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04 - 05 > We love kids
Net als vorig jaar staat de Kortrijkse
agenda bol van kindvriendelijke activiteiten. De eerste blikvangers zijn Spinrag, Memento en La Rue en Rose.

06 > Loop-en fietsseizoen
Het komende jaar staan opnieuw heel
wat sportieve events op het programma. Te beginnen met de start van het
loop- en fietsseizoen.

08-09 > Klimaatweek
Van 9 tot en met 15 februari loopt de
klimaatweek. Kortrijk wil immers een
klimaatstad worden en de stad investeert dan ook in meer groen, meer fietspaden, een energiezuinig wagenpark en
klimaatneutrale gebouwen.

10-11 > Inwoner aan het woord
Vijf van de 24 historische toneeldecors
van onze stad krijgen binnenkort een
plaats in de Vlaamse topstukkenlijst. Wij
vroegen toneelmeester Rudy Dewaegeneere om tekst en uitleg.

14-15 > Criminaliteit
Het aantal criminele feiten in Kortrijk
daalde het voorbije jaar naar 6.195 feiten.
Dat is een daling van maar liefst 11%.

De helden van Kortrijk
Helden van hier, de nieuwe rubriek in het stadsmagazine,
zet mensen en organisaties in de kijker die een pluim verdienen. Elke maand gaan we op zoek naar een boeiend verhaal. Helden zijn mensen die zich belangeloos inzetten, die
de noden van anderen boven hun eigen belang plaatsen…
en daar is moed voor nodig.
De pluim gaat deze maand naar de Nachtopvang Kortrijk
waar thuislozen ‘s avonds landen voor een maaltijd, een bad,
een bed en vooral ook een luisterend oor. Vrijwilligers staan
er elke avond klaar, samen met een vaste medewerker, met
een onbevangen blik voor de meest kwetsbaren in onze stad.
De capaciteit van de nachtopvang breidde onlangs uit van
15 naar 20 bedden. Soms blijkt dit nog altijd niet voldoende.
In dit geval zijn de thuislozen zelf helden. Ze staan hun plaats
in alle sereniteit af aan wie volgens hen nog kwetsbaarder
is… en daar is ontzettend veel moed voor nodig.

Duizenden Belgen en buitenlanders
koesteren een diepgewortelde liefde
voor hun ‘blauwe geschelpten’. Zij kunnen hun hart ophalen ijdens de achtste
editie van Fugare in Kortrijk Xpo.

Spinrag is er voor alle leeftijden en zit boordevol voorstellingen, films, ateliers, verhalen en artistieke interventies in de stad.

MAAK VOORAF
JE AFSPRAAK

DIGLOS OP HET SCHOUWBURGPLEIN
Het kloppend hart van Spinrag ligt op het
Schouwburgplein. Je kan er terecht voor allerlei leuke artistieke ervaringen in de Diglos. Dit
is een bijzondere constructie waar iedereen
zijn creativiteit kan botvieren. Geïnspireerd
door het aanwezige materiaal of onder begeleiding van een aantal straffe kunstenaars kan
je er alleen of in kleine groepjes aan de slag
om de artiest in jou helemaal los te laten.

Neem contact op met het CAW Zuid-West-Vlaanderen via
nachtopvang@cawzuidwestvlaanderen.be

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

OPENINGSTIJDEN ONTHAAL 1777 (LEIESTRAAT 21)
Maandag:

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

Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:

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

Duizend vragen, één adres 1777
MEER INFO: Grote Markt 54, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be • @8500kortrijk • www.facebook.com/stadkortrijk
Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
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Spinrag verovert Kortrijk. En dit al voor de zestiende keer. De krokusvakantie
(9-18 februari) ontpopt zich als een week waar de creativiteit van af spat, waar
dromen werkelijkheid worden en waar elk kind kunst mag ontdekken. Ook ouders
en grootouders kunnen het kind in zichzelf naar boven halen.

RRInteresse om de ploeg vrijwilligers te vervoegen?

Maak een afspraak

22 > Fugare

Kinderen aan zet
tijdens Spinrag

Vrijdag:
Zaterdag:

9-12.30 uur
9-12.30 uur

Betalingen gebeuren met bancontact.

met dagelijks twee films om 10.30 uur (nieuw!)
en om 14.30 uur. De kinderen kunnen dagelijks in en rond de interactieve cinéMammoet
spelen en knutselen. Je vindt er ook andere
interactieve installaties gemaakt door studenten van Devine Howest in Kortrijk.
ANDERE FESTIVALLOCATIES
Spinrag kan rekenen op een fijn netwerk aan
partners en speelplekken. Zo presenteert de
bib een beeldend en sprookjesachtige figurentheater en kan je in Texture genieten van
verrassend papiertheater. Ook lokale ondernemers verwelkomen ouders en kinderen voor
korte ateliers. Een overzicht van activiteiten op
andere locaties vind je op www.spinrag.be.

STRAFFE VOORSTELLINGEN IN
SCHOUWBURG EN THEATER ANTIGONE
Schouwburg Kortrijk is de plek waar je met
z’n allen even kan verpozen. Je geniet er
van gratis acts, installaties en een gezellige
sfeer. De foyer is omgetoverd tot een uniek
gezinscafé, waar je vrij kan in- en uitlopen.
Een overzicht van de voorstellingen vind je
op de website of in de brochure.

MEERDAAGSE ATELIERS
De meerdaagse ateliers zijn al jaren een hit
op het festival. Kinderen uit het derde, vierde
of vijfde leerjaar kunnen dit jaar deelnemen
aan het 'kinderklusterkrokuskunstkamp' in
Theater Antigone. Kleuters kunnen een mini-mini-theater volgen in OC Marke.

BUDASCOOP
Kunstencentrum BUDA organiseert - in samenwerking met JEF - het jeugdfilmfestival

WIN PRIJZEN TIJDENS DE KRIEK KRAK
ZOEKTOCHT
Jules wordt 110 jaar. Meer dan reden genoeg

voor een groots verjaardagsfeest. Help jij organiseren? Haal tijdens het festival je gratis
wandelkaart op in UiT in Kortrijk. Luister, kijk
en wandel langs etalages in de Kortrijkse
binnenstad. Volg de tekeningen van Astrid
Verplancke en het verhaal van Emi Catteeuw
en maak kans op één van de mooie prijzen
van de deelnemende handelaars.
TREK DOOR DE STAD
Laat je verrassen door gratis installaties en
mini-performances in het stadscentrum:
• Dj Frietmachine | Ontdek de frietbeat van
je aardappel | 10 en 11 februari | doorlopend, 13-18 uur | Grote Markt
• Trip Tout Petit | Ga op reis naar de bestemming van jouw dromen | 14, 15 en 16 februari | doorlopend, 13.30-17.30 uur | Gotische zaal van het stadhuis, Grote Markt
• Slotfeest Spinrag | Het grootste verjaardagsfeestje ooit | 16 februari | vanaf 19
uur | Schouwburgplein

Ontdek het volledige programma
op www.spinrag.be of haal de gratis
brochure op in Schouwburg Kortrijk.
Reserveer snel!
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Net als vorig jaar staat de Kortrijkse agenda bol van kindvriendelijke
activiteiten. Tijdens de ‘we love kids’- campagne krijgen voornoemde
initiatieven en andere evenementen extra aandacht. De eerste
blikvangers zijn Spinrag, Memento en La Rue en Rose.

