beach 
www.kortrijk.be/sinterklaas 

SONIC CITY

Het jaarlijkse muziekfestijn van het Wilde 
Westen vindt dit jaar plaats in Départ. 
Thurston More cureert en brengt onder-
meer Liars, Pharmakon en Nels Cline mee.
 

 R 10 tot 12 november in  
Evenementenhal Depart, Kortrijk Weide 
www.wildewesten.be

NEXT

De 10e editie van het festival strekt zich 
uit over 15 locaties over de hele Eurome-
tropool. Verwacht je aan dans, theater en 
performance van wereldtoppers en ontlui-
kende talenten. 

 R 9 tot 25 november  
www.nextfestival.eu  

DJ-FEEST TIJDENS 
STUDENT WELCOME
Na zestien edities Student Welcome 
Concerts slaan de organisatoren dit 
jaar een andere weg in. Samen met 
studenten gingen zij op zoek naar 
een nieuw format. Wat blijkt: de tijd 
is rijp om de C (van Concerts) te la-
ten vallen. Dit jaar maken de orga-
nisatoren er vooral een dansfeest 
van, met tal van toppers achter de 
draaitafel. 

Het Schouwburgplein en de gevel 
van het Schouwburggebouw vor-
men op 5 oktober het decor voor 
een visuele show waarbij de beats 
je vanaf de namiddag om de oren 
vliegen. In de vooravond mogen 
vier studenten uitmaken wie de 
beste studenten-dj is. Aansluitend 
trekt Richie Haley om 19.30 uur de 
avondprogrammatie op gang.  Ha-
ley is een jonge snaak van 13 jaar 
die hoge ogen gooit binnen het 
dj-milieu.  Hij won de laatste editie 
van Kunstbende en maakte onder-
tussen passages in zowat alle grote 
dj-scholen van België en Neder-
land.  Dj Quartier neemt daarna het 
roer over en bewijst waarom hij na 
Tomorrowland ook een plaats ver-
dient op SW 2017.  Headliners Eva 
De Roo (Studio Brussel) ft. Skyve en 
afsluiter TLP laten het plein volledig 
ontploffen tot 1 uur. Dit is meteen 
het moment waarop de lichtshow 
en indrukwekkende videomontage 
op de gevel van de Schouwburg 
volledig tot zijn recht komt.  Ben je 
geen fan van beats? Dan is de licht-
show op zich al de moeite om naar 
het centrum af te zakken.  

 R 5 november vanaf 16.30 uur  
op het Schouwburgplein

 R Volg Student Welcome 2017  
op Facebook 

CAMPUS KORTRIJK
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17 oktober is traditioneel de wereldverzetdag tegen armoede.  
Ook Kortrijk doet mee, met een speciale wandeling langs plekken  

waar mensen in armoede hulp krijgen.

Niemand loopt er graag mee te koop dat 
hij of zij arm is. Toch hebben veel mensen 
het moeilijk, ook in een welvarende stad als 
Kortrijk. Daarom ook maakte Kortrijk werk 
van een armoedebestrijdingsplan, om ie-
dere dag opnieuw stadsgenoten te helpen 
sterker te worden. Eén keer per jaar staan 
we iets langer stil bij de armoedeproble-
matiek. Op 17 oktober is er wereldwijd de 
verzetdag tegen armoede. Op die dag or-
ganiseert A'kzie, de Kortrijkse vereniging 
waar armen het woord nemen, altijd een 
speciaal evenement. Zo was er enkele jaren 
geleden nog een fel opgemerkte fototen-
tentoonstelling in de K in Kortrijk. 

ARMOEDEWANDELING
Dit jaar wil A'kzie de aandacht wat langer 
vasthouden en mensen nog meer bewust 

maken van de strijd die mensen in armoede 
moeten leveren. Daarom werd een wande-
ling uitgestippeld langs een twaalftal plek-
ken waar mensen in armoede worden ge-
holpen. Onder andere het OCMW en het 
stadhuis komen aan bod, maar ook het 
CAW, VormingPlus of de nachtopvang in 
de Tuighuisstraat, waar veel mensen steun 
vinden bij elkaar. De wandeling begint bij 
het gebouw van A'kzie op de hoek van de 
Veemarkt en de Slachthuisstraat. Op die 
twaalf plekken kunnen wandelaars een 
QR-code vinden. Dankzij een code die je 
kan krijgen bij A'kzie kunnen de QR-codes 
ontgrendeld worden. Dan krijg je op je ta-
blet of smartphone een verhaal te zien van 
mensen die op die plek werden geholpen. 
De hele productie kwam tot stand dankzij 
de medewerking van het medialab Quindo.

GELEIDE WANDELING 
Met de digitale wandeling wil A'kzie niet al-
leen de aandacht vestigen op de strijd die 
mensen moeten leveren, maar ook juist to-
nen hoe sterk die mensen zijn. Je kan het 
parcours ook nog wandelen na 17 oktober. 
Groepen kunnen een afspraak maken bij 
A'kzie, dan krijgen ze voor en na de wande-
ling nog extra duiding van enkele mede-
werkers. Een ideale, leerrijke uitstap voor 
wie meer wil weten over armoede in Kor-
trijk, en wat eraan gebeurt.

 R Wandelen op 17 oktober kan  
tussen 14 en 17 uur.

 R Inschrijven kan via akzie@live.be of  
bel Liesbet op 0479 055525 of  
Ingrid op 0474 376431.

Hou je agenda vrij voor het derde en laatste grote stadsdebat over 
hoe we ruimte willen gebruiken in onze stad. Vlaams bouwmeester 
Leo Van Broeck komt opnieuw naar Kortrijk en kijkt samen met Joa-
chim Declerck naar hoe Kortrijk er in de toekomst kan uitzien. Het 
tweede stadsdebat liet jullie als inwoners aan het woord over de 
toekomst van Kortrijk. En het moet gezegd: de resultaten zijn vrij ra-
dicaal. De inwoners van Kortrijk duwen het gaspedaal richting ver-
nieuwing en verbetering van de stad diep in. Benieuwd? Kom op 24 
oktober luisteren naar de resultaten van het tweede debat en stem 
mee over de richting waarin we onze stad willen sturen. Inschrijven 
kan op www.kortrijk2025.be/stadsdebat3. Steek je graag je licht op 
over de toekomst van de regio? Dompel je onder in de regiovisie van 
Leiedal in de expo ‘Contrei’, van 18 tot 31 oktober in de Budafabriek. 
Meer info op www.leiedal.be/Contrei.

 R Volg de toekomst van de stad op www.kortrijk2025.be 
dinsdag 24 oktober vanaf 19 uur in Depart, Kortrijk Weide

Bij Urban Sports spelen sporters in op de uit-
dagingen van een stad of dorp. Muren, trap-
pen, speeltoestellen of een plein … alles wat 
hun pad kruist, benutten ze. Sinds kort heeft 

Kortrijk nu ook een indoor Urban Sports Park 
waar zowel Freerunners, BMX-ers, skateboar-
ders, … terecht kunnen. Een fijne oplossing 
als het weer buiten trainen niet toelaat, maar 

ook extra experimenteerruimte. Het Urban 
Sports Park op Kortrijk Weide, dé plek waar 
jongeren zich kunnen uitleven op vlak van 
creativiteit en zelfexpressie.

