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De gemeenteraad keurde het laatste
budget voor stad en OCMW van deze legislatuur goed. De begroting is opnieuw in
evenwicht en de belastingen wijzigen niet.

06 > Creatieve stad
Kortrijk maakt sinds kort deel uit van het
prestigieuze netwerk van ‘Creative Cities’
van UNESCO.

BRUISEND
KORTRIJK
IN 2018
In een stad als Kortrijk valt altijd wel wat te beleven.
Ook in 2018 vinden het hele jaar grote en kleine evenementen plaats. Noteer volgende data alvast met
stip in je agenda.
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07 > Inschrijvingen
basisonderwijs
Alle scholen in het kleuter-en lager onderwijs in Groot-Kortrijk volgen dezelfde
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In december was er al een eerste pittige
winterprik. Tijdens zo’n dagen kunnen
we gelukkig rekenen op de strooidiensten van de stad.
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Beste Kortrijkzaan,

22 TOT 24 JUNI

Ik wens u en uw familie namens alle collega's en stadsmedewerkers een goede gezondheid en een 2018
vol onvergetelijke momenten.

ZOMERBRADERIE

23 JUNI TOT
11 NOVEMBER

Een 2018 om nooit te vergeten. Want er staan liefst '10 Groote* Openingen' gepland.

PLAY

7 TOT 9 SEPTEMBER

CENTRUMBRADERIE

16 SEPTEMBER

AUTOVRIJE ZONDAG
BRUGGENLOOP

RRBekijk de evenementenkalender op www.uitinkortrijk.be

Drie jaar geleden besloot Elien om het
ouderlijke nest te verlaten. Zij ging op zoek
naar een huis dat instapklaar was, maar
dat zij toch nog een eigen toets kon geven.

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

Samen openen we 5 nieuwe pleinen in de stad en deelgemeenten, 5 plaatsen waar jong en oud elkaar
zullen treffen, waar we mensen zullen verbinden: het Nelson Mandelaplein op Kortrijk Weide, het nieuwe
Overbekeplein in het centrum, de nieuwe Senteplaats, een nieuwe Heuleplaats en natuurlijk de langverwachte verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens.
Ik kijk er ook naar uit om u te mogen rondleiden in 5 nieuwe gebouwen die symbool staan voor
het nieuwe Kortrijk: onze co-creatiehub Hangar K op Kortrijk Weide, het volksrestaurant Vork in de
Doorniksestraat, het nieuwe erfgoeddepot op de Vier Linden, Broel 6 - de nieuwe toegangspoort tot het
Buda-eiland -, en een nieuw politiecommissariaat aan de 3 Hofsteden.
Tien openingen om te zien in 2018.

MAAK VOORAF
JE AFSPRAAK

Het wordt een feestelijk jaar dat we starten met een nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl op Kortrijk Weide
op zondagmiddag 7 januari 2018 om 11.30 uur.

Maak een afspraak

14-15 > Kortrijk Renoveert

2018, HET JAAR
VAN '10 GROOTE
OPENINGEN'

10 JUNI TOT 15 JULI

10-11 > Europese Sportstad
Als Kortrijk in 2018 de titel ‘European
City of Sports’ mag dragen, danken wij
dat aan de inzet van veel personen.

© Henk Deleu
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Dit kan via www.kortrijk.be
of bel gratis 1777.

BO, Anouk en ikzelf kijken er echt naar uit.
Uw burgemeester

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

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

Duizend vragen, één adres 1777

Vrijdag:
Zaterdag:

9-12.30 uur
9-12.30 uur

Het stadhuis is gesloten op 1 en 2 januari.
Betalingen gebeuren met bancontact.

Vincent Van Quickenborne
burgemeester@kortrijk.be
* 'Groote' met twee o's omdat ze de bekroning zijn van het vele en harde werk van honderden medewerkers bij stad, OCMW, politie, Parko en SOK

MEER INFO: Grote Markt 54, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be • @8500kortrijk • www.facebook.com/stadkortrijk
Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042, 8500 Kortrijk
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In 2018 wordt de
‘stad in verandering’
realiteit
Op maandag 11 december 2017 keurde de gemeenteraad het laatste
budget voor stad en OCMW van deze legislatuur goed. De begroting is
opnieuw in evenwicht en de belastingen verhogen niet.
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We bouwen al enkele jaren aan een serieuze transformatie van de stad. Dit zal
het komende jaar tastbare resultaten
opleveren. Vertaald in een top 10 door
de stad, betekent dit:
1. Inrichting van het nieuwe stadsdeel
Kortrijk Weide (5.7 miljoen euro)
2. Afwerken heraanleg Heuleplaats
(2.2 miljoen euro)
3. Nieuwe lokalen voor De Warande
(1.6 miljoen euro)
4. Afwerken verlaging van de Leieboorden
voor de Broeltorens (1.5 miljoen euro)
5. Start bouw fiets- en bustunnel in het
kader van de heraanleg van de stationsomgeving (1.4 miljoen euro)
6. Veilige schoolomgeving Pottelberg
(1.1 miljoen euro)
7. Bouw nieuw depot voor de technische
stadsdiensten die openbare ruimte beheren (1 miljoen euro)
8. Wegenwerken Bellegembos
(0.9 miljoen euro)

9. Afwerken Muziekcentrum en omgevingsaanleg (0.8 miljoen euro)
10. Grondverwerving voor aanleg groen
fietssnelweg tussen Astridpark en Warande op het tracé van N50c
(0.8 miljoen euro)
Voor het OCMW is de top 3 als volgt:
11. Nieuw woonzorgcentrum Bellegem
(8.9 miljoen euro)
12. Restauratie Begijnhof (3.5 miljoen euro)
13. Afwerking nieuwe site Gheysen met
een volksrestaurant, kinderopvang en
kantoren (2.3 miljoen euro)

UITVOERING 2018
Het Plan Nieuw Kortrijk 2013-2018
gaat zijn laatste jaar in. De Kortrijkzanen konden begin 2013 via een
grootscheepse bevraging aangeven wat het stadsbestuur prioritair
moest aanpakken. Op basis van de
antwoorden van meer dan 4.000
Kortrijkse gezinnen en inwoners
hebben we toen het Plan Nieuw Kortrijk geschreven. Alle acties uit dit
plan werden gegroepeerd onder 10
engagementen. In ‘Uitvoering 2018’
bundelen we alle acties in een eenvoudig, overzichtelijk en toegankelijk document. Je vindt er telkens een
korte en bondige duiding van de accenten die we in het laatste jaar van
deze beleidsperiode zullen leggen.

RRwww.kortrijk.be/budget2018
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Creatieve stad aan de Leie
Sedert 31 oktober 2017 maakt Kortrijk deel uit van het prestigieuze
netwerk van ‘Creative Cities’ van UNESCO. Kortrijk wordt nu in één
adem genoemd met steden zoals Berlijn, Turijn, Bilbao en Singapore.

De Kortrijkse creativiteit is een begrip en zit
al in het DNA van de stad en haar inwoners
sinds ons vlasverleden. Na de crisis in de
textielindustrie paste onze streek zichzelf
razendsnel aan. Met behulp van ‘design
thinking’ vormde onze regio zich om tot het
centrum van de creatieve maakindustrie.
Van de top 100 maakbedrijven in België
zijn er maar liefst 29 in de Kortrijkse regio
gevestigd.

KORTRIJK ADEMT
CREATIVITEIT UIT
Niet alleen de bedrijfswereld staat bekend
om haar inventiviteit. Zo vinden in onze
stad heel wat creatieve evenementen plaats.
Denk maar aan Interieur, Week van het Ontwerpen, Prototyping,… . Ook museum Texture, de Budafabriek en het Buda::lab zijn ba6 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

kens van creativiteit. Net zoals de verlaagde
Leieboorden en het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide dat zullen zijn.

WERELDWIJDE EXPERTISE
De erkenning opent voor de stad en haar
partners heel wat nieuwe deuren. Succesvolle projecten van bij ons, zoals 5X5® en
MyMachine®, kunnen op die manier ver
buiten Kortrijk worden verspreid. MyMachine won bijvoorbeeld nog maar net de
hoofdprijs op het wereldeducatiecongres
in het Amerikaanse Philadelphia. Omgekeerd krijgt de stad de kans om wereldwijde expertise op het vlak van design in huis
te halen want alle steden wisselen hun best
practices uit binnen het netwerk. Expertise
die we op onze beurt weer kunnen delen
met onze bedrijven, onze scholen en met

alle andere creatieve Kortrijkzanen.

RRwww.designregio-kortrijk.be

Wat is het ‘Creative
Cities Network’?
Het ‘Creative Cities Network’ bestaat uit 180 steden uit 72 landen
die creativiteit gebruiken om zich
duurzaam te ontwikkelen. Binnen
het netwerk zijn nog eens 7 verschillende domeinen zoals muziek,
literatuur, film, … Kortrijk behoort
tot het kransje steden dat uitblinkt
in het domein design en bij uitbreiding ‘design thinking’.

Schrijf je kind in voor
het volgend schooljaar
Is je kindje geboren in 2016? Of wil je je kind in september naar een andere school
sturen? Dan moet je je aanmelden via een speciale website. Alle scholen in het kleuteren lager onderwijs in Groot-Kortrijk volgen dezelfde regels voor de inschrijvingen.