SPINRAG
Spinrag is een plek waar elk kind kunst mag
ontdekken, beleven en ervaren. Een festival
dat creativiteit hoog in het vaandel draagt,
waar fantasie hoogtij viert en dromen mag.
Je leest meer over het programma op pagina 3 van dit stadsmagazine.

RRwww.spinrag.be

LA RUE EN ROSE
Op zaterdag 3 maart is het zover. Dan verwelkomt Kortrijk de lente. Daarom organiseert de stad opnieuw het straatfestival La
Rue en Rose. Dit gratis 'buskersfestival' is al
aan zijn vierde editie toe. Een buskersfes4 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

tival verrast voorbijgangers met streetacts
en entertainment. De artiesten spelen in op
de reacties van de bezoekers en vullen zo
hun hoed. De stad wil op deze manier de
winkelstraten laten bruisen. Het festival La
Rue en Rose is een knipoog naar de Franse
uitdrukking ‘La vie en rose’. Wanneer de
lente terugkeert, krijgen wij zin om naar
buiten te gaan, om het leven te vieren,
om de wereld opnieuw door een roze bril
te bekijken. Zo ontstond het idee om de
winkelstraten een roze tint te geven. Terwijl
passanten hun favoriete winkels afschuimen, kunnen zij genieten van streetacts.
Studenten eventmanagement van Hogeschool VIVES staan in voor de organisatie.
Wie wil shoppen kan dat voor één dag op
livemuziek. Van Thijs Amez, een jonge zanger die zich laat begeleiden door zijn accordeon tot Teddy Picker, een coverband van

Arctic Monkeys die zorgt voor meezingers.
Ook Pulsar komt met eigenzinnige en experimentele muziek. Niemand zal met muzikale honger naar huis gaan. Maar ook minder voor de hand liggende acts krijgen een
kans. Zo vindt er voor de jongste bezoekers
een workshop ‘instrumenten maken met
afval’ plaats. Nadien kunnen de jonge muzikanten het publiek laten horen wat zij allemaal in hun mars hebben. Het hoogtepunt
van de dag beleeft de bezoeker in de roze
kerk (bekend van o.a. Pukkelpop). Jonge
artiesten krijgen er een podium voor hun
eerste optreden.

RRzaterdag 3 maart van 14 tot 17.30 uur in het
winkelwandelgebied van de stad

RRwww.larueenrose.org of volg ‘La Rue en Rose’
op facebook

ZONDAGSWANDELINGEN
Een wandeling is dé perfecte manier om
een stad te leren kennen. Gidsenkring Kortrijk organiseert daarom elke eerste zondag van de maand een themawandeling
door de stad. Plaats van afspraak: Toerisme
Kortrijk in het Begijnhofpark. De wandelingen beginnen telkens om 14.30 uur, tenzij
anders aangeduid. (Kostprijs: €4/p.p.). Alle
paden zijn toegankelijk voor rolstoelen en
kinderwagens.
> zondag 4 februari: Cupido door Kortrijk
> zondag 4 maart: wervenroute
> zondag 8 april: preus ip Kortrik
> zondag 6 mei: groen in de stad
> zondag 3 juni: rozentuin
(start aan de rozentuin om 10.30 uur)
> zondag 2 september: erop en eronder
> zondag 7 oktober: als gevels spreken
op Overleie
> zondag 4 november: funeraire wandeling op St-Janskerkhof (start aan St-Janskerkhof om 10.30 uur)
> zondag 2 december: Kortrijk ontdekken

© Sissel Steyaert

© Belga

© Kattoo

© Belga
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PAASFOOR
Ook dit jaar kan je opnieuw zwieren en
zwaaien op de Paasfoor. De kermis palmt
de binnenstad in van donderdag 29 maart
tot en met zondag 15 april. Je leest meer in
de volgende editie van het stadsmagazine.

MEMENTO
WOORDFESTIVAL
KORTRIJK 2018
Uniek in zijn soort, dat is wel het minste dat
je van Memento Woordfestival Kortrijk kan
zeggen. Zo eens in het jaar openen alle organisaties die op een of andere manier woordkunstenaars een platform geven, hun deuren. Dit onder impuls van Jonas Bruyneel,
de tweede Letterzetter van Kortrijk. Tijdens
het festival introduceren de organisatoren
tal van jonge, talentvolle woordkunstenaars
aan een groter publiek en laten zij iedereen
kennis maken met de vele mogelijke uitingen van het woord. Noteer 9 en 10 maart
alvast met stip in je agenda!

De afkeer of de hang naar verandering is
dit jaar het centrale thema. Op vrijdagavond 9 maart kan je de derde editie van
de woordnacht meepikken. In groepen
van 15 personen wandel je van voorstelling naar voorstelling, onder begeleiding
van een literaire gids. Of je kan deelnemen
aan de geleide familiewandeling ‘woordwandel-wolk’, waarbij kinderen van buurtschool V-tex de wandelaars verbazen met
zelfgeschreven gedichten en eigen verhalen. Liefhebbers van het iets ruigere werk
kunnen dan weer terecht in ‘de stroate’ voor
een hiphop-night. Op zaterdag 10 maart
vinden alle activiteiten plaats in de Scala en
het Groeningeheem. Je kan er terecht voor
poëtische bokskampen, auteurslezingen,
concerten, cross-overvoorstellingen en literaire interventies van de Letterzetter en zijn
collectief van woordkunstenaars. Nog niet
overtuigd? Dan trekken we jou misschien
over de streep met klinkende namen als
Spinvis, Christophe Vekeman, Elvis Peeters
en Marjolijn van Heemstra. We hebben nog
een andere straffe naam in petto, maar dat
houden we nog even geheim.