Wandelen als verzet 
tegen armoede

Stadsdebat 3: beslis mee
over de toekomst van de stad

Urban Sports Park

Stad in verandering

©
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Kortrijk Kort 

Open Leercentrum  

Op vrijdag 13 oktober vindt de officiële 
opening plaats van het Open Leercen-
trum van de bib. Dit centrum is een aan-
vulling van de leerondersteuning die de 
bib biedt. Scholieren en studenten ma-
ken hun schoolwerk en studeren in de 
bibliotheek. Klassen komen langs voor 
het ontlenen van boeken, een rondlei-
ding op maat of een tabletzoektocht. 
Met het Open Leercentrum steekt de 
bibliotheek nog een tandje bij: De bib 
richt een belangrijk deel van haar pu-
blieksruimten in als Open Leercentrum 
met ruime medialabfuncties. Behalve de 
publiekspc’s en wifi voorziening kunnen 
scholieren er gebruik maken van twee 
mediapc’s en ‘screen sharing’-technolo-
gie. Nieuwe digitale leermiddelen zoals 
360 graden camera’s, actioncamera’s, 
Google VR-brillen worden ingezet voor 
scholen. Leerkrachten kunnen deze ap-
paratuur vanaf november reserveren en 
gratis gebruiken voor hun klasprojecten. 
Parallel ontwikkelt de bib ook zelf een 
aantal nieuwe educatieve pakketten en 
trajecten over o.a. digital storytelling en 
Google VR. Leerkrachten kunnen ook 
verschillende bibliotheekruimtes reser-
veren voor educatieve doeleinden. Het 
nieuwe Open Leercentrum bevat ook 
een belangrijk sociaal-educatief aspect. 
Leerlingen uit het lager en secundair on-
derwijs kunnen er buiten de schooltijden 
terecht voor ‘Huiswerk@bib’. Dankzij de 
steun van sponsors maken zij gratis ge-
bruik van laptops en een ruim uitgeruste 
‘instrumentheek’ en moderne screensha-
ring technologie. Hiermee versterkt de 
bibliotheek het armoedebeleidsplan van 
de stad Kortrijk.
 

 R  www.veranderwijs.nu 

Kinder-
universiteit 
ontmaskert 
slimme 
uitvindingen

Leergierige 8- tot 13-jarigen kruisen best 
zaterdag 7 oktober in hun agenda aan. 
Dan organiseert KULeuven Campus Ku-
lak (Etienne Sabbelaan 53, gebouw A) 
vanaf 9.30 uur de kinderuniversiteit. De 
Kulak wil de kinderen op een speelse ma-
nier warm maken voor de verschillende 
wetenschappen van de universiteit: de 
wetenschap en de technologie, de bio-
medische en humane wetenschappen. 
Het thema dit jaar is “Eureka! Slimme 
uitvindingen aan de kinderuniversiteit”. 
Heb je je ooit al eens afgevraagd hoe 3D 
precies werkt of hoe archeologen hun 
vondsten onderzoeken zonder ze aan te 
raken? Je ontdekt dit alles tijdens de col-
leges en workshops van de Kinderuniver-
siteit. Je schrijft je vooraf in via de web-
site. Wacht niet te lang, want de plaatsen 
zijn gegeerd. 

 R  www.kuleuven.be/kinderuniversiteit

Sinterklaasshow 
in Schouwburg

Het jonge volkje doet er goed aan om 
zondag 5 november met stip aan te dui-
den in agenda. In de Kortrijkse Schouw-
burg kunnen zij om 14 uur, 15.30 uur en 
17 uur de Sinterklaasshow bijwonen.
De show beschrijft de belevenissen van 
een meisje. Elke morgen springt Anna-
Julia uit haar bed en stormt zij de trap-
pen af naar de voordeur. Zij wacht op een 
brief van Sinterklaas. Al twaalf dagen ... 
en nog steeds niks. En dat is niet van zijn 
gewoonte. De Sint is altijd stipt. Zou Sin-
terklaas haar zijn vergeten ? Anna-Julia: 
“Raar. Ik ben superflink geweest dit jaar. 
Kennen jullie dat: een geheim ? Ja? Goed. 
Want ik wil dat jullie er éen bewaren. Nie-
mand mag het weten. Ik ga hem zoeken. 
Deze nacht vertrek ik ... Gaan jullie mee ? "

 R Tickets (vanaf maandag 9 oktober):  
€ 2,50 (-26) & € 5,00 
Uit in Kortrijk – 056 23 98 55  
online via www.schouwburgkortrijk.be 

volstaat om de app te openen en de QR-
code op het slot van de fiets te scannen. 
Het slot opent zich automatisch en je kan 
je fietstocht aanvatten. Op het einde van 
de rit stal je de fiets op een correcte ma-
nier en sluit je het slot handmatig. Het 
sluiten van de fiets beëindigt automa-
tisch de rit in de app en het verschuldig-
de bedrag gaat van je saldo. De tarieven 
bedragen per begonnen blok van 20’: 
0,45 cent voor het eerste uur, 0,65 cent 
voor het tweede uur, 0,80 voor het derde 
uur, voor de volgende uren betaal je 1 €.
Mobit is het enige platform dat een unie-
ke service biedt van volledig vrij parke-
ren. Via een server volgt Mobit de locatie 
van de fietsen op.

TECHNISCH VERNUFT 
De Mobit-fietsen zijn van Belgische ma-
kelij en vervaardigd uit hoogwaardig 
aluminium waardoor zij stevig en recy-
cleerbaar zijn. Zij beschikken over een 
verstelbaar zadel zodat de fiets geschikt 
is voor alle volwassen gebruikers. De 
Mobit Smartlock is voorzien van een in-
gebouwde GPS, bewegingssensor en da-
tacommunicatie module. Vooraan heeft 
elke fiets een pakdrager met zonnepa-
neel, dat zorgt voor het opladen van de 
batterij in het slimme slot.

Gratis inrijlessen 
voor senioren

Het Kortrijkse parkeerbedrijf Parko orga-
niseert op zondag 29 oktober van 10.30 
tot 12.30 uur opnieuw een gratis 'inrijles 
ondergrondse parkings voor senioren 
(zestigplussers)'. 

De inrijles vindt plaats in de ondergrondse 
parking ‘Houtmarkt’ op de Houtmarkt 
in Kortrijk. Medewerkers van Parko to-
nen aan de cursisten, die met hun eigen 
wagen komen en rijden, hoe zij veilig de 
ondergrondse parking moeten in- en uit-
rijden, er parkeren en hoe zij het bank-
kaart- en abonneesysteem, om de parking 
in en uit te kunnen rijden, moeten gebrui-
ken. Kortparkeerders kunnen de parking 
‘Houtmarkt’ enkel in door gebruik van 
hun bankkaart, abonnees met hun eigen 
badge. Na de les biedt Parko alle deelne-
mers een kopje verse koffie aan. 

 R Inschrijven voor deze inrijles kan tot en met 
maandag 23 oktober op info@parko.be of via 
056 28 12 12.

Kortrijk heeft met deelfietsen  
West-Vlaamse primeur

In het Kortrijkse straatbeeld zie je voort-
aan maar liefst 200 deelfietsen met een 
zogenaamd ‘slim slot’. Kortrijk test als eer-
ste West-Vlaamse stad deze gloednieuwe 
deelfietsen uit. Tot en met december gaat 
de stad in zee met Mobit, een jonge Bel-
gische startup die met dit vernieuwend 
fietsdeelsysteem uitpakt. Elke grote Euro-
pese stad heeft een systeem van deelfiet-
sen, maar meestal ging dit gepaard met 
vaste plaatsen. Kortrijk werkt met een 
uniek systeem van volledig vrij parkeren. 
Dit is een West-Vlaamse primeur.