ALLE KINDEREN GEBOREN IN 2016
Inschrijven voor kleuter- en lager onderwijs moet gebeuren via de site www.naarschoolinkortrijk.be. Alle kinderen die geboren zijn in 2016, moet je aanmelden. Zit er
al een broertje of zusje in de school van je
keuze, dan kan je je kind, dat geboren is in
2016, inschrijven tussen 29 januari en 9 februari 2018 tot 16 uur. Je hoeft je niet apart
aan te melden. Zijn er nog geen broertjes
of zusjes ingeschreven in de school van je
keuze? Je meldt je kind dan aan via de site.
JE KIND IS GEBOREN IN 2015 EN NOG
NIET INGESCHREVEN IN EEN SCHOOL?
Geen probleem. Je kan je kind toch nog inschrijven voor dit schooljaar in de loop van
januari 2018. Voor het schooljaar 2018-2019
moet je je kind ook aanmelden via de website. Is het kindje geboren in november of
december 2015, dan beslissen veel ouders
om hun zoon en dochter pas in september
2018 naar school te laten gaan. Die ouders
hebben er toch baat bij om hun kind ten
laatste op 26 januari 2018 in te schrijven

voor het schooljaar 2017-2018. Je neemt in
dit geval het best contact op met Marianne
Bogaert, via marianne.bogaert@ond.vlaanderen.be of op het nummer 0491 99 60 13.
JE KIND IS GEBOREN IN NOVEMBER
OF DECEMBER 2016
Alle kinderen geboren in 2016 zijn nu aan
de beurt om zich aan te melden of in te
schrijven. Doe mee, zelfs als je je kind pas
in september 2019 naar school wil sturen.
JE KIND GAAT NAAR
HET EERSTE LEERJAAR?
Blijft je zoon of dochter in dezelfde school?
Dan hoef je helemaal niets te doen. Dit is
zo voor de meeste kinderen in Kortrijk. Verandert je kind van school, dan moet je je
zoon of dochter opnieuw aanmelden via de
website. Bij twijfel neem je contact op met
Marianne Bogaert.
JE WIL JE KIND NAAR
EEN ANDERE SCHOOL STUREN?
Als je kind al naar school gaat, maar je wilt

van school veranderen, dan moet je je aanmelden via de website. Dat kan van 24 februari tot en met 16 maart.
INFOMOMENTEN
Er vinden infomomenten plaats op 22 januari
om 14 uur en om 19.30 uur in het dakcafé van
het stadhuis (ingang met e-ID via Papenstraat).
AANMELDEN EN INSCHRIJVEN
STAP VOOR STAP
- Stap 2: zet je eerste voorkeur op de eerste
plaats, tweede voorkeur op de tweede
plaats,...
- Stap 3: surf www.naarschoolinkortrijk.be,
klik op basisonderwijs en meldt je kind
aan tussen 24 februari en 16 maart.
Een aanmelding is nog geen inschrijving.
Na de aanmelding krijg
je eind maart een brief
en uitnodiging om je
kind definitief in te
schrijven. Dit kan tussen
16 april en 9 mei 2018.
STADSMAGAZINE KORTRIJK | 7
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Strooiplan zal extra
inzetten op fietspaden
In december was er al een eerste pittige winterprik.
Tijdens zo’n dagen kunnen we gelukkig rekenen op de
strooidiensten van de stad.

Zij volgen het weerbericht op de voet. Op
basis van de weersvoorspellingen strooit
de stad op volgende momenten:
- als er ochtendkoude is met kans op rijmof ijzelplekken (weertype geel) strooit de
stad vanaf 5 uur ’s morgens alle locaties
die gladgevoelig zijn. Dit zijn zowel gevaarlijke plekken op (fiets)wegen, bruggen, viaducten en gevaarlijke bochten.
- Van zodra er 50% kans is op aanvriezende
regen of sneeuwval (weertype oranje)
strooien de diensten zowel overdag als ’s
nachts niet alleen de gevaarlijke plekken
maar ook alle wegen gevolgd door het
openbaar vervoer, de wegen van groot
verkeer en de schoolomgevingen.
- Bij sneeuwval en aanvriezende regen
(weertype rood) volgt de strooidienst dezelfde routes als bij weertype geel, maar
als deze routes afgewerkt zijn, volgt onmiddellijk een tweede strooiroute langs
verbindingswegen met druk verkeer, bedieningswegen van wijken en matig drukke wegen die ook gladheidsgevoelig zijn.
Het Vlaams Gewest is zelf verantwoordelijk
voor het strooien van de gewestwegen. Meer
info vind je op www.wegenenverkeer.be .

FIETSPADEN
SNELLER GESTROOID
Vanaf deze winter strooien de stadsmedewerkers ook onmiddellijk de belangrijkste
fietsassen en fietspaden die gescheiden
zijn van de rijweg. De voorbije jaren ge-

8 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

beurde dit enkel vanaf weertype oranje. De
stad zet hiervoor 3 extra medewerkers in.
Vanaf januari beschikt de stad ook over 2
nieuwe opzetstrooiers die uitgerust zijn om
nat te kunnen strooien. Nu kan enkel droog
gestrooid worden. Dat maakt dat het zout
kan wegwaaien. Door het zout te mengen
met pekel blijft het zout beter liggen en
wordt de werking van het zout sneller geactiveerd. Veel efficiënter dus!

HOU JE STOEP SNEEUWVRIJ!
Elke inwoner is verplicht om de stoep voor
zijn eigen woning ijs- en sneeuwvrij te
houden. In een appartementsgebouw of
studentenhuis maak je hierover dus het

best duidelijke afspraken met de medebewoners. De stoep moet over minimum
één meter breedte volledig ijs- en sneeuwvrij zijn. Alle overtollige sneeuw en ijs kan
je ophopen langs het voetpad. Zorg er
wel voor dat je de rioolputten vrij laat. Je
strooit het best met zout om de veiligheid
van de voetgangers optimaal te verzekeren. Doe je dit niet, dan riskeer je een GASboete. Vindt er bovendien voor je woning
een glijpartij plaats, dan zal jouw familiale
verzekering de schade moeten vergoeden.
Lukt het niet om je eigen stoep schoon te
vegen, dan kan je tegen een kleine vergoeding steeds een beroep doen op de klusjesdienst van vzw Effect (056 28 27 70).

Wees alert
tijdens barre
winterdagen
Stad Kortrijk en OCMW Kortrijk vragen iedereen alert te zijn
voor die Kortrijkzanen die dreigen geïsoleerd te raken tijdens
erg koude winterdagen met vrieskou, sneeuw en ijzel.

Vooral oudere mensen die slecht te been
zijn, oudere alleenstaanden, mensen met
een beperking of mensen die zich in een
kwetsbare situatie bevinden, komen minder of niet meer hun huis uit. Omdat het te
donker is, te glad of gewoon te koud. Kortrijk levert inspanningen om iedereen vlot
de winter door te helpen en doet daarvoor
ook een beroep op haar inwoners. Als familielid, buur of vriend even aanbellen met de
vraag of je kan helpen, het kan voldoende
zijn om grotere problemen te voorkomen.
GRATIS 1777
Als er zich toch een acuut probleem voordoet, of een situatie waarop je geen antwoord weet, dan kan je contact opnemen
met het gratis nummer 1777 van de stad.
Het meldpunt is gesloten op 1 en 2 januari.

Buiten de kantooruren kan je om dringende redenen terecht op het noodnummer
101 van de politie. Je hoeft uiteraard niet
te wachten tot het winterweer toeslaat.
Ben je moeilijk te been en kan je geen beroep doen op de hulp van anderen? Of ken
je iemand in zo'n situatie? Dan kan je dat
sowieso laten weten via het gratis onthaalpunt 1777. Een medewerker of vrijwilliger
van het wijkcentrum uit je buurt neemt dan
contact op om te kijken welke hulp er geboden kan worden bij streng winterweer.
Bij langdurige barre weersomstandigheden bellen de vrijwilligers de mensen op
de lijst geregeld op om te kijken of er hulp
nodig is.

RRBel gratis 1777, mail 1777@kortrijk.be

Een boeiend
vervolgverhaal
Wij leven in een maatschappij
waar digitalisering dé trend van
de voorbije jaren is. Ook Kortrijkzanen beseffen dat iedereen
op die trein moet springen. Zo
maakten al 4.000 inwoners kennis met @llemaal digitaal.
Alle geheimen van je computer,
tablet en smartphone ontdekken
kan tijdens één van de computeropleidingen die de stad organiseert. Op dinsdag 16 (in de bib van
Kortrijk) en donderdag 18 januari (in Zonnewijzer Kortrijk) vinden
daarover gratis infosessies plaats
van 14 tot 16 uur. Wie daarnaast
computer-, tablet- en/of smartphone-assistentie wil, kan terecht
in de wijkcentra van het OCMW en
tweewekelijks op donderdagnamiddag aan de digitafels in de bib.
DIGICAFÉS
Zijn begrippen als smartphone
of tablet Chinees voor jou? Vanaf
22 maart kan je die leren kennen
(tweewekelijks op donderdagnamiddag, van 13.30 tot 14.30 uur)
in de gratis Digicafés, in de Oranje
zaal van de bib. Voor absolute beginners is dit het ideale opstapje
naar een mogelijke opleiding. Zo
raak je stilaan vertrouwd met je
computer, tablet en smartphone
en weet je wat termen zoals ‘swipen’ en ‘apps’ betekenen.

RRMeer info vind je op www.kortrijk.be/
allemaaldigitaal of bel gratis 1777

of gebruik de app 1777
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INWONER(S)
aan het woord

Een stevig
boontje voor sport
Als Kortrijk in 2018 de titel ‘European City of Sports’ mag dragen,
danken wij dat aan de inzet van veel personen. Dominique
Detremmerie (directrice Rhizo Kortrijk Campus Oost) en Karl
Laverge (voorzitter handbalclub Apolloon) dragen elk op hun manier
een belangrijk steentje bij tot de sportbeleving in onze stad.