RRHet volledige programma vind je op
www.kortrijk.be/memento
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Verada Follens vindt dit jaar plaats op 5 mei 2018

Challenge Run op 25 maart 2018

Aftrap van loop- en fietsseizoen
Kortrijk mag zich in 2018 een jaar lang European City of Sport
noemen. Deze titel verdienen we niet zomaar. Het komende jaar
staan opnieuw heel wat sportieve events op het programma. Te
beginnen met de start van het loop- en fietsseizoen.
Nogal wat Kortrijkzanen zijn het nieuwe jaar
ingegaan met de vaste intentie om méér te
bewegen. Mocht dat goede voornemen een
maandje later al wat verwaterd zijn, kunnen
deze leuke loop- en fietsinitiatieven je ambities beslist wat aanzwengelen.

je vooral een fantastische beleving en een
heerlijke ervaring bezorgen. Als je de smaak
helemaal te pakken hebt, kan je meteen ook
de Tinekesrun (dinsdag 1 mei), Kortrijk Loopt
(maandag 21 mei) en de Midzomerrun (vrijdag 22 juni) in je agenda noteren.

LOPEN

FIETSEN

Naar goede gewoonte organiseert Sportplus ook in 2018 een aantal loopcursussen.
Op die manier kan je je perfect voorbereiden op één van de vele loopwedstrijden in
Kortrijk waar je aan wil deelnemen. Denk
bijvoorbeeld maar aan de Challenge Run
die op zondag 25 maart plaatsvindt. Deze
wedstrijd baseert zich op het Urban Trailconcept en geeft je dus de kans om onze
binnenstad eens op een heel andere manier
te doorkruisen. In de Challenge Run draait
het niet noodzakelijk om het leveren van
een topprestatie, maar wil de organisatie

Beweeg je je liever wat sneller voort op
een zelfaangedreven tweewieler, dan krijg
je daarvoor in Kortrijk heel wat leuke kansen. Zo passeren er in onze stad nogal wat
fietsknooppunten, die je naar hartenlust
kan benutten om heerlijke tochtjes af te
leggen. Op die manier kan je je helemaal
klaarstomen voor toffe evenementen, zoals
de recreatieve fietstocht van Verada Follens
op zaterdag 5 mei. Laat je je graag inspireren door de profs, dan kan je op zondag 20
mei een kijkje nemen op de GP Marcel Kint.
Zolang hoef je evenwel niet te wachten:
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op zondag 25 februari bepaalt het peloton
wie de opvolger van wereldkampioen Peter Sagan wordt in Kuurne-Brussel-Kuurne.
Tijdens de plaatselijke ronden, met doortochten tussen 15.30 en 16 uur, vlammen
de renners via de Brugsesteenweg, Brugsepoort, Overleie (Budabrug), Leiestraat,
Grote Markt, Doorniksestraat (tunnel),
Wandelweg, Zwevegemsestraat, Romeinse
Laan en Gentpoort opnieuw richting Kuurne. Spektakel gegarandeerd!

RRwww.kortrijk.be/webshop

(voor inschrijvingen loopcursussen)
www.challengerun.be
www.kortrijk.be/buitenbewegen
www.kuurne-brussel-kuurne.be
www.gpmarcelkint.eu

© Tony DC

Warmtenet onder
Kortrijk Weide
Het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide is een
klimaatvriendelijke plaats. Het ecologisch stadspark en de
zonnepanelen zijn hiervan de meest zichtbare elementen.
Maar het grootste project bevindt zich wellicht
ondergronds: het warmtenet.

WAT IS EEN WARMTENET?
Het olympisch zwembad op Kortrijk Weide
dat warmte opwekt via een WKK-installatie
(warmtekrachtkoppeling) zal een warmteoverschot hebben. Die restwarmte wordt
via water langs ondergrondse buizen naar
de fuifzaal Depart, jeugdcentrum Tranzit en Hangar K vervoerd. Op die manier
worden deze gebouwen klimaatneutraal
verwarmd. Het afgekoelde water keert via
het circuit van buizen terug naar het zwembad. Deze klimaatvriendelijke verwarming
kan van start gaan na de opening van het
zwembad.
UITBREIDING
Het warmtenet op Kortrijk Weide is het
eerste pilootproject in de uitbouw van een
groter warmtenet. De stad werkt hiervoor
samen met Leiedal en de Universiteit Gent.

In een tweede fase wordt het warmtenet
uitgebreid in de richting van de campussen
Howest/UGent aan het Magdalenapark. Op
langere termijn moet het warmtenet ook
huizen in de binnenstad en langs de Leie
verwarmen. Voor deze uitbreiding zoekt
men naar een geschikte energiebron. Dit
kan gaan van restwarmte van een afvalverbrandingsoven tot warmtepompen of de
restwarmte van een lokale fabriek. Zo kunnen op termijn verschillende warmtenetten
samenvloeien tot één groot warmtenet. Om
dit te realiseren kan men rekenen op de kennis en middelen uit het Interregproject Heatnet NWE waarbij Stad Kortrijk, Leiedal, Universiteit Gent en partners uit 5 verschillende
Europese landen de handen in elkaar slaan.

RRVolg de ontwikkelingen op Kortrijk Weide via
facebook of www.kortrijk.be/kortrijkweide

Feestelijke
heropening
buurderij
Eind januari opende de Buurderij
in Kortrijk opnieuw haar deuren. Je
vindt de Buurderij op een nieuwe
locatie: het Poortgebouw V-Tex,
aan de Pieter De Conincklaan 23a.
Bij de boer online bestellen wat je
nodig hebt en het later in de Buurderij persoonlijk afhalen terwijl je
een gezellige babbel doet: dat is
Boeren & Buren. Als "Buur" kan je in
enkele klikken een account aanmaken en aansluiten bij een lokale online community, de dichtstbijzijnde
Buurderij. Je bestelt er wat en wanneer je wil. Eénmaal per week kan
je je bestelling dan afhalen op een
vaste locatie, de Buurderij.
STEUN LOKALE LANDBOUW
Elk seizoen krijg je de beste producten uit je streek. Daarenboven
ondersteun je de lokale landbouw.
In de Buurderij bepalen de landbouwer en de ambachtelijke producenten zelf hun prijzen waardoor zij een inkomen krijgen dat
fair is voor hen en goed voor de
lokale economie. Iedere zaterdag
van 11 tot 12.30 uur kunnen de Buren hun bestellingen afhalen en tegelijkertijd een praatje maken met
de producenten, tips uitwisselen of
genieten van allerlei proevertjes.

RRInfo en inschrijvingen:

www.boerenenburen.be

RRInschrijven voor Boeren en Buren
is gratis en geheel vrijblijvend.
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Kortrijk bespaarde al tonnen CO2, maar de
lat moet hoger. Om de uitdaging van 20%
minder uitstoot tegen 2020 te halen, is véél
meer zonne-energie nodig en zouden alle
Kortrijkse huizen kwaliteitsvolle isolatie
moeten hebben. Kijk snel op de zonnekaart
(www.energiesparen.be/zonnekaart ) of je
woning geschikt is voor zonnepanelen, leg
die extra dikke isolatielaag op je dak en laat
je wagen ook voor iets meer uitdagende afstanden aan de kant.