DIGITAAL PLATFORM
Via een digitaal platform kunnen inwoners 
of bezoekers zich aanmelden. Het gebruik 
van de groene deelfietsen is dankzij tech-
nologische snufjes eenvoudig: geen sleu-
tels, geen vaste standplaatsen en geen 
abonnement. Mobit werkt samen met Mo-
biel voor het onderhoud, de verplaatsing 
en de herverdeling van de fietsen. Om met 
een deelfiets de stad te kunnen doorkrui-
sen, moet je je eerst registreren op het plat-
form van Mobit. Dit kan je via de website 
www.mobit.eu of de app. Bij de registratie 
betaal je een waarborg van 49 €. Zo willen 
de initiatiefnemers misbruiken voorkomen. 
Elke gebruiker die zich uitschrijft, krijgt de 
waarborg en het resterende bedrag in zijn 
Mobit-portefeuille terugbetaald.

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Het systeem is gebruiksvriendelijk: het 

Rij gratis van 1 tot 15 oktober
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Piet Huysentruyt trekt met zijn sterrenzaak Likoké op wereldreis. Starten 
doet hij in zijn geboortestad Kortrijk. Van 17 oktober tot eind november 

opent hij een tijdelijk restaurant op domein Guldenspoor aan de oevers van 
de Leie. Daarna reist hij verder naar Azië en Zuid-Afrika. 

Vorig jaar ontstond het idee bij Piet om met 
zijn sterrenzaak op wereldtournee te gaan. 
Samen met zijn zoon Cyriel wil hij zo de 
levensreis van hun (groot)vader afleggen. 
“Likoké, de naam van mijn restaurant, is 
een eerbetoon aan mijn vader. Mijn ouders 
hadden een koffieplantage in Congo, maar 
verloren alles. Mijn vader kreeg er de bij-
naam ‘Likoké’, een vis die niet te vangen is.”

WERELDTOURNEE 
Van 17 oktober tot 25 november opent 
hij een tijdelijk restaurant op domein Gul-
denspoor in de Loodwitstraat in Kortrijk. 
Daarna trekt hij verder richting het Japanse 
Osaka en Bali in Indonesië. Op 15 decem-
ber houdt hij halt in Singapore. Afsluiten 

doet hij in Franschhoek in Zuid-Afrika. “Een 
tijdelijk restaurant openen in Congo lukt 
jammer genoeg niet. Het is er te gevaarlijk. 
Vandaar dat wij eindigen in Zuid-Afrika, 
waar ik symbolisch de urne van mijn vader 
een plaats wil geven.”

KAMAGURKA
Voor ‘Likoké on Tour’ werkt Piet Huysen-
truyt samen met Kamagurka. De bekende 
cartoonist vertaalde de menukaart in een 
soort stripverhaal en ontwierp ook speci-
ale borden die je kan kopen. De opbrengst 
gaat naar het project Isabelo, een Zuid-
Afrikaanse organisatie die dagelijks 1.400 
kinderen te eten geeft. Met het geld wil de 
organisatie een kookschool oprichten. 

 R Reserveren voor Likoké On Tour  
kan via www.likoke.fr. 

Piet Huysentruyt opent
tijdelijk restaurant

Via Kortrijk Spreekt werden burgers vanaf 
dag één betrokken bij de ontwikkeling 
van de site Kortrijk Weide. Zo vonden er 
infomomenten, overlegtafels en werfcafés 
plaats, alsook evenementen waarbij inwo-
ners aan zet waren.

MAP13 BARCELONA
Nu het architectencollectief MAP13 Barce-
lona de opdracht binnenhaalde om kunst 
te integreren op Kortrijk Weide, krijgen alle 
Kortrijkse inwoners opnieuw de kans om 
ideeën te spuien en aan de slag te gaan. Zo 
schiet ‘Brick PLAY’ uit de startblokken.

BESLIS MEE! 
Wil jij een stem in het uniek kunstproject 
op Kortrijk Weide? Wil je samen met MAP13 
– het kunstenaarscollectief dat vooral met 
bakstenen werkt – beslissen waar welk 
kunstwerk staat? En of dit kunstwerk een 
functie moet krijgen? Je kan je ei kwijt tij-
dens de workshops op 14 en 15 oktober. 
Begin december verneem je de resultaten 
van de inspraakmomenten. In het voorjaar 
van 2018 krijgt het kunstwerk effectief vorm.

Word kunstenaar
op Kortrijk Weide

Kortrijk Weide is volop in ontwikkeling, dat heb je waarschijnlijk al gemerkt. Het 
volwassenenonderwijs draait er op volle toeren en ook de fuifzaal opende vorige 

maand de deuren. Het openbaar domein krijgt stilaan vorm en het zwembad is in 
volle opbouw. Het nieuwe stadsdeel wordt een plek waar beleving en ontmoeting 

centraal staan en waar moderne kunst zal samensmelten met het groepsgebeuren.

PRAKTISCH

• Workshop: zaterdag 14 en zondag 15 
oktober, telkens van 9 tot 12.30 uur

• Locatie: cvo MIRAS, Nelson Mande-
laplein 1, 8500 Kortrijk

• Inschrijven kan tot 7 oktober op 
kortrijkspreekt@kortrijk.be of via 
056 27 72 53. Het is aangewezen om 
voor beide dagen in te schrijven.

• Parkeren kan op P Haven, toegang 
via de Botenkopersstraat.

Win!Wij mogen 5 duo’s uitnodigen op de 

openingsreceptie op woensdag 11 oktober om 

18 uur. Weet jij hoeveel jaar Piet Huysentruyt 

les volgde in het vroegere Sint-Amandscollege? 

Stuur jouw antwoord vóór 7 oktober 
naar stadsmagazine@kortrijk.be. 

De winnaars worden persoonlijk 
op de hoogte gebracht. 
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Eind september zijn de voorbereidende 
werken gestart voor de bouw van een 
fiets- en bustunnel in de Zandstraat. 
Deze werken kaderen in de realisatie van 
het eerste deel van het Stationsproject 
Kortrijk.

VERKEERSSITUATIE ZANDSTRAAT
Het doorgaand verkeer blijft mogelijk in 
beide richtingen. Het fiets- en voetpad in de 
Zandstraat kant Kongoweg wordt een dub-
belrichting fiets- en voetpad. Ook de fietsers 
kunnen dus tijdens de werken in beide rich-
tingen blijven rijden in de Zandstraat.

GULDENSPOORPAD  
TIJDELIJK ONDERBROKEN
De fietsbrug die over de Zandstraat naar 
de Kongoweg loopt (onderdeel van het 
Guldenspoorpad) wordt afgebroken. Deze 
werken duren van begin oktober tot eind 
november 2017. Het is een voorbereidend 
werk om daar later de nieuwe fiets-bustun-
nel te kunnen onderschuiven. Na de afbraak 
wordt een tijdelijke fietsbrug aangelegd 
zodat het Guldenspoorpad terug volledig 

bruikbaar is. Fietsers met herkomst Marke 
rijden tijdens deze werken af ter hoogte van 
de Kongoweg  en volgen een omlegging via 
de Minister Vanden Peereboomlaan, Pano-
rama, Minister Tacklaan en rijden terug naar 
het Guldenspoorpad via de doorsteek vlak 
voor de uitgang van het station. Voor fiet-

sers op het Guldenspoorpad met herkomst 
Zwevegem geldt deze omlegging in de om-
gekeerde richting.

 R Bekijk het simulatiefilmpje op  
www.kortrijk.be/simulatie1

Voorbereidende werken bouw 
fiets-bustunnel Stationsproject gestart

Dorst? De caféwijzer
helpt jou op weg! 
Op zoek naar een gezellig café in de binnenstad? Nog een klein hongertje na een 
avondje stappen? De nieuwe caféwijzer biedt soelaas.  