“EEN DROOM QUA
ONDERSTEUNING”
Af en toe wandelt en fietst Karl Laverge,
maar in Kortrijkse sportmiddens is de vijftigjarige enthousiasteling sinds twintig jaar
toch vooral bekend als de voorzitter van
handbalclub Apolloon. De dynamische vereniging telt bijna 300 leden, waarvan 200
actieve spelers. Zij organiseerde, in samenwerking met de handbalfederatie, al vier
interlands van de nationale mannenploeg
en haalde vorig jaar de halve finales van de
Beker van België – waar de club zelfs in de
finale stond – naar onze stad. Dat evenement lokte liefst 1.300 mensen naar Sportcampus Lange Munte. “In Kortrijk worden
wij vertroeteld op sportvlak”, vindt Karl.
“Wij werken op een heel laagdrempelige
en vlotte manier samen met de sportdienst,
die altijd bereid is om voor (logistieke) ondersteuning te zorgen. Vanuit mijn engagement bij de Belgische handbalfederatie
weet ik dat het lang niet in alle Vlaamse
sportsteden even eenvoudig is om daarop
te kunnen rekenen. Ook op infrastructureel
vlak zitten wij goed, met accommodaties
als Sportcampus Lange Munte (drie handbalzalen) en Mimosa. Momenteel zoeken
wij door de groei van onze club naar extra
ruimte, maar zelfs bij dat luxeprobleem
helpt de stad ons. Zo mogen wij bijvoorbeeld regelmatig gebruik maken van de
sportzalen in scholen zoals PTI, VTI en de
Drie Hofsteden. Wij kunnen gerust zeggen

dat wij onze sport mogen beoefenen in
moderne infrastructuur die goed onderhouden is en waarin ook de zaalwachters
bereid zijn ons te helpen. Ook de mensen
van de handbalfederatie zijn steevast tevreden over de manier waarop zij in de
Groeningestad worden ontvangen. Als het
van hen afhangt, zouden zij nog veel vaker
events in Kortrijk laten plaatsvinden.”

“SPORT OP MAAT
VAN IEDEREEN”
In haar jeugdjaren amuseerde Dominique
Detremmerie zich te pletter met volleybal
en dansen. “De tijd van intensief sporten
is nu helaas voorbij, al probeer ik de conditie op peil te houden door te voet naar
school te komen en de trap in plaats van de
lift te nemen”, lacht zij. De sportschool uit
het katholieke net telt 200 leerlingen, die
een ASO- (sport in combinatie met wetenschappen) of TSO-richting (optie voetbal
of omnisport) kunnen volgen. Sinds een
tweetal jaren is de sportschool volwaardig
als een zesjarige school uitgebouwd. “In
het complex van onze hotelschool beschikken wij over een nieuwe sporthal, die wij ’s
avonds onder meer verhuren aan basketbalclub BTK. Binnenkort komt daar nog een
turn- en danszaal bij. Wij hebben dus wel
wat faciliteiten en vinden op wandel- en
fietsafstand bovendien goed onderhouden sportinfrastructuur in SC Lange Munte
en Mimosa. De stad spant zich sterk in om

flexibel op (dringende)
vragen in te spelen.” De
samenwerking tussen
de stad en de sportschool gebeurt in een
heel constructieve sfeer.
“Onze leerlingen helpen
enerzijds mee om de door de stad georganiseerde sportdagen en andere evenementen in goede banen te leiden. Anderzijds vinden zij het zelf heel fijn te mogen
deelnemen aan de Jeugdsportfeesten, die
tweejaarlijks beurtelings plaatsvinden in
Kortrijk of één van de steden waarmee wij
verbroederd zijn. In september 2018 vindt
de volgende editie plaats.” Tijdens Sport@
Kortrijk krijgt een delegatie van RHIZO, net
zoals de sportschool van Athena en alle
Kortrijkse sportverenigingen, de kans zich
aan het brede publiek voor te stellen, op
locaties verspreid over de hele stad. “De
stad pikt ook gretig in op suggesties die
wij vanuit de afdeling schoolsport van de
sportraad voorstellen en maakt via de talloze sport- en speelpleintjes en fit-o-meters
sport en bewegen toegankelijk voor de
man in de straat. Die titel ‘European City of
Sports’ is dus echt wel verdiend.”

RRwww.kortrijk.be/europese-sportstad-2018

Zet jij mensen in beweging?
Zo’n 15.000 Kortrijkzanen zijn actief in een sportclub. Dat is een verbluffend resultaat,
maar wij kunnen nog beter. Wil jij als individu, school, bedrijf of vereniging helpen om
mensen voor wie sporten niet zo evident is toch de geneugten van lichaamsbeweging
te leren kennen? Denk maar aan yogalessen in rusthuizen of een bakfietsdienst om
kinderen die het financieel moeilijker hebben naar de sportles te brengen. Heb je zelf
een origineel idee? Hou het niet voor jezelf, maar deel het met ons. De stad ondersteunt de leukste ideeën met een gepaste financiële bijdrage.

© Kattoo

RRwww.kortrijk.be/ikdoemee
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Kortrijk Kort
Conservatorium
zet instrumenten
in de kijker
Conservatorium Kortrijk en vzw Legato
nodigen in het voorjaar een aantal topmusici uit om een masterclass of workshop te geven. Onder het motto ‘Dag van
de …’ zet het conservatorium 7 dagen
lang een instrument in de kijker. Op de
agenda staan masterclasses en concerten
van gitarist Koen Claeys, fluitist Rogier de
Pijper, klarinettist Geert Baeckelandt, hoboïst Karel Schoofs en pianist Allessandro
Cervino. Hierbij neemt elke gastdocent
zijn cursisten mee in zijn specialisatie,
waarna hij of zij zelf nog op de planken
staat. Wil je proeven van of luisteren naar
een instrumentles op topniveau? Graag
genieten van het afsluitend concert?
Kruis volgende data in jouw agenda aan:
> 27 januari: Dag van de Gitaar
met Koen Claeys
> 3 februari: Dag van de Fluit
met Rogier de Pijper
> 3 februari: Dag van de Strijkers,
op locatie: te STAP Roeselare
> 28 februari: Dag van de Klarinet met Geert
Baeckelandt en Clarinet Choir Claribel
> 3 maart: Dag van de Hobo
met Karel Schoofs
> 7 maart: Dag van de Piano
met Allessandro Cervino
> 28 april: Dag van de Stem

RRVolg Conservatorium Kortrijk op facebook of
surf naar www.legatokortrijk.be
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LEIFzitdag
LEIF wil jong en oud doen nadenken en
plannen rond een waardig levenseinde:
Wat zijn mijn rechten als patiënt? Wat
als ik na een verkeersongeval in een onomkeerbare coma terecht kom? Wat is
euthanasie en wanneer heb ik daar recht
op? Wat als ik wilsonbekwaam word? Wat
is palliatieve zorg? Welke documenten
zijn belangrijk? Wat met orgaandonatie?
Wie vragen heeft over het levenseinde
en de voorafgaande zorgplanning, kan
vanaf januari terecht op een LEIF-zitdag
in wijkcentrum De Zonnewijzer in Kortrijk, Langemeersstraat 6: elke 4e dinsdag
van de maand, van 9 uur tot 12 uur. Enkel
op afspraak via 056 24 42 00, bereikbaar
tussen 9 uur en 12 uur. Een deskundig
vrijwillig informatiemedewerker van LEIF
staat in voor de permanentie van de zitdag en helpt je doorheen alle vragen en
maakt je wegwijs in een aantal documenten. LEIF is een breed gedragen initiatief,
ondermeer door het partnerschap met
het huisvandeMens Kortrijk, Netwerk
Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen
en de mutualiteiten.

RRwww.leif.be en www.levenshuis.be

Nieuwjaarsdrink
voor inwoners
Wat met de
kerstboom?
Na kerstmis en het feestgedruis tijdens
de eindejaarsperiode, heeft de kerstboom zijn beste dagen gehad. Tijd dus
om de kerstboom toe te vertrouwen aan
het groenafval. Je kan de boom aanbieden op het containerpark of meegeven
met de groenkar, die tijdens de 2de week
van januari en februari uitrijdt. Ook de
groenophaling aan huis biedt soelaas. Je
vindt de ophaaldatum op de afvalkalender, die inmiddels in de brievenbus belandde. Let er wel op dat de kerstboom
vrij is van versieringen. Een wortel, pot of
houten kruis zijn dus uit den boze.

Goud en zilver
voor Kortrijkse bib
Op 4 december 2017 reikte de Bibliotheekschool van Gent voor de vierde keer
de Bib Web Awards uit, een tweejaarlijks event dat digitale vernieuwing in de
Vlaamse Bibliotheeksector bekroont. Een
combinatie van publieksstemmen en een
vakjury bepaalde het eindresultaat. De bib
van Kortrijk behaalde goud in de categorie Vroeg Wijs met het project Mediawijze
Week en zilver in de categorie Trending
met het Google VR educatief pakket. De
Mediawijze Week biedt in samenwerking
met stadspartners activiteiten, workshops,
… over ‘mediawijze’ thema’s voor het onderwijs aan. In 2018 loopt de Mediawijze
Week van 23 tot 29 april. Het Google VR
educatief pakket is een budgetvriendelijke manier om de virtuele wereld te beleven en wordt als lespakket gratis aangeboden aan scholen. De projecten #ADH,
#FREDDiVERS en Digitafel behaalden een
4e plaats in hun categorie en kregen een
eervolle vermelding.

Op zondag 7 januari 2018 is iedereen vanaf 11.30 uur welkom op
het nieuwe Nelson Mandelaplein op Kortrijk Weide, en dus niet op
de Grote Markt! De stad moedigt iedereen aan om met de fiets te
komen. Je fiets stallen kan gratis in de stallingen kant Magdalenastraat (CVO Miras) of aan JC Tranzit.