IEDEREEN WERKT SAMEN
Op www.kortrijk.be/klimaatstad volg je
nauwkeurig op hoe de Kortrijkse CO2 uitstoot
de voorbije jaren evolueerde én wat wij (moeten) ondernemen om deze te verminderen.

KLIMAATWEEK
BOORDEVOL ACTIVITEITEN

© Lectrr

Van 19 tot en met 25 februari kan je heel
wat activiteiten meepikken.
Een overzicht:

Van 19 tot en met 25 februari
loopt de klimaatweek in onze stad.
Kortrijk wil immers een klimaatstad
worden en de stad investeert dan
ook in meer groen, meer fietspaden,
een energiezuinig wagenpark en
klimaatneutrale gebouwen. Maar de
grootste invloed op ons milieu heb jij.

> Ma 19/2 | 19 tot 22 uur | kookworkshop
gezonde lunchbox, i.s.m. Fersjet en
Kruidbar | De KleinKeuken, Budastraat 8
> Di 20/2 | 19.30 tot 21 uur | energiefitavond ‘Snel energie besparen’ | Centrum
Overleie | Inschrijven www.eandis.be/
energiefit
> Zo 25/2 | 14.30 uur | Naar aanleiding van
de Klimaatweek organiseert Natuurpunt
samen met de Stad Kortrijk een duurzame wandeling in het centrum. Elke wandelaar krijgt na afloop een gratis bessenstruik mee naar huis. | Park Plein, start bij
het centrale podium
> Zo 25/2 | Tussen 16 en 17.30 uur | haal in
ruil voor de bon op deze pagina je bessenstruik op | Kortrijk 1302, Begijnhofpark

RRVia de nieuwsbrief krijg je maandelijks tips en
- 480 Kortrijkse gezinnen installeerden het
afgelopen jaar zonnepanelen. Heel wat inwoners maakten hun huis energiezuiniger,
- 18.000 mensen bekeken hun dak op de dakenscan, 150 gezinnen kregen een stadspremie voor een extra dikke dakisolatie,
- 5% meer inwoners kozen ervoor om hun
korte verplaatsingen niet meer met de
auto te doen,
- 1.300 mensen zijn lid van Natuurpunt,
meer dan 400 vrijwilligers plantten bo8 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

men in het Preshoekbos,
- heel wat (cultuur)organisaties gebruiken bijna
geen papier meer,
- restaurants geven jouw
overschotjes mee in een
Restorestje,
- scholen meten hun energieverbruik en
maken hun speelplaats groener,
- heel wat inwoners kiezen voor minder en
beter vlees

een uitnodiging voor klimaatactiviteiten in de
stad. Schrijf in via www.kortrijk.be/klimaatstad

KLIMAATTIP
ENERGIEBESPARING
Is je dak al geïsoleerd? Focus dan op je buitenmuren en -ramen. Met (spouw)muurisolatie en superisolerend glas en schrijnwerk
verbetert het comfort van je leefruimtes
betekenisvol én daalt je energiefactuur. Bovendien kan je voor deze premies aanvragen bij Eandis (www.eandis.be ). Voor meer
info over energiebesparing thuis zonder
grote investeringen, kom je luisteren naar
de Energiefit-sessie in centrum Overleie (zie
programma klimaatweek).

RRWil je investeren in energiebesparing?

© Lectrr

Klimaatstad,
dat ben jij!

ZONNEPANELEN

De renovatiebegeleiders helpen je graag
op weg. Maak een afspraak via
www.kortrijk.be/kortrijkrenoveert

ECO-COMEDY
DOOR LOW IMPACT MAN
Steven ‘Low Impact Man’ Vromman brengt
op vrijdag 2 maart een smoestuinshow. In
deze ‘eco-comedy’ gaat smoestuinier Steven samen met het publiek op zoek naar
allerlei smoezen die mensen gebruiken om
hun pesticidegebruik goed te praten. Tegelijk geeft hij er op zijn eigen komische manier een draai aan, zodat je niet anders kan
dan… ‘groen’ lachen.

RR2 maart om 20 uur in Scala, Pluimstraat 17
(toegang gratis)

RREen organisatie van Velt, Stadlandschap Leie

en Schelde, Unie der Zorgelozen en de provincie
West-Vlaanderen

GEEF KAPOTTE SPULLEN
EEN TWEEDE KANS
Op zaterdag 3 februari vindt opnieuw een
Repaircafé plaats. Breng je kapotte spullen
mee van thuis. Deskundigen herstellen graag
jouw klein elektro, kledij, fietsen of computer.

RR3 februari van 14 tot 18 uur bij Waak, Heirweg
125 in Kuurne. Inschrijven niet nodig. Gratis.

BON GRATIS
BESSENSTRUIK
Met deze bon haal je zondag 25
februari tussen 16 en 17.30 uur je
gratis bessenstruik af in Kortrijk
1302 in het Begijnhofpark.
Naam:
E-mail:
O Ik wil op de hoogte blijven van
de klimaatacties in de stad.
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INWONER(S)
aan het woord
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Rudy Dewaegeneere werkt sinds 1979 in de
Schouwburg en was er erg lange tijd actief
als toneelmeester, een functie die hij deelt
met collega Johan Van Vooren. “Een toneelmeester is onder meer verantwoordelijk
voor de technische planning, de opvolging
van technische fiches van de verschillende
voorstellingen en de aankoop van technisch materiaal. Daarnaast huur ik materialen, leid ik technische vergaderingen en
hou ik geregeld contact met de verschillende gezelschappen en verenigingen die hier
voorstellingen hebben. Bovendien werk ik
bij de helft van de voorstellingen nog zelf
mee achter de schermen.”

© Kattoo

‘PALAIS GOTHIQUE’

Afscheidnemend toneelmeester
Rudy Dewaegeneere is verheugd
over erkenning van topdecors

“Huzarenstukje om
decors te verplaatsen”

De Kortijkzaan kent de Schouwburg en de
decors dan ook als zijn broekzak. Hij heeft
een speciale band met het ‘Palais Gothique’,
het decor dat in 1911 besteld werd, maar
omwille van de Eerste Wereldoorlog pas
na afloop van de oorlog in het bezit van de
Schouwburg kwam. “Ik heb dat altijd een
prachtig decor gevonden. Twee andere decors doen mij denken aan de salons waar
de Franse koningen Louis XV en Louis XVI
hun intrek namen.” Door de jaren heen zijn
de theaterdoeken heel broos geworden,
door het veelvuldig op- en afrollen. “Bovendien zijn zij vaak verkeerd gestockeerd
door hen op de verkeerde manier op te rollen. Daardoor kunnen wij bepaalde doeken
niet meer gebruiken zolang zij niet worden
gerestaureerd.”