Toerisme Kortrijk maakte samen met team Economie een inventaris op van cafés in het 
centrum van de stad en de deelgemeenten. De lijst van zo'n 100 Kortrijkse cafés toont 
jou welk soort café het is en waar je het kan vinden. Het plan licht er 
12 'speciallekes' uit die zeker een bezoekje waard zijn. Daarbo-
venop krijg je een lijst met adresjes om de innerlijke mens te 
versterken vóór of na een avondje uit. Een hebbeding dus! 

Het caféplan wordt met een bijhorende kaart gedrukt 
op 50.000 exemplaren. Je vindt de caféwijzer vanaf 
midden oktober in de cafés, hogescholen, hotels, Toe-
risme Kortrijk en het stadhuis.

Haal jouw gratis exemplaar 
op aan de onthaalbalie 
1777 in het stadhuis of  

in Toerisme Kortrijk. 

Wil je er
ééntje? 

Midden september ging in de Schouw-
burg het nieuwe cultuurseizoen van 
start met een nieuwe directeur: Alexan-
der Ververken. Daarvóór was hij elf jaar 
aan de slag bij Electrabel. Nu zet Alexan-
der zijn energie volledig in voor het Cul-
tuur- en Muziekcentrum van Kortrijk. 
Hij wil het openhuiskarakter van de 
Schouwburg nadrukkelijk in de verf zet-
ten en van Muziekcentrum Track het cen-
trum van Kortrijk Muziekstad maken.  
  
In zijn nieuwe functie ziet Alexander ver-
schillende uitdagingen. “Wij zetten onze 
missie verder om met onze programmering 
een zo breed mogelijk publiek te bereiken. 
Via de renovatie van het Muziekcentrum 
Track is het de ambitie om Kortrijk nog na-
drukkelijker als muziekstad te profileren. 
Daarnaast streven wij ook naar meer voor-
stellingen met een sterke wisselwerking 
tussen publiek en artiesten. Bovendien ho-
pen wij ook zoveel mogelijk jongeren van 
kunst en cultuur te laten proeven. Cultuur 
is een gedroomde manier om de verschil-
len tussen de diverse groepen in de samen-
leving te illustreren en tegelijk het ideale 

vehikel om mensen bij elkaar te brengen.”

OPEN HUIS
Meer dan ooit wil de Schouwburg ook een 
open huis zijn. “Sommige mensen ervaren 
het nog als een drempel om hier te komen, 
maar dat willen wij veranderen. Zo gaan wij 
met een mobiele keuken op stap in de stad 
en motiveren wij de mensen om naar de 
Schouwburg te komen.” 

DUURZAAM
Bij Electrabel concentreerde hij zich op het 
commercialiseren van hernieuwbare ener-
gie in Europa. Alexander wil die kennis en 
passie voor klimaat sterker integreren in 
de werking van het Cultuur- en Muziek-
centrum. “Het klimaat is altijd één van mijn 
dada’s geweest. Dat zal in de Schouwburg 
niet anders zijn. Wij willen een steentje 
bijdragen tot een groener klimaat door 
de infrastructuur zo duurzaam mogelijk te 
beheren. Daarnaast kunnen wij via de so-
ciale rol die de Schouwburg speelt, duur-
zaamheid promoten bij iedereen die bij 
ons een voorstelling komt bijwonen.” Dat 
is goed nieuws:  een gedreven directeur 

kan GreenTrack.be (het culturele 
duurzaamheidsproject dat o.a. 
Buda, de Schouwburg en het Wil-
de Westen onderschreven, nvdr) 
zeker een extra boost geven.  

 R  www.schouwburgkortrijk.be 

Schouwburg
opent
cultuurseizoen
met nieuwe
directeur
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VERANDERINGEN
BIJ BUDA
Ook bij Buda is het een en ander veran-
derd. Sinds half september is Kristof 
Jonckheere de nieuwe directeur van 
het kunstencentrum. Hij wil de band 
tussen de kunstenaars, de eigen stad 
en de inwoners uit de Eurometropool 
blijven versterken. Marnix Rummens 
begint op 16 oktober als eilandcoördi-
nator van de vzw Buda. Zijn ambitie 
is om, samen met diverse partners, 
van het voormalige Broelmuseum een 
levendige vitrine te maken en zo de 
centrale toegangspoort tot het Buda-
eiland te vormen. 
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AGENDA VAN 1 OKTOBER T.E.M. 3 NOVEMBER 2017

TEM ZONDAG 5 NOVEMBER

EXPO | 'ALL ABOUT ME' TOM VAN DER 
BORGHT | 14 tot 18u (do t.e.m. zo | gratis | Paardenstallen, 
Korte Kapucijnenstraat z/n | 0498 90 91 01 | www.bu-box.be

ZONDAG 1 OKTOBER

VOLLEYBAL | MARKE WEBIS – MENDO BOOI-
SCHOT A | 17u | Sporthal Marke | www.bidavo.be
THEATER | HELD OP SOKKEN (5+) |17u |  
€ 8 | Arenatheater, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be

MAANDAG 2 OKTOBER

EXPO | 'EN ROUTE - ONDERWEG NAAR BE-
TER' | t.e.m. 28/10 (ma, woe en do van 10 tot 18u, di van 13 
tot 18u, vrij van 10 tot 17u, za van 10 tot 16u | 056 27 75 00 | 
Centrale Bibliotheek, Leiestraat 30 | www.kortrijk.be/bibliotheek
GEZONDHEID | TIENDAAGSE VAN DE GEESTE-
LIJKE GEZONDHEIDSZORG | ook op di 3, do 5, vrij 
6 en zo 8/10 | 056 23 10 61 | www.de-mare.be

DINSDAG 3 OKTOBER 

CONCERT | DE LOOZE/VERHEYEN/BARON 
MET 'MONK 100' | 20.15u | € 18/16(-26)/15 (Wild 
Card) | Concertstudio, Conservatoriumplein 2 | 056 23 98 55  |  
www.schouwburgkortrijk.be

WOENSDAG 4 OKTOBER 

WORKSHOP | THUIS IN KORTRIJK | 14u | Centrale 
Bibliotheek, Leiestraat 30 | 0474 12 87 46
FILM | LE FIDÈLE | met Q&A regisseur Michael Ros-
kam | 20.15u, t.e.m. 24/10 | € 9/7,5/abo | reserveren aan-
gewezen | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be 
FILM | CARGO | 16 en 18u, nog t.e.m. 24/10 | € 9/7,5/
abo | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be 
WEEK VAN DE FAIRTRADE | FAIR FOOD TRUCK OP 
JOUW EVENEMENT? | Reserveer de truck tussen woe 
4 en za 14/10 | www.wereldwinkelkortrijk.be

DONDERDAG 5 OKTOBER 

CONCERT | STUDENT WELCOME | 16.30u | Schouw-

burgplein | www.facebook.com/StudentWelcomeConcertKortrijk | 
zie ook p. 12, 13
FILM | EVERYBODY KNOWS... ELIZABETH 
MURRAY | 20.15u | € 9/7,5/abo | Budascoop, Kapucijnen-
straat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be 
CURSUS | ORDE IN JE DOCUMENTEN. MAP-
PENSTRUCTUUR ALS MIDDEL TEGEN 
CHAOS | 19u | gratis deelname, maar inschrijven verplicht |  
Vrijzinnig Centrum Mozaïek, Overleiestraat 15a | 015 20 51 74 |  
www.vvbad.be
OP DE KOFFIE | LES ODETTES MET ‘ZOT 
VAN O’ | 14.30u | € 9 (koffie en taart inbegrepen) | 
OC Rollegem, Tombroekstraat 2, Rollegem | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be 

BUDA VISTA
Twee keer per jaar presenteert kunstencentrum 
BUDA tijdens het festival Buda Vista producties - the-
ater, dans, performance, film en/of installaties - die 
(deels) in de Kortrijkse BUDA-studio’s werden ge-
maakt. Ondertussen is Buda Vista niet meer aan z'n 
proefstuk toe... Op deze 11e editie presenteert BUDA 
1 première, 4 Belgische premières, een film, een kort-
film en een special guest-programma! 