GRATIS BUSSEN

Woon je te ver voor een fietsrit? Op zondag 7 januari kan je vanuit de deelgemeenten gratis pendelen met de bus naar het station
van Kortrijk. Het gaat om de bussen van De Lijn die op zondag
rijden. (Uurregeling: www.delijn.be) Eenmaal aangekomen aan
het station van Kortrijk heb je de keuze: ofwel ga je te voet naar
Kortrijk Weide, ofwel stap je in een shuttlebus. Je stapt op aan de
hoofdingang van het station of ter hoogte van de roltrap aan de
achterkant. Tussen 9.30 en 17.30 uur brengt die shuttlebus jou
gratis naar Kortrijk Weide (halte Magdalenastraat) en terug naar
het station. Je vindt een bereikbaarheidsplan op
www.winterinkortrijk.be/klink-mee-op-het-nieuwe-jaar

CIRCUS PIPO AFGELAST

Door familiale omstandigheden worden de familievoorstellingen van
Circus Pipo afgelast. Gezinnen met kinderen blijven uiteraard meer
dan welkom op de nieuwjaarsreceptie. We voorzien voldoende
kinderanimatie om hen een leuke middag te bezorgen. Jongeren
kunnen zich samen met Exception Movement uitleven in het Urban
Sports Park. Inwoners die een ticket wonnen voor de circusvoorstelling ontvingen ondertussen een compensatiepakket met gratis ticket
voor de authentieke rups en het reuzenrad op de kinderkerstfoor.
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Stap voor stap naar een modern huisje

Kortrijk Renoveert:
Renovatie in de kijker

Drie jaar geleden besloot Elien (28) dat het tijd werd om het ouderlijke nest
achter zich te laten. Zij ging op zoek naar een huis dat instapklaar was, maar
dat zij toch nog een eigen toets kon geven. Ondertussen woont zij samen met
haar vriend Angelo in de Sint-Denijsestraat, vlakbij de Dubbele Haagjes.

“Ik amuseer mij te pletter in deze diverse
buurt. ’s Morgens slaan de ouders hier een
praatje terwijl de kinderen op de schoolbus
wachten, in de zomer barbecueën wij met
z’n allen in het park”, begint Elien.

TOFFE INDELING
Aangezien Elien niet te vinden was voor
een totaalrenovatie, hechtte zij – behalve
de ligging – veel belang aan de indeling
van het huis. “Ons huisje oogt klein, maar
dat valt heel goed mee. Ik ben echt fan van
de verschillende ruimtes in het huis. Drie
ruime slaapkamers, een keuken, living, zolder en kelder. Alleen de badkamer is erg
oud en wat vreemd gelegen: als je het huis
binnenkomt meteen links.” Het huis werd
gebouwd in de jaren 30. “Dat merkten wij
onder meer aan de oorlogskranten die wij
onder de verschillende lagen behangpapier terugvonden.” De authentieke glaskoepel in de keuken en het kleine koertje
zorgen voor de authentieke touch.

© Stør

HANDEN UIT DE MOUWEN
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Voor zij effectief in het huis trok, begon
Elien met wat opknapwerk. De badkamer
onderging enkele veranderingen en de
bovenverdieping kreeg een mooie parketvloer bovenop de oorspronkelijke houten
vloer. “Op de benedenverdieping zaten
overal accordeondeuren. Die vond ik echt

verschrikkelijk en heb ik vervangen door
schuifdeuren die in een valse wand verdwijnen. Dat bespaart heel wat plaats in vergelijking met gewone deuren.” Ook de kleuren
in het huis waren niet echt haar ding, dus
kreeg alles meteen een likje verf. “De trap
was knalgeel, de slaapkamer hemelsblauw
en de living groen. Alles heeft nu een bleke
en neutrale kleur gekregen. Veel beter!”

HET GROOTSTE WERK
Behalve deze kleine aanpassingen werd
de zolder geïsoleerd en de elektriciteit
vernieuwd. Hiervoor kreeg Elien hulp van
Liese, één van de renovatiebegeleiders
van Stad Kortrijk. “Ik kan er alleen maar
fantastische dingen over zeggen. Ik stuurde een mailtje om info te krijgen en Liese
ging voor ons na voor welke premies wij in
aanmerking zouden komen. Zij hielp ons
de bomen door het administratieve bos te
zien en zette ons op weg om de aanvragen
te versturen. Als je dat allemaal zelf moet
opzoeken, wordt dat sowieso het grootste
en meest ingewikkelde werk van de hele
renovatie!” Wat zijn de volgende projectjes in de geleidelijke renovatie? “Onlangs
werden de ramen vervangen. Dat nam een
stevige hap uit het
budget, dus nu sparen
wij even om daarna de
badkamer te slopen.”

Heb je ook
verbouwplannen?
De renovatiebegeleiders helpen jou
bij het invullen en aanvragen van je
bouwpremies en –vergunningen. Zij
zijn er voor iedereen die op zoek is
naar betaalbare oplossingen om duurzaam te verbouwen.

RRNeem contact op via

renovatie@kortrijk.be of bel gratis 1777

VOOR
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Kortrijk Kort
Neem deel aan The
Global Challenge
Wil je meer gezonde lucht in de stad? Hou
je van gezond en duurzaam eten? Vind je
armoede een onrecht? Heb je hierover
creatieve ideeën en wil je tot actie overgaan? Dan is The Global Challenge wat je
zoekt. Dit is een onvergetelijke ervaring
voor jongeren die actie willen ondernemen en de wereld verkennen. Het initiatief is een uitdaging die uit drie ‘levels’
bestaat. De Kick Off is een spannend
‘escape-game’ in het stadscentrum rond
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Je maakt kennis met de uitdagingen
waarvoor Kortrijk én de wereld staan:
geen armoede en honger, meer gezonde
lucht, veilig verkeer …. Na de kick off kan
je overgaan naar Level 2. Tijdens tweewekelijkse bijeenkomsten onderneem je
met andere jongeren acties die het leven
in Kortrijk kunnen verbeteren. De echte
spelers stappen daarna over naar Level
3: ‘the Jeepney tour’: een uitwisseling
met jongelui uit de Filipijnen. De Filipijnen bezoeken Kortrijk in mei 2019. De
Kortrijkzanen gaan in de zomer van 2019
voor 3 weken naar Cebu. Jongeren tussen 16 en 23 jaar kruisen best zaterdag 3
februari in hun agenda aan. Dan vindt De
kick off plaats van 14 tot 18 uur aan het
Kortrijkse stadhuis. De deelname is gratis.

RRwww.kortrijk.be/jongerenreis

Spek is er voor
ondernemende
jongeren
Studenten en jongeren hebben ‘goesting’
om te ondernemen en beschikken over
heel wat talenten! Het SPEK-project (Student Platform Entrepreneurship Kortrijk)
zet volop in op de omkadering en de
verwijzing van de student om zijn/haar
idee concreter te maken. Ondernemen
mag je ruim interpreteren. Het houdt
méér in dan het aanvragen van een BTWnummer: het lanceren en uitvoeren van
een woest idee, innovatief voor de dag
komen, vinden van oplossingen voor
allerhande uitdagingen, optimaliseren
van diensten, samenwerken en netwerken over de sectoren heen, marketing
van jouw bedrijf,… De businesscoaches
van de scholen VIVES en Howest en het
infopunt van UGent Campus Kortrijk
gaan samen aan de slag en coachen de
studenten in de verdere ontwikkeling
van hun idee. De SPEKpartners organiseren bovendien ook bootcamps, inspiratiesessies, ideeënwedstrijden, …

RRInteresse? Neem een kijkje op www.

ideezoektstart.be. Je vindt er o.a. info over de
contactpersonen in de scholen, evenementen,
nieuwtjes en zoveel meer.
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In alle rust
studeren
Samen studeren raakt meer en meer ingeburgerd. Veel studenten studeren samen met lotgenoten omdat zij zo het gevoel hebben dat dit hun studieresultaten
positief beïnvloedt. Het massa-studeren
is een trend die ook in Kortrijk aan populariteit wint. Zowel de stad Kortrijk als
de hogere onderwijsinstellingen stellen
ruimtes ter beschikking waar jongeren
in alle stilte én in groep kunnen blokken.
Deze studiestekken vind je in de centrale
bib, Howest, de Kulak-universiteitsbibliotheek, het Poortgebouw V-Tex, de
Warande, UGent Campus Kortrijk en het
Vives-blokkot. Hou ook www.kortrijkstudentenstad.be/aanbod/bloklocaties/ in
de gaten voor eventuele veranderingen
van het aanbod. Daar vind je altijd de updates van de beschikbare bloklocaties.

Val met je
nieuwe zaak in
de (Groeninghe)
prijzen
Blinkt je nieuwe (sinds half 2017) Kortrijkse handelszaak of bedrijf uit door een
mooie en gepaste Nederlandstalige naam
die verband houdt met de activiteit die er
plaatsvindt of met de geschiedenis van
het pand en/of omgeving? Is de benaming inventief, misschien wel ludiek? Dan
maak je kans op de Groeningheprijs 2018,
een waardevol kunstwerk dat ministerpresident Bourgeois op 10 juli in het kader
van de Guldensporenherdenking aan de
winnaar overhandigt. De prijsuitreiking
is een initiatief van het Kortrijkse Guldensporencomité vzw. Na beraadslaging door
een jury viel vorig jaar Kopie Koffie in de
prijzen. Een jaar daarvóór won de Budafabriek. Komt je zaak door een originele Nederlandstalige naam in aanmerking voor
de prijs of zoek je nog snel een passende,
aantrekkelijke naam zoals De Soeptrien,
De Zoete Kriebel, De Speelvogel, dan kan
je het comité informeren door te mailen
naar Guldensporencomite@gmail.com of
door een brief te schrijven aan voorzitter
Karel Pottie, Filips van de Elzaslaan 81, 8500
Kortrijk. Ook omwonenden, (winkelende)
passanten of toevallige voorbijgangers
bij wie een opvallende Nederlandstalige
benaming in het oog /oor springt, kunnen het initiatief nemen om een kandidaat
voor te dragen. De kandidaturen moeten
het comité uiterlijk vóór 1 juni bereiken en
behalve de spitsvondige Nederlandstalige
benaming ook adres, datum van opening
en korte omschrijving van de activiteit bevatten. De jury selecteert daarna drie genomineerden die een uitnodiging krijgen
voor de Guldensporenviering. De uiteindelijke winnaar kan er de begeerde Groeningheprijs, in ontvangst nemen.