"Restauratie zou fantastisch zijn"
Bruno Forment is enorm tevreden met de erkenning van de vijf decors. “De decors
waren al beschermd, omdat zij deel uitmaken van de Schouwburg, die een erkend
monument is. Eigenlijk krijgen zij nu een extra kwaliteitslabel, waardoor er subsidies
kunnen vrijkomen om hen gefaseerd te restaureren. Het zou super zijn mocht tegen
2020, het jaar waarin de Schouwburg haar eeuwfeest viert, al één of meerdere decors een opfrisbeurt hebben gekregen, maar dat kost handenvol geld.” Bruno zelf is
erg onder de indruk van het ‘Forêt Asiatique’, dankzij de frisse kleuren en het gebladerte dat bovenaan op verbluffende wijze in het linnen werd geknipt. “Maar elk van
de vijf stukken heeft een enorme historische waarde.” Op 25 november kreeg Bruno
voor zijn werk de West-Vlaamse Erfgoedprijs in de categorie ‘onderzoek’. Hij is doctor
in de Kunstwetenschappen en doceerde onder meer aan de Universiteit Gent, University of Southern California en de VUB. Twee jaar geleden schreef Bruno over deze
prachtige decors het boek ‘Zwanenzang van een illusie’. Het boek is verkrijgbaar bij
boekhandel Theoria en Standaard Boekhandel.

SPECIALISTENWERK
Het manipuleren van de decors, die doorgaans 70 tot 100 kg wegen, bleek echt specialistenwerk. “Als je een decor verkeerd
vasthield, hadden zij de neiging om te kantelen, wat niet bepaald gezond was voor de
rug. Eigenlijk moesten wij steevast met drie
zijn om hen te verplaatsen, waarbij iedereen heel goed moest weten wat hij deed.
Het vergde een bepaalde handeling, die wij
mettertijd beter gingen beheersen. Het belette ons niet om, zeker in de beginperiode
dat ik hier was, af en toe een wedstrijdje te
houden. Zo moest tijdens operettes met
drie akten het decor twee keer worden

vervangen. We hadden toen een ploeg van
‘machinisten’ aan elke kant van het podium
en probeerden het decor zo snel en goed
mogelijk te wisselen.”

AUTOMATISERING
Vandaag gaat alles een stuk makkelijker en
ergonomischer, omdat de automatisering
het werk lichter heeft gemaakt. Zo gebruikt
het Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel nog
vaak gedeeltes van de historische decors
voor hun operettes. “Ik zal het werk wel missen. Het zal een bepaalde leegte achterlaten.
Maar: geen nood, ik heb ideeën zat om de
vrijgekomen tijd in te vullen”, besluit Rudy.

Vijf van de 24 historische toneeldecors van onze stad krijgen
binnenkort een plaats in de Vlaamse topstukkenlijst. Die erkenning
tot cultureel erfgoed is grotendeels de verdienste van Kortrijkzaan
Bruno Forment, wiens onderzoek de artistieke waarde van de
decors duidelijk maakte. Ook Rudy Dewaegeneere, die dit jaar
afscheid neemt als toneelmeester van de Schouwburg, is tevreden
over de erkenning van de decors, “al had ik jarenlang een haatliefdeverhouding met die loodzware stukken”, lacht hij.
Forêt Asiatique
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Kortrijk Kort
Digitale
zoektocht naar
telefoonnummer

Informatie
vergadering
Luchthaven
Kortrijk Wevelgem
‘International Airport Kortrijk- Wevelgem”
organiseert op 19 februari de jaarlijkse informatievergadering voor omwonenden.
De milieuvergunning van 5 februari 2004
bepaalt dat deze vergadering, in het teken
van een optimaal nabuurschap, minstens
jaarlijks georganiseerd wordt. De informatie- en overlegvergadering vindt plaats
op 19 februari 2018 om 19 uur in het passagiersgebouw van de luchthaven (Luchthavenstraat in Wevelgem).

Kortrijk is een milieubewuste stad en
geeft aan de bewoners de mogelijkheid
om niet langer gebruik te maken van de
papieren versies van de goudengids.be
en wittegids.be, maar digitaal telefoonnummers op te zoeken. Bedrijven en
adressen kan je op een milieuvriendelijke
manier opzoeken via www.goudengids.
be, www.wittegids.be of de gelijknamige
app goudengids.be. Wil je de papieren
gids niet langer ontvangen? Schrijf je
dan uit via het formulier dat je vindt op
www.goudengids.be/businesscenter/
uitschrijven-gidsen. Als je je vóór 1 april
uitschrijft, zal je bij de volgende bedeling
geen exemplaar meer ontvangen. Schrijf
je je later uit, dan zal je pas bij de bedeling van volgend jaar geen papieren gids
meer ontvangen.

Hartveilig
Kortrijk
De stad Kortrijk en het Rode Kruis Kortrijk
organiseren, in samenwerking met het
Sociaal Huis en in het kader van Kortrijk
hartveilige stad, de opleidingen Hartveilig 2018. Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het
ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit.
Indien een slachtoffer binnen de eerste
3 tot 4 minuten gereanimeerd wordt en
een stroomstoot krijgt van een automatische defibrillator (AED), dan stijgen de
overlevingskansen tot 60 à 70 %. Het is
van levensbelang dat je de reanimatietechniek kan toepassen. Iedereen mag
een AED gebruiken en het is volkomen
veilig. Het toestel begeleidt je bij de
reanimatie en geeft enkel een stroomstoot als dat nodig is. Wil je weten hoe
je met een automatische defibrillator
aan de slag kan? Wil je ook leren om te
reanimeren, en dus om hartmassage en
beademing te geven? Doen, want je kan
er een leven mee redden! Schrijf snel in
voor een gratis vormingsmoment van
het Rode Kruis. Info en inschrijven via het
gratis nummer 1777 en/of www.kortrijk.
be/formulieren/vorming-hartveilig. De
lessen vinden plaats op weekdagen van
19 tot 22 uur, op zaterdag van 9 tot 12
uur in de lokalen van het Rode Kruis, aan
de Antoon Van Dycklaan 14a in Kortrijk.
Tweemaal gaan de lesgevers op verplaatsing. De data zijn: donderdag 22 maart
(OC Marke), vrijdag 27 april, zaterdag
26 mei, maandag 18 juni, vrijdag 7 september, dinsdag 16 oktober (buurthuis
Rollegem), donderdag 15 november en
zaterdag 15 december.