 R donderdag 5 t.e.m. zaterdag 7 oktober  
www.budakortrijk.be 

VRIJDAG 6 OKTOBER 

PERFORMANCE | DAVID WEBER-KREBS: THE 
GUARDIANS OF SLEEP | 21.45u | € 5 | Budascoop, 
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FIETSEN | KENNISMAKING ELEKTRISCH FIET-
SEN | 13.30u | Fietsencentrum Mobiel, Min. Tacklaan 57 | 056 
24 99 10 | www.mobiel.be/elektrisch
EXPO + CHANSON | OPENING CULTURELE 
DAGEN | Tentoonstelling Vamos Vacaturos (19u) en Sarah 
d'Hondt (20u) | gratis (tickets afhalen in OC Marke) | OC Marke, 
Hellestraat 6, Marke | 056 24 08 20 | oc.marke@kortrijk.be

ZATERDAG 7 OKTOBER 

PERFORMANCE | METTE EDVARDSEN: OSLO | 
20u | € 5 | kunstencentrum BUDA, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 
10 01 | www.budakortrijk.be
PERFORMANCE | LISA ÖSTBERG & KIM HIOR-
THOY: HOW&WHY | 21.30u | € 5 | kunstencentrum 
BUDA, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
EXPO | HERFSTSALON VAN DE KONINKLIJKE 
SINT LUCAS GILDE KORTRIJK | t.e.m. 15/10 (elke 
dag van 14 tot 17u) | gratis | Gotische zaal, stadhuis Kortrijk |  
0497 57 80 19
BEURS | NIGHT SHIFT | 14 tot 5u | € 20 | Kortrijk Xpo, 
Doorniksesteenweg 216 | www.night-shift.be
VOETBAL | HEULE DUIVELT | vanaf 17u | gratis toegang |  
Muster, Stijn Streuvelslaan 45, Heule | 0498 34 36 52 | Facebook 
zie Heule Duivelt
MUZIEK | CAMERATA BRUGENSE - VER-
ZILVERDE HERINNERINGEN | 20.15u | €22/8 |  
Schouwburg, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be
CONCERT | TOUS ENSEMBLE | 19u | € 15/12 |  OC De 
Vonke, Lagaeplein 24, Heule | www.deheulseconcertband.be
WORKSHOPS | KINDERUNIVERSITEIT | 9.30u |  
gratis  | KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53 | 
056 24 64 84 | www.kuleuven.be/kinderuniversiteit
QUIZ | CULTURELE DAGEN: MARKE QUIZT 7 |  
19u | € 15 (team max. 4 pers.) | OC Marke, Hellestraat 6, Marke | 
markequizt@hotmail.com
MUZIEKCONCOURS | WESTTALENT: VOOR-
RONDE 1 | 19.30u | gratis | Concertzaal De Kreun, Con-
servatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | wildewesten.be
EXPO | 1000 PATRONEN, DOORBREKEN - 
ONTRAFELEN - VERBINDEN | t.em. 5/11 (di t.e.m. 
zo) | 10 tot 17u) | TEXTURE - Museum over Leie en Vlas , Noord-
straat 28 | www.texturekortrijk.be

4 & 5 NOVEMBER 2017
KORTRIJK XPO
KORTRIJK BELGIUM
www.musicfair.be www.dancefair.be

  Masterclasses & 
Workshops by top artists
DJ equipment & 
Music brands Expo
Demo drop off zone

Total event for the music making industry
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1st edition 
in Belgium

Creëer je eigen beats op 
Dancefair/Musicfair

Met bekende dj’s een boompje opzetten 
over dancemuziek of nuttige tips krijgen 
over hoe je een heerlijk nummer maakt? 
Het kan allemaal op Dancefair/Musicfair 
in Kortrijk Xpo. Op zaterdag 4 en zondag 5 
november hoor je er als recreatief of semi-
professioneel muziekmaker heel wat op-
zwepende beats en vind je tonnen inspi-
ratie om zelf creatief aan de slag te gaan.

Dancefair/Musicfair is een unicum voor Bel-
gië. Dit overkoepelend evenement voor de 
‘music making’-industry komt overgewaaid 
uit Nederland, waar het al zeven jaar bestaat. 
“Het is een event waar beginnende muzi-
kanten, dj’s, producers en professionals uit 
de evenementenwereld elkaar ontmoeten 
voor een unieke combinatie van beursstan-

den, masterclasses van nationale en inter-
nationale artiesten, opleidingen en netwer-
king. Bedoeling is vooral om beginnende 
muzikanten en dj’s op weg te helpen bij de 
uitbouw van hun carrière. Zo is er een ‘demo 
drop-off zone waar beginnende muzikan-
ten kunnen kennismaken met recordlabels”, 
stipt exhibition manager Pieter Desmet aan.

MNM EN STUDIO BRUSSEL
Op de beursstanden tekenen leveranciers 
van dj-uitrusting, opnamemateriaal, studio-
inrichting, muziekinstrumenten en record-
labels present. Radiozenders zoals MNM en 
Studio Brussel maken van de gelegenheid 
gebruik om live vanop het evenement uit te 
zenden. “In Nederland was deze formule een 
schot in de roos”, vervolgt Pieter Desmet. 

“Daar bestaat Dancefair al zeven jaar. Twee 
jaar geleden kwam Musicfair erbij. Bij onze 
noorderburen lokte deze organisatie vlot 
7.000 bezoekers. Dankzij dat succes, was 
de Belgische muziek- en dancewereld vra-
gende partij om ook in eigen land zoiets 
boven de doopvont te houden. Na positieve 
gesprekken met leveranciers en muzieklief-
hebbers hebben wij het op de rails gezet.”

BEKENDE NAMEN
Tussen de artiesten vind je heel wat beken-
de gezichten, zoals Moonlight Matters, Al-
varo, Aeroplane en Netsky (Michael Schack). 

 R 4 en 5 november van 10.30 uur tot 18.30 uur  
in Kortrijk Xpo. Een dagticket kost 25 euro, 
voor het hele weekend betaal je 45 €. 
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BASKETBAL | KORTRIJK SPORT CB – RPC AN-
DERLECHT A | 20.30u | SC Lange Munte, Bad Godesberg-
laan 22 | www.kortrijksportcb.be 

ZONDAG 8 OKTOBER 

CINEMAATJES IN BUDASCOOP
Vanaf oktober verwent Budascoop, Kapucijnenstraat 
10, met CineMAATJES de jonge filmliefhebbers elke 
zondagnamiddag met kinderfilms. 
Vanaf 13.30 uur kunnen kinderen spelen, knutselen 
en leren over film in de cinéMammoet. Op 14.30 uur 
programmeert Budascoop telkens 2 spannende kin-
derfilms voor verschillende leeftijden. Voor (groot)
ouders is er om 14 uur een film.
In oktober bestaat het filmprogramma uit: Draken en 
Deuntjes (5+), Tesoros (6+) en de Geur van Wortel-
tjes (4+). 