Fietspremie voor
wie auto inruilt
Inwoners van Kortrijk die een auto inruilen voor een (bak-)fiets, elektrische (bak-)
fiets of meerpersonenfiets krijgen een
premie voor de aankoop van een nieuwe
fiets. Deze maatregel kadert in het actieplan ‘Kortrijk Fietst’ dat stadsgenoten wil
motiveren om de overstap te maken van
de wagen naar de tweewieler. Want meer
fietsen staat synoniem voor een betere
gezondheid, vlotter verkeer en een betere luchtkwaliteit. In het premiereglement
vind je de voorwaarden om de premie te
verkrijgen.

RRwww.kortrijk.be/kortrijkfietst/fietspremie

Spinrag verovert
Kortrijk
Spinrag is een kinderfestival van 9 tot 18
februari met een fris en avontuurlijk programma met véél voorstellingen, films,
ateliers én verhalen in alle uithoeken
van de stad. Zo ontdek je de ‘Diglos’ op
het Schouwburgplein. Een bijzondere
constructie waar je dwars doorheen kan
kijken. Iedereen kan er in en uit, alleen of
met het hele gezin, om zichzelf creatief
uit te dagen. Of is een wandelzoektocht
meer iets voor jouw gezin? Met de Kriek
Krak Zoektocht volg je het spannende
verhaal van Jules langs Kortrijkse winkelvitrines (i.s.m. Shop ik Kortrijk). Of neem
samen met je kroost deel aan een workshop in Theoria, Salon En-Vie, Tarterie
of OES. Of toch liever een film meepikken in Budascoop én een voorstelling in
de Schouwburgzaal? Waar je ook komt,
Spinrag tovert elke plek om tot iets bijzonders. Laat je leiden en ontdek verrassende acts in de vertrouwde zalen of op
nieuwe plekjes. Want Spinrag zet in op
beleving en ervaring. De ticketverkoop
van Spinrag is van start gegaan.

RROntdek het volledige programma
op www.spinrag.be
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F CUS OP...
AALBEKE – BELLEGEM – BISSEGEM – HEULE – KOOIGEM – KORTRIJK - MARKE - ROLLEGEM

MARKE
HEULE

© David Barbe

HEULEBEEKCAFÉ

ALLE

SAMEN BOUWEN
AAN HET LANDSCHAP

In de omgeving van de Heulebeek vinden wij nog een
stukje ongerepte natuur terug. Midden november kregen
de Heulenaars de uitnodiging om op ontdekking te gaan
en suggesties te doen voor de toekomst van het gebied.
Het studiebureau Maatontwerpers, in samenwerking met
Antea-group, is aan de slag gegaan met die suggesties.
Het resultaat daarvan is een voorontwerp voor fase 1 van
het project Heulebeek, namelijk het gebied achter de
Emiel Hullebroecklaan. De bedenkers stellen dit voorontwerp graag aan het publiek voor op donderdag 1 februari
in feestzaal ’t Brugske op Watermolenwal. De organisatoren verwelkomen iedereen om 19.30 uur. Na de presentatie is er ruimte voor vragen en opmerkingen.

RR Wil je meer informatie omtrent het volledige project? Surf snel

Kleine landschapselementen (KLE’s) zijn waardevolle eilandjes die samen één
groot lappendeken vormen. Knotbomen, hagen, houtkanten, poelen,… krikken niet alleen de visuele aantrekkingskracht van ons landschap op. Ook de
biodiversiteit krijgt op die manier een flinke opwaardering: dieren maken dankbaar gebruik van deze groene stapstenen om zich te verplaatsen, voedsel te
zoeken of nestgelegenheid te maken. Kan je een hoogstam fruitboomgaard of
een bloeiende heg op jouw terrein wel appreciëren? Wil je het landschap niet
alleen verfraaien, maar ook ecologisch versterken? Neem dan zeker contact op
met de provinciale landschapsconsulent. Tijdens een bezoek krijg je advies en
nuttige tips, maar wie weet kom je ook in aanmerking voor ondersteuning van
je beplantingsplan en plantgoed.

RRMathias Boudry, Landschapsconsulent regio Zuid-West-Vlaanderen

(Stadlandschap Leie en Schelde), mathias.boudry@west-vlaanderen.be of 056 23 49 86

naar www.kortrijk.be/heulebeek.

Het Preshoekbos telt sinds kort 19.000 (8 hectare!) bomen extra. Eind november bundelden
het agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt,
Natuur.koepel, Marke 2010-2030 en de stad hun
krachten om bomen aan te planten in het Preshoekbos langs de Klarenhoek in Marke. Meer dan
400 inwoners namen - ondanks het gure weer
- deel aan de plantactie. Het Preshoekbos vormt
het stadsrandbos tussen Kortrijk en Menen. Het
bos moet op termijn een groene long van 250
hectare worden, waar iedereen kan wandelen,
spelen of genieten van de rust. Een aantal vrijwilligers van Tuinhier Marke en Natuurpunt plaatsten
ook een wilgentenenhut in de kindvriendelijke
omgeving van het Preshoekbos. Je vindt de speelhut met een diameter van 5 meter en hoogte van
2 meter achter het Markebekepad. Als ingang
zijn twee tunnels voorzien. Wereldwinkel Marke
verzorgde de uitbating van de bar.

BISSEGEM

NIEUWE BRUG
Er zijn de komende jaren heel wat nieuwe ontwikkelingen op til in Bissegem. Zo maakt Waterwegen en Zeekanaal (vanaf 1 januari de Vlaamse Waterweg) werk van een nieuwe brug over de Leie tussen Bissegem en Marke.
W&Z is volop bezig met alle bruggen over de Leie te vervangen omdat die
vaak te laag zijn voor grote containerschepen. In 2020 is Bissegem aan de
beurt. De nieuwe brug wordt een stalen boogbrug van 80 meter lang en
20 meter breed en komt op een nieuwe locatie, meer stroomopwaarts.
Zo kan de bestaande brug nog in gebruik blijven tijdens de bouwwerken.
Men dacht ook aan de veiligheid van fietsers en voetgangers. Zij krijgen
een fiets- en voetpad dat afgescheiden ligt van het wegverkeer.

RRwww.seineschelde.be/nl/inhoud/brug-bissegem-marke
ALLE

CIRCUIT ARTISTIEK
De ontmoetingscentra in Aalbeke, Bissegem,
Bellegem, Rollegem en de Lange Munte stellen
in de loop van 2018 een aantal publieke ruimtes ter beschikking voor de tentoonstelling van
beeldende kunst. In een driemaandelijks circuit
worden de werken verplaatst van locatie. Zo
vindt een zo breed mogelijk publiek zijn weg
naar jouw werk. Iedereen kan deelnemen met
maximum drie afzonderlijke werken of een
kleine reeks bij elkaar horende werken. Enige
voorwaarde is dat de werken moeten voorzien
zijn van een degelijk ophangsysteem. Deelname is gratis. Inschrijven kan nog tot eind
januari via circuitartistiek@kortrijk.be of 056 27
74 30. Let wel, het aantal plaatsen is beperkt.

RRwww.kortrijk.be/circuitartistiek
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PLANTACTIE
PRESHOEKBOS

TOEKOMSTPLANNEN
Behalve de plannen met de brug bekijkt de stad op welke manier het
masterplan wordt uitgerold. Dit verloopt in nauwe samenwerking met de
Bissegemse gemeenschap. Hiervoor werd het adviesbureau Blue Strategy
aangesteld. Focus ligt op het oud gemeentehuis en de cluster school-kerk.
Verder voorziet men in 2019 de heraanleg van de Driekerkenstraat (met een
sterk fietsvriendelijk karakter). Meteen komt ook de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Ook de Jozef Verhaeghestraat, Vrije-Aardstraat en een
deel van de Neerbeekstraat worden mee heraangelegd. Eveneens belangrijk
voor Bissegem is de heraanleg van de gevaarlijke verkeerswisselaar van
de ring rond Kortrijk (R8) met de autosnelweg A19. Verder onderneemt
het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stappen om de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de Meensesteenweg (N8) tussen Kortrijk en
Wevelgem te verbeteren. Tot slot krijgt ook de groenaanleg extra aandacht.
Denk maar aan het stadsgroen Ghellinck, natuurgebied Rotersmeers en het
terrein Kruiskouter.

RRZo'n 600 inwoners bezochten eind november de infomarkt over het masterplan

Bissegem. Dit werd samen met het burgerplatform ‘Bouwen aan een Beter Bissegem’
georganiseerd. Kon je er niet bij zijn? Neem een kijkje op www.kortrijk.be/bissegem
voor meer info over de verschillende projecten.
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Vroeger en nu

’t Werkt:
een project
met goesting!

Het stadsdeel ‘Kortrijk Weide’ in de buurt van de Magdalenastraat, was
in het begin van de 16de eeuw een gemeenschappelijk graasland en
verdiende zo de naam ‘gemene weide’.

De parking Appel moest plaats ruimen voor het Nelson Mandelaplein. Dit plein doet dienst als parkeer- en evenementenplein.
De evenementenhal Depart in de voormalige loodsen opende
onlangs de deuren en biedt onderdak aan allerhande activiteiten,
fuiven, beurzen, een quiz,... Het concertenplein kreeg de naam Nelson Mandelaplein. Deze historische figuur bracht mensen samen
uit alle generaties en culturen. Dit plein moet ook een ontmoetingsplaats zijn voor jongeren, ouderen, en personen van diverse
culturen,.... Bij dit plein hoort ook een parking die begin februari
zal openen.

RRInfo: www.parko.be

ancke

EXTRA BEGELEIDINGSSESSIES
Intussen krijgt ’t Werkt een verlenging
dankzij de steun van het ESF waar Kortrijk
nogmaals kan op rekenen. Twee extra, halftijdse trajectbegeleiders starten op 1 januari 2018. Dat maakt het mogelijk om de
wachtlijst weg te werken en het komende
jaar extra begeleidingssessies op te starten.
De goesting straalt ervan af bij Fien, haar
nieuwe collega’s Sofie Ranson en Lieselotte
De Vos én bij de cliënten die het begeleidingsproces doorliepen. Het mooiste bewijs dat dergelijke begeleiding (‘t) werkt!