Buurtbib Drie
Hofsteden op
nieuwe locatie
Na intense weken van voorbereiding en
verhuizing opent buurtbibliothecaris
Rita op woensdag 7 februari opnieuw de
deuren van buurtbib Drie Hofsteden. De
ingang van de bibliotheek bevindt zich
op het nummer 62 aan de Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan. De bib zal de
samenwerking met het buurtwerk uitbouwen. Ook in de Drie Hofsteden krijgt
de bib zelfuitleentechnologie. Eind april
vindt de feestelijke opening plaats. Hou
de website van de bibliotheek in de gaten voor meer info.

Wissel in
gemeenteraad
Op 8 januari nam Tiene Castelein (Open
VLD) de taak over van het 69-jarige gemeenteraadslid Marie-Claire Vandenbulcke (Open VLD), die naar Knokke verhuisde. Tiene Castelein (38) is zaakvoerster
van Bonus Advocaten en gespecialiseerd
in vastgoed en stedenbouw. Zij was ook
aan de slag in het kabinet van schepen
Wout Maddens. Die functie moet zij opgeven omdat zij zich nu engageert in
de politiek en deel uitmaakt van de gemeenteraad.

Word orgaandonor en
red 8 levens in 1 minuut
Onlangs zette de stad Kortrijk de 2 500ste orgaandonor in de bloemetjes. Met 2.500 orgaandonoren is Kortrijk koploper inzake het aantal
geregistreerde donoren. Wist je dat één orgaandonor acht levens in
één minuut kan redden? Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is de transplantatie van een orgaan de laatst
mogelijke behandeling. Steeds meer mensen laten zich registreren
als donor. Niettemin wachten in ons land nog altijd 1.200 patiënten
op een geschikte donor. Als je Belg bent of meer dan zes maanden in
België woont, dan staat de wetgeving de verwijdering van organen
na je dood toe tenzij je dit uitdrukkelijk weigerde tijdens je leven of
je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen
de orgaanafname verzetten. Je kan vermijden dat je familieleden na
je dood voor een moeilijke keuze komen te staan. Je kan je vooraf als
orgaandonor laten registreren. Je hebt daarvoor drie mogelijkheden.
Ofwel kom je langs bij de onthaalbalie van het stadhuis (ingang via de
Leiestraat) of regel je dit samen met een afspraak in het stadhuis. Je
kan ook het formulier van wilsuitdrukking downloaden via www.kortrijk.be/orgaandonatie. Je drukt het formulier in tweevoud af en geeft
het ingevuld af aan de onthaalbalie. Vergeet je identiteitskaart niet.
Je kan het formulier van wilsuitdrukking ook downloaden
via www.kortrijk.be/orgaandonatie.
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Sterkste daling
criminaliteit in 5 jaar

AUTODIEFSTAL

-11,4%
2016 > 35
2017 > 31

BROMFIETSDIEFSTAL

-65,5%
2016 > 84
2017 > 29

WONINGINBRAKEN

-12,6%
2016 > 215
2017 > 188

BEDRIJFSINBRAAK

FIETSDIEFSTAL

-30%
2016 > 624
2017 > 438

Het totaal aantal inbraken in Kortrijk daalde in 2017 verder van 461 naar 358 feiten
(-22,3%). Daarvan daalden de woninginbraken van 215 naar 188 (-12,6%). Dat is
het laagste aantal in de voorbije 5 jaar. Het
aantal bedrijfsinbraken halveerde zelfs van
121 naar 66 (-45,5%).

De criminaliteit in Kortrijk is het
voorbije jaar gedaald met maar
liefst 11%. Inbraken daalden met
22,3%, autodiefstallen met 11,4%,
fietsdiefstallen met 30% en diefstallen
met 14,6%. Er zijn opnieuw minder
woninginbraken dankzij veilige sloten
en waakzame burgers.
14 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

Dat is te danken aan het goede werk van de
preventiedienst van de stad. Zij bezochten in 2017 maar liefst 3.059 woningen en
appartementen om gratis advies te geven
over sloten en inbraakveiligheid. Uit die
onderzoeken blijkt dat 4 op 10 voordeuren
niet inbraakveilig is. Wil je weten of dat bij
jou het geval is? Bel naar het gratis nummer
1777 voor een afspraak. De experts van de
preventiedienst komen graag bij jou langs.
Een andere reden voor het dalend aantal
inbraken, is de verhoogde waakzaamheid
van de Kortrijkzaan. In 2017 kwamen er
opnieuw 6 nieuwe SAVE-buurtnetwerken
bij (zie kaderstuk). Een SAVE is een Kortrijks
buurtinformatienetwerk. SAVE staat voor
Samen Alert Voor Elkaar. Ondertussen zijn
meer dan 1.000 gezinnen aangesloten. Leden van een SAVE nemen gemakkelijker
contact op met de politie als ze iets vreemd
zien in hun buurt, zoals bijvoorbeeld een
auto met een vreemde nummerplaat waar
niemand uitstapt.

- 45,5%
2016 > 121
2017 > 66

MINDER DIEFSTALLEN DANKZIJ
VERHOOGDE POLITIEPATROUILLES
EN CAMERANETWERK
Het aantal diefstallen is opnieuw sterk gedaald: van 2438 naar 2082 feiten (-14,6%).
De fietsdiefstallen daalden zelfs met een
derde: van 624 naar 438 feiten (-30%).
Winkeldiefstallen zijn licht gestegen van
260 naar 299 feiten, maar de bromfietsdiefstallen die vorig jaar stegen van 57
naar 84 feiten, daalden in 2017 terug naar
29 feiten (-65,5%). Dat is te danken aan de
verhoogde politiepatrouilles en aan het cameranetwerk in het centrum. In 2017 werd
de 100e veiligheidscamera geïnstalleerd en
ook in 2018 staan er 25 nieuwe veiligheidscamera’s gepland.
Ook het aantal autodiefstallen daalde verder van 35 naar 31 feiten (-11,4%). Dat is te
danken aan het ANPR-cameraschild op de
R8 en dankzij de politiepatrouilles met ANPR-camera’s die 24u op 24u op de baan zijn.
Die camera’s kunnen de nummerplaten van
voorbijrijdende auto’s onmiddellijk controleren met lijsten van gestolen of verdachte
voertuigen. Is er een match,
dan kunnen de patrouilles
onmiddellijk ingrijpen.