 R Concrete info vind je op  
www.BUDAkortrijk.be. 

 R Tarieven: 6,5 € (kind/volwassenen). 
Welkom met UiTpas!

 R Vier tijdens cineMAATJES samen met 
jouw vrienden jouw verjaardag met een 
verrassingsmoment in de Budascoop. 

 R Info: www.budakortrijk.be

LEZING | "EN DE 7E DAG IS ER HET WOORD": 
CAUSERIE OVER GENEALOGIE OF FAMI-
LIEKUNDE | 11 tot 14u | VC Mozaïek, Overleiestraat 15A | 
0486 31 28 97 | www.vrijzinnigwestvlaanderen.be

 R 20u | € 25 (add)/22(vvk)/19(Wild 
Card) | Concertzaal De Kreun, 
Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | 
www.wildewesten.be

SAMEN OP STAP | THUIS IN KORTRIJK | 14 tot 16u | 
056 27 75 00 | Centrale Bibliotheek, Leiestraat 30 | 0474 12 87 
46 | www.kortrijk.be/bibliotheek
INNOVATIE | WEEK VAN HET ONTWERPEN | 
t.e.m. zo 22/10 | gratis toegang | Budafabriek, Dam 2 | 056 51 
91 83 | www.weekvanhetontwerpen.be
FILM | STUDENT@BUDA: FILM BY JOHN 
HUGHES| 20.15u | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 
10 01 | www.budakortrijk.be 

DONDERDAG 19 OKTOBER

MUZIEK | OMAR SOULEYMAN | 20u | € 23 (add)/20 
(vvk)/17 (Wild Card) | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 
06 44 | www.wildewesten.be

VRIJDAG 20 OKTOBER 

CAFECONCERT | EQUAL IDIOTS + SUPPORT 
TBC | 20u | € 15(add)/12(vvk)/9(Wild Card) | De Kreun, Con-
servatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
KUNST | 14DE EDITIE BUREN BIJ KUNSTE-
NAARS 2017 | ook op za 21 en zo 22/10 | www.buren-
bijkunstenaars.be
EXPO | BUSWORLD | t.e.m. woe 25/10 | 051 22 60 60 | 
www.busworld.org

ZATERDAG 21 OKTOBER 

DANS | CLAIRE CROIZÉ & ETIENNE GUILLO-
TEAU / ECCE MET ‘MER’ | 20.15u | € 16/8(-26) |  
Muster, Stijn Streuvelslaan 45, Heule | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be
COMEDY | STOP MET KLAGEN - STEVEN 
VROMMAN | 14u | € 5 | OC Marke, Hellestraat 6, Marke | 
056 24 08 20 | oc.marke@kortrijk.be
EXPO | ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN VAN 
DE KLEITBERG | 9 - 17u | gratis | Kleitberg, Rollegemse-
weg Rollegem | 056 26 43 02

PENHUIS | CONNIE PALMEN & GASTHEER 
YVES VAN DURME | 10.15u | € 8 (add)/7 (vvk) drankje 
inbegrepen | Oranjerie Broelkaai, Broelkaai 6 | 056 23 98 55 | 
www.kortrijk.be/bibliotheek/hetpenhuis
EXPO | SPIRITUELE EXPO KORTRIJK XPO | 10 
tot 17.30u | € 9,5 (add)/7,5 (vvk) | Kortrijk Xpo, Doorniksesteen-
weg 216 | 056 48 49 52 | www.para-astro.be
TONEEL | HET VIOOLTJE VAN MONTMARTRE |  
14.45u, ook op zo 15 en 29/10 | € 21 (rang1, andere prijzen zie 
website) | Schouwburg, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | 
www.kltkortrijk.be
FEEST | FEESTELIJKE RECEPTIE EN PRIJSUIT-
REIKING BEBLOEMINGSACTIE | 11u | OC Marke , 
Hellestraat 6, Marke | www.tuinhiermarke.be

DINSDAG 10 OKTOBER 

LEZING | EEN KEUZEKOMPAS VOOR KEUZE-
VRIJHEID | 14.30u | gratis | Vrijzinnig Centrum Mozaïek, 
Overleiestraat 15a | 056 37 16 15 | www.vrijzinnigwestvlaan-
deren.be

WOENSDAG 11 OKTOBER 

CONCERT | HAUSCHKA | 20.15u | € 21/18 (Wild 
Card) | Schouwburg, Schouwburgplein 14 | 056 37 06 44 |  
www.schouwburgkortrijk.be  | wildewesten.be
FILM | 'WALK WITH ME': FILM + NABESPRE-
KING | 20.15u | € 9/7,5 (-26/+65) | Kunstencentrum BUDA, 
Kapucijnenstraat 10 | 056 26 06 00 | www.budakortrijk.be
FILM | HAPPY END | 16 en 20.15u, nog te zien tot 29/10|  
€ 9/7,5/abo | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be 
WORKSHOP | KOOKWORKSHOP: PROEF DE 
WERELD: FAIRTRADE & VEGGIE | 19u | € 30/20 
(leden EVA) | De Stuyverij, Roeland Saverijstraat 26 | 0483 45 32 
04 | www.evavzw.be

DONDERDAG 12 OKTOBER

THEATER | VIJAND VAN HET VOLK | Unie der Zorge-
lozen en Theater Malpertuis | 20.15u | ook op 13, 14, 19, 20 en 
21/10 om 20.15u en 15 en 22/10 om 15u | € 8/6 (-26/+65) | de 
Scala, Pluimstraat 7 | 056 22 04 00 | www.uniederzorgelozen.be
FILM | ACHTER DE WOLKEN | 14.30u | € 5 | OC De 
Vonke, Lagaeplein 24, Heule | 056 24 06 20 | oc.devonke@kortrijk.be
MUZIEK | MOKOOMBA | 20.15u | € 16/14(-26) | 
Schouwburg, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.
schouwburgkortrijk.be
COMEDY | COMEDYTRACK*: ERHAN DEMIRCI 
MET 'KOMT GOED' | 20.15u | € 12 | Concertstudio, Con-
servatoriumplein 2 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | YOUNGBLOOD BRASS BAND + ZIN-
GER | 20u | € 18 (add)/15 (vvk)/12 (Wild Card) | De Kreun, 
Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be | 
LEZING | GENDERDIVERSITEIT | 19.30u | VC Moza-
iek, Overleiestraat 15A | 056 37 16 15 | www.vrijzinnigwest-
vlaanderen.be 
INFOAVOND | ZORGELOOS VERHUREN | Info 
avond potentiële verhuurders | 19.30u | Budascoop, zaal 1,  
Kapucijnenstraat 10 | 056 27 72 74

WATCH, LEARN EN  
ENJOY-PARCOURS
Teksttheater, dans, performance... Er zijn zoveel 
mooie en uiteenlopende voorstellingen te zien op 
onze podia. Ben je vertrouwd met al deze stijlen en 
genres? Vind je dans en performance ‘moeilijk te be-
grijpen’ of heb je net moeite om teksttheater te vol-
gen? Ben je nieuwsgierig naar nieuwe ontdekkingen 
of wil je werkelijk alles weten? Wil je graag boeiende 
regisseurs, acteurs en choreografen ontmoeten en 
jouw vragen op hen afvuren? Of wissel je liever me-
ningen uit met andere liefhebbers? 
 
Dan is het ‘Watch, learn & enjoy’-parcours ongetwij-
feld iets voor jou! Samen met een twintigtal andere 
toeschouwers volg je vier voorstellingen in Schouw-
burg Kortrijk en kunstencentrum BUDA en op locatie 
tijdens het NEXT-festival. Podiumjournalist Filip 
Tielens (De Standaard, Klara, De Zendelingen) geeft 
boeiende achtergrondinfo, stelt uitdagende vragen 
en reikt je handige tools aan om nog meer te genie-
ten van theater, dans en performance. 