Na de afschaffing van de stadspoorten en –wallen bebouwde
men dit gebied. Enkel het gedeelte aan de Beheerstraat bleef onbebouwd en deed dienst als bleekweide tot in het begin van de
20ste eeuw. Op het hoger gelegen gedeelte van de weide verrees
omstreeks 1954 het goederenstation Kortrijk-Weide met de kenmerkende NMBS-loods. De meeste stadsgenoten kennen vooral de
parking Appel die er later werd aangelegd.

© Paul Delpl

AL 60 TRAJECTEN OPGESTART
Fien Hanssens, trajectbegeleidster, kijkt met
een tevreden blik terug op het voorbije jaar.
“De motivatie, de goesting om te werken
bij mijn cliënten is ontzettend groot”, steekt
Fien van wal. “Maar ik probeer altijd eerst
samen met mijn klant de situatie in kaart te
brengen. Welke stappen werden al gezet,

waar ligt de interesse en vooral, wat zijn de
randproblemen die het vinden van een job
verhinderen? Hoe zit het met huisvesting,
vervoer en kinderopvang? Hoe is de kennis
van het Nederlands of welke attitudes vindt
een werkgever belangrijk? Pas als deze hindernissen uit de weg geruimd zijn, start de
effectieve zoektocht naar een job of naar
een opleiding.” Fien begeleidde doorheen
2017 maar liefst 60 Kortrijkzanen. 60 gemotiveerde werkzoekenden waarmee ze heel
frequent contact houdt, die ze informeert,
ondersteunt of zelfs meeneemt tot bij een
werkgever. Ze houdt er een enorm fijn gevoel aan over net als haar klanten. Die voelen zich opnieuw nuttig en groeien door
erkenning in wie ze zijn en wat ze doen.

HET NELSON MANDELAPLEIN

Het gebied was in het verleden niet alleen graasland en bleekweide, maar werd ook gebruikt als galgenveld. Men executeerde
toentertijd misdadigers op de Grote Markt en ‘stelde de lijken tentoon’ op de weide. Dit weinig opwekkende zicht moest potentiële
misdadigers op andere gedachten brengen.

Stad Kortrijk voert al jaren een beleid rond werkgelegenheid, gebaseerd op de
werkloosheidscijfers. Dit resulteert in een historisch lage werkloosheidsgraad,
mede dankzij de intensieve samenwerking met o.a. VDAB, OCMW, … Toch
vinden een aantal doelgroepen moeilijk een plek op de arbeidsmarkt. Dit is
onder andere het geval voor mensen met een migratie-achtergrond.

Eind 2016 kon Kortrijk met de steun van het
Europees Sociaal Fonds (ESF) specifiek voor
deze doelgroep het project ’t Werkt lanceren. Inwoners uit Groot-Kortrijk met een
huidige of vorige nationaliteit buiten de Europese Unie die nood hebben aan een intensieve begeleiding richting arbeidsmarkt
kunnen er terecht.

DE WEIDE

RRLekkerbeetstraat 5/7,

0498 90 91 21 of twerkt@kortrijk.be

RRwww.kortrijk.be/twerkt

Van links naar rechts
maak je kennis met:
Fien Hanssens, Sofie Ranson
en Lieselotte De Vos.
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AGENDA VAN 27 DECEMBER 2017 T.E.M. 2 FEBRUARI 2018
T.E.M. VRIJDAG 29 DECEMBER

Alles voor die
mooiste dag!
De huwelijksdag staat voor heel wat mensen nog altijd met stip op één als de
mooiste dag van hun leven. Alleen: hoe begin je aan de organisatie van dat
fantastische feest? Een bezoek aan For Lovers in Kortrijk Xpo kan al heel wat
twijfels en vraagtekens wegnemen. Op 26, 27 en 28 januari kan je kennismaken
met een tachtigtal exposanten en op één namiddag tijd veel zaken vastleggen.

For Lovers is een organisatie van het gelijknamige bedrijf, dat twee keer per jaar een
bruidsmagazine uitgeeft en jaarlijks vier
beurzen organiseert. Die vinden plaats in
Antwerpen, Hasselt, Gent en Kortrijk. Drie
jaar geleden namen Marleen Hoefkens en
echtgenoot Francis de organisatie van deze
beurs over van Kortrijk Xpo.

MASSA AANBIEDERS
“Kortrijk Xpo is een prachtige locatie. Bovendien bewijst de ruime interesse in onze beurs
dat veel West-Vlamingen nog aandacht
hechten aan een onvergetelijke, prachtige
huwelijksdag. De organisatie ervan doet
veel koppels evenwel in het haar krabben,
want er moet ontzettend veel geregeld worden. Op ‘For Lovers’ komen alle puzzelstukjes
bij elkaar en kan je op enkele uren tijd heel
wat aanbieders ontmoeten, waardoor je op
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het eind van de namiddag met een goed gevoel naar huis gaat”, zegt Marleen.

Lovers mee, waardoor je thuis alles nog
eens kan laten bezinken.”

MODESHOWS

RRDe beurs vindt plaats op vrijdag 26 (van 18 tot

Tijdens dit weekend ontmoet je in de XLhal aanbieders van alles wat bij een trouwfeest komt kijken: uitbaters van feestzalen,
juweliers, fotografen, huwelijkstaarten, bedankfoto’s, catering, bloemen, kappers en,
uiteraard: kledij voor de bruid en de bruidegom. “Op haar huwelijksdag wil elke vrouw
zich wel eens een prinses wanen. Onze
modeshows zorgen op dat vlak voor veel
inspiratie en hebben ook veel aandacht
voor de bruidegom. Met een kappershoek,
tips rond visagie en een glas cava (voor wie
zijn ticket in voorverkoop koopt) zorgen
wij voor een aangename belevenis. Op het
eind van de namiddag krijg je de twee recentste edities van het bruidsmagazine For

22 uur, modeshow om 20 uur), zaterdag 27 en
zondag 28 januari (telkens van 11 tot 18 uur,
modeshows om 13.30 uur en 16 uur).
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EVENT | GAINSBAR - THAT'S ALL FOLKS | Vlasmarkt | www.facebook.com zie Gainsbarkortrijk

T.E.M. ZONDAG 31 DECEMBER
WINTER IN KORTRIJK | KERSTMARKT | Schouwburgplein | www.winterinkortrijk.be

T.E.M. ZONDAG 7 JANUARI
FILM | WINTERWONDERLAND: DAGELIJKS
KINDERFILMS TIJDENS DE KERSTVAKANTIE |
€ 6,5 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |
www.budakortrijk.be
WINTER IN KORTRIJK | WINTERCIRCUS PIPO |
Nelson Mandelaplein, Kortrijk Weide | 0486 44 05 89 |
circuspipobelgium@hotmail.com
WINTER IN KORTRIJK | IJSPISTE, KINDERKERSTFOOR, PLAID TIME, WINTERBARS ... | Verschillende locaties | www.winterinkortrijk.be
WINTER IN KORTRIJK | WINTERWANDELING | gratis |
winterse wandelkaart te verkrijgen bij Toerisme, stadsdiensten
en online | www.winterinkortrijk.be
EXPO | ’GONE ASTRAY’ FREDERIK BUYCKX
EN ZAZA BERTRAND | 14 tot 18u (van woe t.e.m. zo),
uitzonderlijk gesloten op zo 31/12 | Bubox, Paardenstallen, Korte
Kapucijnenstraat | gratis | www.bu-box.be
STADSEVENT | MAG HET WAT MEER ZIJN? |
Kortrijkse binnenstad | www.maghetwatmeerzijn.be

WOENSDAG 27 DECEMBER
BASKETBAL | 12TH INTERNATIONAL X-MASTOURNAMENT | ook op 28 & 29/12 | op 28/12: All Star Game | SC
Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 | www.x-mastournament.be
WANDELING | WINTERSNEUKELTOCHT | ook op za
30/12 en za 6/1 | 17u | € 16 | Toerisme Kortrijk, Begijnhofpark |
09 233 76 89 | www.vizit.be
FILM | LOVING VINCENT | verschillende uren | nog tot
ma 15/1 | € 9/7,5(-26, +65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 |
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | SUBURBICON | verschillende uren | nog tot eind
januari | € 9/7,5(-26, +65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 |
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | WONDERSTRUCK | verschillende uren | nog tot
za 13/1 | € 9/7,5(-26, +65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 |
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

FILM | L'ATTESA | verschillende uren | nog tot di 2/1| €
9/7,5(-26, +65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10
01 | www.budakortrijk.be
VOETBAL | KV KORTRIJK – STANDART DE LIÈGE |
20.30u | Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 111b |
www.kvkortrijk.be

DONDERDAG 28 DECEMBER
WANDELEN | 21STE KORTRIJK FEEËRIEK | 7 – 13 km |
start tussen 14 en 20u | JC Tranzit, Magdalenastraat 48 |
www.wsk-marke.be
FILM | FAÇADES | verschillende uren | nog tot ma 22/1 | €
9/7,5(-26, +65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10
01 | www.budakortrijk.be
FILM | DONKEYOTE | verschillende uren | nog tot di 2/1 |
€ 9/7,5(-26, +65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10
01 | www.budakortrijk.be

ZATERDAG 30 DECEMBER
PARTY | BLACK SATURDAY VII | 20 tot 5u |
€ 5 | De Scala, Pluimstraat 7 | www.facebook.com
zie black saturday vii

ZONDAG 31 DECEMBER
WANDELEN | WANDELEN VAN OUD NAAR
NIEUW | 15u | gratis | Start Texture, museum over Leie en
Vlas, Noordstraat 28 | 056 27 74 70 | www.winterinkortrijk.be
FILM | SILVESTER NIGHT | 16u: familiefilms: The Hunt
for the Wilderpeople + de GVR (originele versie) + kinderchampagne na de film, 18u: avant-première The Shape of Water of
avant première Three Billboards Outside Ebbing Missouri +
champagne, 21u: avant-première The Florida Project | film 16u:
€ 10 of Filmabo + € 3, andere films: € 14 of fimabo + € 5, re-

serveren verplicht voor avond | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 |
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