RRwww.pzvlas.be

CAMERANETWERK
MET MEER DAN 100
VEILIGHEIDSCAMERA'S
Het cameranetwerk in Kortrijk bestaat momenteel uit 125 camera’s: 25
ANPR-camera’s en 100 veiligheidscamera’s. In 2018 staan er 25 nieuwe
veiligheidscamera’s gepland:
• 2 in de Rekollettenstraat
• 11 op het Casinoplein
• 12 in de nieuwe stadswijk
Kortrijk Weide

20+ SAVE-NETWERKEN
ALERTE BURGERS
ORGANISEREN ZICH
1. SAVE ’t Rode Paard (Bellegem)
2. SAVE Bellegem bos (Bellegem)
3. SAVE Bellepark: Kloosterdreef,
Bellegemkerkdreef en SintAmandsdreef (Bellegem)
4. SAVE Groenweg-Dries (Bellegem)
5. SAVE Schrijverswijk (Marke)
6. SAVE Hoogweide (Heule)
7. SAVE Pyfferoenstraat (Bissegem)
8. SAVE Kleiputstraat en omgeving
(Hoog Kortrijk)
9. SAVE Tarweveld en Klaverstraat
(Hoog Kortrijk)
10. SAVE Pius X (Kortrijk)
11. SAVE Boekweitstraat (Kortrijk)
12. SAVE Marionetten (Bellegem)
13. SAVE Morinnegoed (Hoog Kortrijk)
14. SAVE Zwaluwenlaan (Hoog Kortrijk)
15. SAVE Roggeveld (Hoog Kortrijk)
16. SAVE Kooigem
17. SAVE Antoon van Liedekerkeweg
18. SAVE Elzenlaan
19. SAVE Plataanlaan
20. SAVE Boevekerke (in opstart)
21. SAVE Maidenheadlaan (in opstart)
22. SAVE Aalbeke (in opstart)

RR Iets voor jouw straat of wijk?

Bel gratis 1777 of mail 1777@kortrijk.be
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Kortrijk Kort
Word het
gezicht van
‘ik koop lokaal’

Bootcamp zoekt
ondernemende
jongeren
Ben jij de maker, kok of muzikant van
morgen? Hoe kan je ondernemen rijmen
met de transitie gedachte? Hoe kan je
passie daar een rol in spelen? Dompel je
drie dagen lang van 4 tot 6 april onder
in een bad van interessante lezingen,
workshops, getuigenissen en masterclasses! Ontdek het programma van de
bootcamp via www.ideezoektstart.be en
kies één van de drie trajecten. Vergeet je
niet te registreren want de plaatsen zijn
beperkt! Info en inschrijvingen: www.
ondernemen-transit.be

RRBootcamp is een initiatief van het

Muziekcentrum Track* en Bolwerk vzw
in het kader van SPEK (Student Platform
Entrepreneurship Kortrijk)

Algemene
invoering van de
omgevingsvergunning
Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Voortaan
kun je beide in één keer aanvragen via
het Omgevingsloket en is er sprake van
de omgevingsvergunning. Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van
de Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen. Sinds begin januari is
er ook een vereenvoudigde versie van
het loket beschikbaar, de ‘snelinvoer’.
Daarmee kun je eenvoudige werken op
en rond een gebouw aanvragen, zoals
het plaatsen van zonnepanelen en het
zetten van een tuinhuis.

RRAlle informatie over de omgevingsvergunning
en het loket vind je op de website www.
omgevingsloket.be. Hulp nodig bij je
aanvraag? Je kan terecht bij: 056 27 84 00
of bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be

De campagne ‘Ik koop lokaal bij een
winkelier van hier’ wil stadsgenoten stimuleren om te winkelen bij de lokale ondernemers. Door lokaal te kopen geef je
een boost aan de leefbaarheid van jouw
buurt. Lokale handelaars geven zuurstof
aan de stad en ondersteunen vaak het
plaatselijk verenigingsleven. Om lokale
handelaars een gezicht te geven bij het
grote publiek, lanceren 10 West-Vlaamse
steden waaronder Kortrijk een grootschalige communicatiecampagne. Ben jij
als handelaar trots op jouw kwalitatieve
producten, jouw vakkennis en persoonlijke service? En heb je zin om ambassadeur te worden van de campagne? Schrijf
je dan snel in op www.ikkooplokaal.be.
Jouw inschrijving biedt enkel voordelen.
Je winkel, inclusief foto, verschijnt op de
website. Je ontvangt promomateriaal, zodat je klanten weten dat je meedoet. Daarenboven kunnen klanten stemmen op en
pochen met jouw zaak! Zo worden anderen warm gemaakt om lokaal te kopen.

PLAY: Al spelend
genieten van
beeldende kunst
Nieuwe tarieven
waterfactuur
vanaf 1 januari
Vanaf dit jaar hanteert de Watergroep
een geïndexeerd tarief voor drinkwater.
Dit zijn de wijzigingen voor huishoudelijke klanten. Via de waterfactuur betaal
je voor de productie en levering van
drinkwater, de afvoer en de zuivering
van het afvalwater. Voor elk van deze
onderdelen is er een vastrecht en een
tarief voor verbruik. Het tarief voor het
vastrecht blijft in 2018 ongewijzigd. Voor
het basisverbruik rekent De Watergroep
een basistarief van 1,7808 euro/m³ (excl.
6% btw) aan. Dit geldt voor een verbruik
van 30 m³ per wooneenheid plus 30 m³
per gedomicilieerde per jaar. Voor al het
water dat je meer verbruikt dan het basisverbruik, rekent De Watergroep het
comforttarief aan. Het comforttarief bedraagt het dubbele van het basistarief,
dus 3,5616 euro/m³ (excl. 6% btw). Het
tarief voor de bovengemeentelijke bijdrage zuivering voor particuliere gebruikers is geïndexeerd tot volgende bedragen (excl. btw): basistarief: 0,9670 euro/
m³ en comforttarief: 1,9340 euro/m³. Het
maximale tarief voor de gemeentelijke
bijdrage afvoer bij collectieve sanering
is begrensd tot de volgende bedragen:
basistarief:1,3538 euro/m³, comforttarief:
2,7076 euro/m³. De voorwaarden voor
een sociale korting en de berekening van
deze sociale korting blijven ongewijzigd.