 
 R Zaterdag 21 oktober -  10.30 uur 
Introductieworkshop met lunch - 
Arenatheater 

 R Vrijdag 10 november – 18.30 uur NEXT-
combi Walid Raad & Silke Huysmans/
Hannes Dereere (Theater/performance/
installatie) - Budascoop & CC Het Spoor 
Harelbeke 

 R Dinsdag 12 december – 20.15 uur TG 
Stan (theater/met inleiding om 19.30 uur) 
- Schouwburg 

 R Vrijdag 12 januari 2018 – 20.15 uur 
Jan Martens (dans/met nagesprek) - 
Schouwburg + Afsluitende babbel met 
hapje en drankje 

PARTY | 4DE GENERATIONSPARTY | 14 tot 
05u | gratis | OC Marke, Hellestraat 6, Marke | 056 24 08 20 | 
oc.marke@kortrijk.be
CONCERT | ORGELCONCERT BACK, KREBS EN 
MEER | 16.30 tot 17.30u | € 10 | Sint-Maartenskerk, Sint-
Maartenskerkstraat | www.orgelkringkortrijk.com

LANTERNA MAGICA 
IN ANTIGONE
Op donderdag 12 oktober gaat Lanterna Magica in 
première, het nieuwe jongerenproject van Theater 
Antigone, De Spil en CC Wevelgem. Regisseur Mi-
chaël Vandewalle gaf in het voorjaar van 2017 the-
aterworkshops in  Kortrijk, Roeselare, Wevelgem en 
selecteerde daaruit zeven jongeren. Samen met hen 
duikt hij met Lanterna Magica de wereld van de zee 
in. Het betoverende werk van filmmaker Georges Mé-
liès is de belangrijkste inspiratiebron. Het resultaat is 
een magische avondvoorstelling die je in de drie ge-
meenten kan ontdekken.

 R Voorstellingen in Theater Antigone in 
Kortrijk op do 12, vr 13 en za 14 oktober.

 R Tickets en info op www.antigone.be of via 
056 24 08 87. Met de steun van Provincie 
West-Vlaanderen.

VRIJDAG 13 OKTOBER 

SPEL | (GEZELSCHAPS)SPELLENAVOND | 
19.30u | Kasteel van Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule | 0496 
08 95 08 | www.facebook.com/SpellenclubHeule
THEATER | LOBKE LEIRENS & MAXIM 
STORMS MET 'ANOTHER ONE' | 20.15u |  
€ 12/8(-26) | Schouwburg, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | GENE TAYLOR & CHRIS RUEST DUO |  
21u | Kaffee Damast, Noordstraat 28A, Kortrijk | Zie Facebook  
‘Kaffee Damast’ 

ZATERDAG 14 OKTOBER 

MARKT | EULE MART | 10 tot 15u | Muster, Stijn Streuvel-
slaan 45, Heule | 0498 34 36 52 | www.facebook.com/eulemarkt

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

KOMEDIE | DE SCHAAMTE VOORBIJ | 20.15u |  
€ 13/11(-26) | OC Aalbeke, Aalbekeplaats 1, Aalbeke | 056 23 98 
55 | www.schouwburgkortrijk.be
NATUUR | NACHT VAN DE DUISTERNIS IN 
ROLLEGEM | gegidste wandeling met sterrenkijken | 20u | 
Buurthuis Rollegem, Tombroekstraat 2, Rollegem | 056 20 0510 |  
www.nachtvandeduisternis.be 
CONCERT | HOROSCOOP | 20.15u | € 10 | Concertstudio, 
Conservatoriumplein 2 | www.kortrijkbrassband.be
SHOPPEN | STEPS SHOPPING DAY | Schouwburg-
plein en Veemarkt
WORKSHOPS | DIGITALE WEEK | t.e.m. zo 5/11 | www.
kortrijk.be/digitaleweek zie p.5
HANDBAL | APOLLOON VS GRACE HOLLOG-
NE | 20.30u | SC Lange Munte | www.apolloon.be
MUZIEK | KLEINKUNSTEILAND - DE KLASSIE-
KERS | 20.15u | €20/18 | OC De Troubadour, Vlaswaagplein 
Bissegem | 056 37 13 19 | www.kortrijk.be/ontmoetingscentra

ZONDAG 15 OKTOBER 

FILM | FILMFEST GENT ON TOUR: BORG 
MCENROE | 20.15u | € 9/7,5/abo | Budascoop, Kapucij-
nenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be 
JAZZ | VLAZZ JAZZ JAM SESSIES | 19u | Kaffee 
Damast, Noordstraat 28A | 056 98 00 86 | www.facebook.com, 
zie Kaffee-Damast
WANDELEN | ONTDEK DE TRAGE WEGEN 
IN KORTRIJK MET 11.11.11 | 2 startlocaties 
voor 8, 16 of 24 km | start tussen 8 en 15u | € 8 (gezins-
kaart/3,5(+15)/1,5(-15)/gratis(-7) | Don Boscocollege, Don-
boscolaan 30 | www.111111kortrijk.com | zie ook p. 4

DINSDAG 17 OKTOBER

KOMEDIE | COMEDYTRACK* ON TOUR - PIET 
DE PRAITERE & SEPPE TOREMANS | 20.15u | 
€10/8/6 | VC Mozaïk, Overleiestraat 15 A | 056 23 98 55 | www.
schouwburgkortrijk.be

WOENSDAG 18 OKTOBER 

DAAN IN DE KREUN
Vanaf lente 2017 toert DAAN met full band in een 
nieuwe formule. Met de release van het album NADA 
heeft de groep rond Daan Stuyven zich helemaal 
heruitgevonden. Wild, vinnig, direct, pakkend en 
heel organisch; geen franje of popbeats maar vooral 
brute, scherpe, ‘in your face’ emoties. 

Isolde Lasoen als pure rockdrumster, Geoffrey 
Burton als gitaartovenaar, Jeroen Swinnen op 
oldschool analoge synths, Jean-François Assy op 
stomende bassen, én Daan ontdaan van alle poses, 
bijtend en zalvend, met zijn hypnotiserende door-
leefde stem. Wie hem ooit met Dead Man Ray zag 
optreden, zal meteen herkennen dat hij zijn oor-
spronkelijke vonk terug heeft. Drijvende songs met 
een band in topvorm!
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VOETBAL | KV KORTRIJK VS KAA GENT | 20.30u | 
Guldensporenstadion, Meensesteenweg 84a 8500 Kortrijk | 
www.kvkortrijk.be
BASKETBAL | KORTRIJK SPORT CB VS STELLA 
ARTOIS LEUVEN BEARS B | 20.30u | SC Lange 
Munte, Bad Godesberglaan 22 | www.kortrijksportcb.be
KUNSTBEURS | MONART-CARÉ | 10 tot 18u, ook op zo 
22/10 | gratis toegang | V-Tex, Pieter de Conincklaan 23a

ZONDAG 22 OKTOBER

VOLLEYBAL | MARKE WEBIS VS TOPSPORT 
SCHOOL VILVOORDE A | 17u | Sporthal Marke, 
Olympiadeplein 1 | www.bidavo.be 
MUZIEK | SOULSISTER | 20u | € 38/32/25 | Schouwburg, 
Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | LAURENT MAUR QUARTET | 11u |  
€ 11/8 | Concertstudio, Conservatoriumplein | 056 23 98 55 | www.
schouwburgkortrijk.be