WOENSDAG 3 JANUARI
FILM | THE LEISURE SEEKER| verschillende uren | nog
tot februari | € 9/7,5(-26, +65) | Budascoop, Kapucijnenstraat
10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | DAPHNE | verschillende uren | nog tot 29/1 |
€ 9/7,5(-26, +65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10
01 | www.budakortrijk.be
FILM | 'INSIDE OUT' | 14u | € 4/3 (lid gezinsbond) | OC
Aalbeke, Aalbekeplaats 1 | 056 40 18 92 | oc.aalbeke@kortrijk.be
WANDELING | ZOEKTOCHT NAAR PADDENSTOELEN | natuurreservaat de Kleiputten | 13.30u | NEC De
Steenoven, Schaapsdreef 29 | 056 20 05 10 | www.natuurpunt.be
EXPO | KIJKMOMENT - JAN DECLERCQ |
t.e.m. do 15/2 | OC Marke, Hellestraat 6, Marke | 056 24 08 22 |
www.marke.be
WORKSHOP | THEATERWORKSHOP ROND DE
VOORSTELLING UTOPERA | 19.30u, ook op vr 5/1,
woe 10/1 en vrij 12/1 om 19.30u, vrij 26/1 om 20.15u | € 65/60
(open doek) | Theater Antigone, Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 |
www.antigone.be
THEATER | URBANUS - TRECTO PNIX | 20.30u
(uitverkocht op do 4/1) | € 30 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.comedyshows.be

ZATERDAG 6 JANUARI
FEEST | BISSEGEM VUURT | 19u | OC De Troubadour,
Vlaswaagplein 3, Bissegem | 056 37 13 19 | www.bissegem.be

ZONDAG 7 JANUARI
THEATER | BUMBA EN HET MAGISCHE WONDERBOEK | 10, 13.30 en 16u | € 19,5/15,5 | Schouwburg
Kortrijk, Schouwburgplein 14 | www.studio100.com/shows
VOLLEYBAL | MARKE WEBIS WEVELGEM – VC
DUVEL PUURS | 17u | Sporthal Marke, Olympiadeplein |
www.marke-webis.be
WINTER IN KORTRIJK | NIEUWJAARSRECEPTIE |
vanaf 11.30u | Nelson Mandelaplein, Kortrijk Weide | zie p. 13

DINSDAG 9 JANUARI
THEATER | HECHTEN | 20.15u, ook op woe 10/1 om
20.15u | € 13/10 (-26, +65, lerarenkaart) | Theater Antigone,
Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 | www.antigone.be
STADSMAGAZINE KORTRIJK | 23

UIT IN KORTRIJK

DOCUMENTAIRE | DE GESCHIEDENIS VAN HET
VARKEN (IN ONS) | 20.15u | € 9/7,5(-26, +65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

UIT IN KORTRIJK

FILM | THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING
MISSOURI | verschillende uren | nog tot februari | € 9/7,5(26, +65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |
www.budakortrijk.be

DONDERDAG 18 JANUARI
THEATER | TONEELHUIS/GUY CASSIERS MET
'HET KLEINE MEISJE VAN MENEER LINH' |
20.15u | € 18/8 (-26) | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein
14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
FILM | CLASSICS RESTORED: VIDEODROME
| 20u | € 9/7,5(-26, +65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056
22 10 01 | www.budakortrijk.be
MUZIEK | ALLEZ, CHANTEZ! KORTRIJK | 20u |
gratis | de Scala, Pluimstraat 7 | 056 22 04 00 | www.uniederzorgelozen.be

VRIJDAG 19 JANUARI

LEZEN | VOORLEESUURTJE IN DE BIB VAN
KORTRIJK THEMA DE RUIMTE | 10.30u | Centrale
Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.
be/bibliotheek/voorleesuurtjes
HUMOR | JENS DENDONCKER MET 'BANG
VAN DENDONCKER' | 20.15u | OC Kastanjehuis
Kooigem, Kooigemplaats 23, Kooigem | 056 23 98 55 | www.
schouwburgkortrijk.be
LEZING | DIGIDOKTER: BIJLEREN MET APPS
| 10u | € 5 | Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 26 06 00 |
www.kortrijk.be/bibliotheek/digidokter
HANDBAL | APOLLOON – EUPEN | 20.30u | SC Lange
Munte, Bad Godesberglaan 22 Kortrijk | www.apolloon.be

THEATER | LAIKA MET 'DE PASSANT (6+)' | 15u |
€ 8 | Arenatheater - Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 |
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
FESTIVAL | TOAST LITERAIR | 10u | OC Aalbeke, Aalbekeplaats, Aalbeke | 056 40 18 92 | www.davidsfonds.be
LEZING | TOAST LITERAIR | 10.30u | € 5 | Oxfam Bookshop, Budastraat 21 | 056 35 24 76 | www.davidsfonds.be

ZONDAG 21 JANUARI

WOENSDAG 24 JANUARI

DONDERDAG 25 JANUARI

DINSDAG 23 JANUARI
WORKSHOP | MAAK ZELF UW MESTSTOF OP
MAAT | € 3/gratis (leden Tuinhier) | OC Marke, Hellestraat 6,
Marke | 056 24 08 22 | www.tuinhiermarke.be

DONDERDAG 11 JANUARI

PAINTERS IN PROGRESS –
TENTOONSTELLING
ATELIER SCHILDERKUNST
ACADEMIE KORTRIJK
Onder de noemer ‘painters in progress’ kan je in de
Kortrijkse academie van 9 tot 31 januari werk ontdekken van de studenten van het atelier schilderkunst.
De studenten schilderkunst uit de Academie Kortrijk
geven een ‘tussentijdelijk sfeerbeeld’ van de werkzaamheden in hun ateliers. Op dit ogenblik doen een
60-tal volwassenen deze opleiding.
De studenten hebben de kans om verschillende namiddagen of avonden les te volgen. Na een reeks technische startoefeningen verwacht de docent van elke
student om tot een persoonlijke invulling te komen
van het begrip schilderkunst. De leerkrachten hebben
voor de tentoonstelling PAINTERS IN PROGRESS een
selectie gemaakt over alle studiejaren heen.
Bij een ‘wandel’ door de ateliers kozen zij nét die
werken uit die op één of andere manier opvallen. Het
totaalbeeld is dan ook uiterst divers en heel speels.
De tentoonstelling is vrij toegankelijk in de Academie
Kortrijk, Houtmarkt 5.

RROpeningstijden:

ma – di – wo – vr: 14u – 21u
za: 9u – 11.30u - zo: 14u – 18u
Academie Kortrijk, Houtmarkt 5
056 27 78 60
www.kortrijk.be/academie

RR

WOENSDAG 10 JANUARI
CURSUS | SPECIALISATIECURSUS FIETSHERSTEL | 19u, ook op woe 17 en 24/1 om 19u, woe
31/1 om 19.30u | € 95/23,75 (sociaal tarief) | Fietsencentrum
Mobiel, Min. Tacklaan 57 | 056 24 99 16 | www.mobiel.be/nl/
activiteiten/herstelcursus
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FILM | SPETTACOLO | 20.15u | € 9/7,5(-26, +65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
WORKSHOP | DIGITAFEL | 14u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/
digitafel

UTOPERA
Op 25 en 26 januari presenteert Theater Antigone
de voorstelling Utopera. Theatermaker Haider Al
Timimi en zangeres Dipika Singh vermengen theater,
opera en dans tot een aangrijpenende voorstelling.
Spilfiguur is een architect die de opdracht krijgt een
operagebouw te ontwerpen in Irak.

VRIJDAG 12 JANUARI
DANS | JAN MARTENS MET 'RULE OF THREE'
| 20.15u | € 16/8 (-26) | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein
14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
THEATER | PARDON SERVICE | 20.15u, ook op za 13/1
om 20.15u en zo 14/1 om 15u | € 8/6 (-26, +65) | de Scala,
Pluimstraat 7 | 056 22 04 00 | www.uniederzorgelozen.be

ZATERDAG 13 JANUARI
CONCERT | FRANK VANDER LINDEN | 20.15u | €
18 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be
BASKETBAL | KORTRIJK SPORT CB – BBC FALCO GENT A | 20.30 | SC Lange Munte, Bad Godesberglaan
22 Kortrijk | www.kortrijksportcb.be

ZONDAG 14 JANUARI
CINEMAATJES | EARTH, EEN ONVERGETELIJKE
DAG (10+) + BALLERINA (7+) | 14.30u | ook op
21 en 28/1 | € 6,5 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10
01 | www.budakortrijk.be
VOLLEYBAL | MARKE WEBIS WEVELGEM –
BVMV VOLLEY NOORDERKEMPEN | 17u |
Sporthal Marke, Olympiadeplein | www.marke-webis.be

WOENSDAG 17 JANUARI
FILM | THE FLORIDA PROJECT | verschillende uren |
nog tot februari | € 9/7,5(-26, +65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | RABOT | verschillende uren | nog tot februari |
€ 9/7,5(-26, +65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01
| www.budakortrijk.be

VELOFOLLIES, DE FIETSBEURS
VAN DE BENELUX
Na 11 succesvolle edities is Velofollies geen onbekende meer voor het grote publiek en de fietsliefhebber. Aan de start van het nieuwe fietsseizoen is dit
event dé afspraak voor ruim 300 exposanten om hun
nieuwste modellen voor te stellen op ruim 40.000m²
beursoppervlakte. Afspraak op 19, 20 en 21 januari in
Kortrijk Xpo. Op Velofollies kan je het totaalaanbod
van de fietswereld ontdekken én testen: van BMX
en mountainbike tot racefiets en van stadsfiets tot
e-bike. Daarbovenop biedt de beurs een uitgebreid
gamma van accessoires, fietskledij, fietstrips en - tips.
Velofollies heeft ook nog boeiende randactiviteiten
in petto zoals praatcafés met (ex)wielrenners, ploegvoorstellingen en signeersessies. De beurs biedt je
een totale fietservaring.

RRInfo: www.velofollies.be
THEATER | MICHAEL VAN PEEL MET 'VAN
PEEL OVERLEEFT 2017' | 20.15u | € 19 | Schouwburg
Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

ZATERDAG 20 JANUARI
CURSUS | ROMANTIEK 19E EEUW: MUZIEK
MET EEN VERHAAL | t.e.m. za 3/2 | € 15/gratis (leden
Conservatorium) | Conservatorium Kortrijk, Conservatoriumplein
3 | 056 27 78 80 | www.legatokortrijk.be

INSTAPRONDLEIDING VOOR
INDIVIDUELE BEZOEKERS IN
TEXTURE
Elke 3de zondag van de maand kan je in museum
Texture om 11 uur je aansluiten bij een rondleiding
met gids. Een begeesterde spreker zal je anderhalf
uur meenemen in de verrassende wereld van het
vlas. Als deelnemer betaal je slechts drie euro bovenop je toegangsticket. Dit is een nieuw initiatief
op maat van individuele bezoekers die graag eens
Texture willen ontdekken met een gids.

RRAlle data 2018:

21.1 | 18.2 | 18.3 | 15.4 | 20.5 | 17.6 | 15.7
19.8 | 16.9 | 21.10 | 18.11 | 16.12

CONCERT | NIEUWJAARSCONCERT: MOOISTE
MELODIEËN UIT OPERETTE, MUSICAL
EN OPERA | 14.45u, ook op zo 28/1 | € 21/19 (abonnees)/
16 (- 26)/10 (< 12) | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 |
056 23 98 55 | www.kltkortrijk.be
Dankzij het Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel kan je 2 vrijkaarten winnen voor hun
uniek nieuwjaarsconcert op zo 21 of za 28
januari 2018. Waag je kans en mail vóór 12 januari naar
stadsmagazine@kortrijk.be met als onderwerp: ‘wedstrijd KKLT’. De winnaars krijgen een persoonlijk bericht.

EL ARBI EN FALLAH
IN BUDASCOOP
Het internationale blad Variety zette het regisseursduo Adil El Arbi en Bilal Fallah in de top 10 van regisseurs die in 2018 zullen doorbreken. Hun nieuwste
prent ‘Patser’ komt op 24 januari in de Belgische
zalen én het duo komt op 26 januari de film zelf
in Budascoop voorstellen, met de mogelijkheid tot
vraagstelling na de filmvoorstelling van 18 uur en
een inleiding vóór de voorstelling om 20.15 uur.
Patser vertelt het verhaal van vier vrienden op ‘t Kiel
in Antwerpen die ervan dromen om te leven zoals
echte patsers. Snel rijk worden en er een levensstijl
op na te houden zoals in een videoclip of zoals Tony
Montana in Scarface.
Matteo Simoni, Nora Gharib, Junes Lazaar en Saïd
Boumazoughe vertolken de hoofdrollen. Maar ook
Dimitri Vegas & Like Mike, Ali B., Axel Daeseleire, Jeroen Perceval, … passeren de revue.

RRMeer info & reserveren (aangewezen):

tickets: € 9/7,5 (-26/65+) / abo 10 films = €70

RRwww.budakortrijk.be | 056 22 10 01

THEATER | ABATTOIR FERMÉ MET 'HAMLET' |
20.15u | € 16/8 (-26) | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein
14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
FILM | HUMAN FLOW| verschillende uren | nog tot februari | € 9/7,5(-26, +65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 |
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

Naar aanleiding van de voorstelling kan je deelnemen aan een vierdaagse workshop met Haider.
Daarin leer je de personages op verschillende manieren spelen en interpreteren en ga je aan de slag met
de tekst van de voorstelling.

RRdonderdag 25 en vrijdag 26 januari,
telkens om 20.15 uur.

RRTickets: € 13 en € 10. De workshops

vinden plaats op woensdag 3, vrijdag 5,
woensdag 10 en vrijdag 12 januari.
Je betaalt € 65 (ticket voor de voorstelling
inbegrepen)
Tickets en info: 056 24 08 87
www.antigone.be

RR

CONCERT | EEN TOETS ORKESTKLEUR | 20u |
€ 20 (add)/18 (vvk)/5 (-24) | Concertstudio Kortrijk, Conservatoriumplein 2 | 056 21 79 66 | euterpe.vzw@telenet.be
FILM | PLEASE RELEASE ME: CORPO ELÉTRICO | 20.15u | ook op za 30/1| € 9/7,5(-26, +65) | Budascoop,
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
WORKSHOP | DIGITAFEL | 14u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/
digitafel

VRIJDAG 26 JANUARI
BEURS | FOR LOVERS TROUWBEURS 2018 |
ook op za 27 en zo 28/1 | € 10 | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg
216 | 0495 27 09 60 | forlovers.be
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CONCERT | THE SONICS | 20u | € 22 (add)/19 (vvk)/ 16
(Wild Card, -18) | Concertzaal De Kreun (Wilde Westen), Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
VOLKSKEUKEN | RESTO RATATOUILLE | 18u |
€ 5 | de Scala, Pluimstraat 7 | 056 22 04 00 | www.uniederzorgelozen.be
BASKETBAL | KORTRIJK SPORT CB – UNITED
BASKET WOLUWE A | 21u | SC Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 Kortrijk | www.kortrijksportcb.be

JANUARI 2018

CONCERT | HAUTS DE FRANCE BRASS BAND |
11u | € 11/8 (-26) | Concertstudio Kortrijk, Conservatoriumplein
2 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
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THEATER | SOIREE PERPLX | 20.15u | € 15 |
Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be

© WoutervanVooren

VRIJDAG 2 FEBRUARI

GRONDWERK = EEN ATELIER
OVER SAMEN LEVEN EN WERKEN IN DE STAD

FUIF | ICOON - I WANT TO BREAK FREE | 22 tot
05u | € 10(add)/8(vvk) | Concertzaal De Kreun (Wilde Westen),
Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | www.wildewesten.be
BEURS | TWEEDEHANDSBEURS GEZINSBOND | 9 tot 15u | OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3, Bissegem | 056 40 13 75 | reservaties: r.desplenter@hotmail.com
WORKSHOP | DAG VAN DE GITAAR - CONSERVATORIUM KORTRIJK | 11 tot 19u | € 6 | Conservatorium Kortrijk, Conservatoriumplein 3 | 056 27 78 80 | www.
legatokortrijk.be/masterclasses/
VOETBAL | KVK – KAS EUPEN | 20u | Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 111 b | www.kvkortrijk.be
EXPO | KORTRIJK VROEGER EN NU | 15 tot 17.30u
| € 5(add)/4(vvk) | WZC St. Jozef, Condédreef 16 | 056 24 47 00 |
stj.receptie@kortrijk.be

POËZIE | DE VLASGAARD | Door toneelgezelschap Die
Ghesellen | 10.30u | € 7 | Texture, Noordstraat 28 | 056 27 74 70
| http://www.texturekortrijk.be
CONCERT | NIEUWJAARSCONCERT VAN DE
SUPERIOR DANCE BAND | 19u | VC Mozaïek, Overleiestraat 15A | www.superiordanceband.be

DINSDAG 30 JANUARI
OPLEIDING | HARTVEILIG | Reanimeren en defibrilleren
| 19 - 22u | Rode Kruis Kortrijk, A. Van Dycklaan 14a | Inschrijven
via www.kortrijk.be zoek Hartveiling

WOENSDAG 31 JANUARI
LEZING | MAJD KAHLIFEH, VRT-JOURNALIST
EN SUCCESVLUCHTELING | 20u | € 5/gratis (-26),
met gratis consumptie | OC Marke, Hellestraat 6, Marke | 056 20
08 20 | www.marke.be

ZONDAG 28 JANUARI

DONDERDAG 1 FEBRUARI

MARKT | RETRO - BROCANTE - VINTAGE | 9.30
tot 18u | € 3 | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | 09 380 45
05 | www.hobby13.be

THEATER | EUROPA IN DE HERFST | 20.15u |
€ 13/10 (-26, +65, lerarenkaart) | Theater Antigone, Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 | www.antigone.be

JOUW ACTIVITEIT OOK IN DE NIEUWE UIT IN KORTRIJK ?
SLECHTS ÉÉN MANIER !
UiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in!
Deadline invoer: editie februari: 8 januari, editie maart: 2 februari.
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Het eerste weekend van februari is het Schouwburgpodium ingepalmd door de inwoners van
Kortrijk. GRONDWERK is een reizend atelier van het
kunstenaarscollectief Lucinda Ra. Deze jonge theatermakers, muzikanten, beeldend kunstenaars (en
een ‘verdomd’ goeie kok) hebben één ding gemeen:
zij stellen zich de vraag ‘hoe wij met elkaar kunnen
samen leven en werken.’ Zij gaan met de Kortrijkzaan
in gesprek.
Wat mag je verwachten tijdens dat weekend? Géén
gewone Schouwburgavond. Integendeel. Theatrale
momenten, gesprekken, film, beeldend werk en muziek lopen doorheen de drie dagen door elkaar. Centraal op het podium: één grote tafel, de centrale ontmoetingsplaats. Het toegangsticket bestaat dan ook
niet uit geld, maar uit 250 gram eten (geen vis, vlees
of alcohol.) De kok van het collectief bereidt met hulp
van vrijwilligers met deze ingrediënten iets lekkers.
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RRDe deelname is gratis.
RRVrijdag 2 februari van 19 tot 23 uur

Zaterdag 3 februari van 15 tot 22.30 uur
Zondag 4 februari van 15 tot 18 uur
Alle info vind je op
www.schouwburgkortrijk.be
www.budakortrijk.be
www.uniederzorgelozen.be

RR

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

www.uitinzuidwest.be
klik op 'agenda'
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