MAANDAG 23 OKTOBER 

FILM + LIVE MUZIEK | KOYAANISQATSI | 20u15 | 
€ 9/7,5/abo | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be | reserveren aangewezen
VOORDRACHT | DRAAG JIJ ZORG VOOR EEN 
DIERBARE OUDERE? | 15u | € 7 | AZ Groeninge, Mee-
tingcenter Het Notenhof, Pres. Kennedylaan 4 | 056 63 63 49 | 
zie ook p. 10 

DINSDAG 24 OKTOBER 

FILM | I'M NEW HERE | 20.15u | € 9/7,5/abo | Budascoop, 
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be 
CAFE | WETENSCHAPSCAFÉ: DE OCEANEN 
VAN DE TOEKOMST. IS HET VIJF VOOR 
TWAALF? | 19.45u | gratis | V.C. Mozaiek, Overleiestraat 
15A | 056 26 06 00 | www.wetenschapscafe.be
VOORDRACHT | STOPPEN MET KLAGEN –  
STEVEN VROMMAN | 14u  |  €  7(add)/5(vvk) | 056 24 
08 20 | www.kortrijk.be/ontmoetingscentra
DEBAT | STADSDEBAT 3 | Beslis mee over de toekomst 
van ruimte in onze stad | 19u | Depart, Nelson Mandelaplein 18 |   
Inschrijven via www.kortrijk2025.be/stadsdebat3 | zie ook p. 14

WOENSDAG 25 OKTOBER 

CIRCUS | CIRCUS PIPO | t.e.m. 5/11 | 11, 15 en 18u | € 10 |  
0486 44 05 89 | circuspipo.wordpress.com
THEATER | DE ROOVERS MET 'ARABISCHE 
NACHT' | 20.15u | € 16/8 (-26) | Schouwburg, Schouwburg-
plein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

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

VOORDRACHT |  VOORDRACHTENREEKS 'TOM 
VAN DE WEGHE' | 20u | € 5 | OC Marke, Hellestraat 6, 
Marke | 056 24 08 20 |  www.kortrijk.be/ontmoetingscentra

DONDERDAG 26 OKTOBER 

FILM | THE FITS | 20.15u, ook op ma 30/10  | € 9/7,5/
abo | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be 
MUZIEK | STUFF | 20u | € 19 (add)/16 (vvk)/13 (Wild 
Card) | De Kreun,  Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 |  
www.wildewesten.be
MUZIEK | ALLEZ, CHANTEZ! KORTRIJK |  
20u | gratis | de Scala, Pluimstraat 7 | 056 22 04 00 |  
www.uniederzorgelozen.be

VRIJDAG 27 OKTOBER

FILM | THE PROMISE | 20.15u | € 9/7,5/abo | Budascoop, 
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be 
VOETBAL | KV KORTRIJK VS KRC GENT | Gulden-
sporenstadion, Meensesteenweg 84a | www.kvkortrijk.be

ZATERDAG 28 OKTOBER 

KLASSIEK | JOHANNES BRAHMS EN JOHANN 
STRAUSS | 20.30u | € 15 | Schouwburg Kortrijk, Schouw-
burgplein 14 | 056 23 98 55 | www.koorcrescendo.be
THEATER | NEVSKI PROSPEKT MET 'AMEN EN 
UIT (5+)' | 18u, ook op zo 29/10 om 15u | € 8 | Arenatheater, 
Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55  | www.schouwburgkortrijk.be
HUMOR | COMEDY ON FIRE 2017 | 18.30u | € 15 | 
Peecee'tje, Beekstraat 65 | 0499 74 39 55 | fluvia.be
KLASSIEK | J.S. BACH - MUSICA GLORIA O.L.V. 
BENIAMINO PAGANINI | 17u | € 17 | Kapel O.L.V.-
Hospitaal, Budastraat 37 | 0475 23 98 01 | www.oekenenv.be
KOOR | SCHMACHTENDE LIEBE - CRESCENDO 
ROLLEGEM | 20.30u | € 15 (VIP: € 30) | Schouwburg, 
Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

ZONDAG 29 OKTOBER 

FAMILIETHEATER | DOPO RIPOPOLO - CIRCO 
RIPOPOLO | 15u | € 7 | OC Marke, Hellestraat 6, Marke | 
056 24 08 20 | www.schouwburgkortrijk.be
BEURS | PLATENBEURS & CD'S, MULTIMEDIA 
EN FOTOGRAFIEBEURS | 10 tot 17u | € 6 | Kortrijk 
Xpo, Doorniksesteenweg 216 | www.dipro.be
CAFECONCERT | BIG THIEF + KATIE VON 
SCHLEICHER | 20u | €13(add)/10(vvk)/7 (-18)/gratis 
(vvk Wild Card) | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 24 06 
20 | www.wildewesten.be

JOUW ACTIVITEIT OOK IN DE NIEUWE UIT IN KORTRIJK ? 
SLECHTS ÉÉN MANIER !
UiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijds-
kalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in! 
Deadline invoer: editie november: 2 oktober en december: 6 november. 

JAZZ | FRANSE JAZZ OP OVERLEIE | 19u | €5 | VC 
Mozaïek, Overleiestraat 15A | www.superiordanceband.be

MAANDAG 30 OKTOBER 

MUZIEK | KITTY, DAISY & LEWIS + SUPPORT | 
20u | € 28 (add)/25(vvk)/22 (Wild Card) | De Kreun, Conservato-
riumplein 1 | 056 24 06 20 | www.wildewesten.be
WORKSHOP | VAKANTIEWORKSHOPS TRANZIT 
(4-14 J) | t.e.m. 3/11 | JC Tranzit, Nelson Mandelaplein 17 | 
056 27 73 40 | www.kortrijk.be/jctranzit
WORKSHOP | HERFSTKLOSSEN TEXTURE | ook 
op di 31/10 | € 20 | Texture, Noordstraat 28 | 056 27 74 70 |  
www.texturekortrijk.be

DINSDAG 31 OKTOBER 

FILM | TROLLS ANIMATIEFILM | 14u | € 4 | OC De 
Vonke, Lagaeplein 24, Heule | 056 27 73 40 | www.kortrijk.be/
ontmoetingscentra
MUZIEK | SIMON JOYNER | 20.30u | € 10 | de Dingen, 
Budastraat 12 | 056 90 72 57 | www.dedingen.be
FILM | RAD & DOGTOWN - BMX VS SKATE | 
 14u | JC Tranzit, Nelson Mandelaplein 17 | 056 27 73 40 |  
www.kortrijk.be/jctranzit

WOENSDAG 1 NOVEMBER

PLECHTIGHEID | JAARLIJKSE HULDE AAN DE 
OVERLEDENEN | Bloemenhulde opgeluisterd door 
Koninklijke Harmonie St.-Leonardszonen Bellegem | 9.45u |  
Sint-Janskerkhof

DONDERDAG 2 NOVEMBER

DANS | DOUBLE BILL: PASSERELLE, B. BODIN  
EN S. BOSTOEN | ook op vrij 3 & za 4/11 | 20.15u |  
€ 8 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be

VRIJDAG 3 NOVEMBER

FILM | SING | 14u | € 4 | OC Aalbeke, Aalbekeplaats 1, Aalbeke |  
056 40 18 92 | www.kortrijk.be/ontmoetingscentra
MUZIEK | JOHN FAIRHURST | 21u | € 5 | Pand.A, 
Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk | Facebook zie Pand.A

De activiteiten die in 
aanmerking komen voor 
de UiTpas vind je op:

www.uitinzuidwest.be
klik op 'agenda'
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