De stad Kortrijk gaat op een speelse wijze een kunstzinnige periode tegemoet.
De zomer en de herfst krijgen door een
groots kunstevenement een artistiek tintje dat zowel de Kortrijkzaan als de bezoeker kan bekoren. Kruis alvast die periode
in jouw agenda aan. Stad Kortrijk, Musea
Kortrijk en Be-Part organiseren van 23
juni tot 11 november het stadsfestival
voor hedendaagse kunst PLAY. Curatoren
Hilde Teerlinck en Patrick Ronse nodigen
nationale en internationale kunstenaars
uit om creatieve ingrepen te doen in de
publieke ruimte van de stad. Kortrijk is als
stad in verandering het ideale decor voor
creatieve ingrepen. PLAY verbindt Kortrijk door een wandelparcours met sterke
visuele kunstwerken die mensen aanzetten tot actie. Wat gebeurt er bijvoorbeeld
wanneer je voetbal speelt op een veld vol
heuvels? Of durf je jezelf voor 5 minuten
opsluiten in de publieke gevangenis van
Leo Copers? Spelen is niet gebonden
aan een persoon, generatie of achtergrond, het zit in ons DNA. PLAY wordt
een kunstenparcours doorheen Kortrijk
dat gezinnen, scholen, jongeren en senioren aanspreekt. PLAY brengt naast het
parcours ook verschillende activiteiten
zoals workshops, rondleidingen en zelfs
sportevenementen naar de stad!

Kortrijk zoekt
onthaalouders
Kinderopvang vinden is vaak een hele
opgave. Zorg Kortrijk zoekt dan ook
nieuwe onthaalouders met een hart voor
kinderen. Beantwoord jij aan volgend
profiel? Dan ben jij misschien dé onthaalouder die we zoeken.
• Je hebt je hart verloren aan kinderen
• Je wil je werkritme en dagindeling zelf
invullen
• Je bent de files beu en wil graag thuis
werken of in de buurt
• Je wil ook graag meer tijd maken voor
je eigen kinderen
• Je werkt liever met z’n tweetjes samen?
Dat kan ook!
• Je wordt graag professioneel ondersteund door een dienst met jarenlange
ervaring, erkend door K&G
Je staat er niet alleen voor. Je kan rekenen op een professionele opleiding en
ondersteuning. Je krijgt maandelijks een
onkostenvergoeding en nog allerlei andere tegemoetkomingen én administratieve hulp.

RRInteresse? Bel 056 24 42 83 (ma 13 tot 14
uur, do 8.30 uur tot 11.30 uur of vrij van
8.30 tot 11.30 uur). Mailen kan
naar veronique.quidousse@kortrijk.be
of lesly.windels@kortrijk.be

RR www.dewatergroep.be/tarieven
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F CUS OP...
AALBEKE – BELLEGEM – BISSEGEM – HEULE – KOOIGEM – KORTRIJK - MARKE - ROLLEGEM

MARKE

INFOMARKT
OP 24 FEBRUARI
HEULE

UPDATE HEULEPARK
& HEULEPLAATS
Half januari ging aannemer Vandeputte aan de slag
voor fase 1 van de heraanleg van Heulepark. In die
fase wordt het plein tussen ’t Kasteel en de bib aangelegd. Als het weer meezit, moet het plein klaar zijn
tegen de paasvakantie. Tijdens de werken blijven de
bib en ’t Kasteel steeds bereikbaar.

De komende jaren staan heel wat grote en
kleine projecten op til in Marke. De stad
organiseert daarom een infomarkt in samenwerking met het OC Marke, de Culturele
werkgroep-dorpsraad Marke en de werkgroep
Marke 2010-2030. Inwoners zullen op een
laagdrempelige manier informatie krijgen
over verschillende projecten. Ben je benieuwd
naar de ontwikkeling van de KMO-zone
Torkonje, de heraanleg van de Overzetweg of
de omgevingsaanleg van het ontmoetingscentrum? Wil je meer weten over de nieuwe
Leiebrug tussen Marke en Bissegem? Interesse
in de aanleg van de natuurlooppiste Preshoekbos en de verplaatsing van de visvijver? Kom
dan zeker langs tijdens de volgende infomarkt
op zaterdag 24 februari van 14.30 tot 17.30
uur in het OC Marke. In de loop van februari
krijgen alle inwoners van Marke het volledige
programma in de bus. We voorzien een hapje
en een drankje.

KORTRIJK

CREATIEVE INVULLING VOOR
KAARTERSHUISJE PLEIN

AALBEKE – BELLEGEM – ROLLEGEM - KOOIGEM

Zin in een nieuwe uitdaging? Dan ben jij misschien de geknipte persoon om
een nieuwe invulling te geven aan het kaartershuisje aan het Plein. Dat moet
er voor zorgen dat het park echt gaat bruisen. Vroeger hield criminaliteit mensen weg, maar daar is al lang geen sprake meer van. In het kaartershuisje wil
de stad een horeca-invulling, maar dat kan ook gekoppeld aan iets anders.
Heb je een idee? Een voorstel indienen kan nog tot 21 februari. Al bijna 20
kandidaten toonden interesse. We raden alle geïnteresseerden aan om hun
creativiteit te laten spelen en de vele voordelen die het park biedt te benutten. De stad schrijft een concessie uit van 9 jaar, van april 2019 tot eind 2027.
Een onafhankelijke jury, samengesteld uit internen en externen met ervaring,
buigt zich over alle ingediende projecten en zal daaruit het beste concept selecteren. De eerste drie jaar bedraagt de huurprijs € 250 per maand inclusief
btw. Het gunstige tarief is er om financiële ademruimte te laten voor investeringen in het pand. Na 3 jaar stijgt de huur definitief tot € 450 per maand voor
de resterende duur van de concessie. Een concessie van 9 jaar laat ruimte
voor investeringen door de nieuwe uitbater. De stad zal wel zelf wat structurele aanpassingen en herstellingswerken voor haar rekening nemen. We
pakken het vochtprobleem aan, voorzien de gevel van een nieuw likje verf en
bekijken in overleg met de nieuwe uitbater of we het kaartershuisje kunnen
opentrekken naar de straatkant. Tegen deze zomer moeten bezoekers van het
park kunnen genieten van de nieuwe invulling. Begin maart wordt het winnende concept bekend gemaakt.

INFOMARKT OP 3 MAART

RRwww.kortrijk.be/kaartershuisje

Ook de werken aan Heuleplaats zitten op schema.
Momenteel werkt men hard aan het laatste deel van
Heuleplaats en de zone rond de kerk. Eind april zou
dit afgewerkt moeten zijn, een ideaal moment om
het terrasseizoen te starten! Gedurende deze periode is parking Lagaeplein afgesloten via de gewone
toegangsweg. Er zijn 2 alternatieve inritten: via de
Zeger van Heulestraat 43-47 en via een alternatieve
werfweg langs de kerk (tussen bakkerij Bossaert en
de kerk).

RRVolg de vooruitgang op www.kortrijk.be/heuleplaats.
Je vindt er ook de laatste bewonersbrief.

Ook in het zuiden van Kortrijk zijn heel wat veranderingen op
komst. De stad organiseert daarom een infomarkt voor Bellegem,
Rollegem, Kooigem en Aalbeke. Je komt er alles te weten over de
geplande wegenwerken, Brouwerij Bockor doet zijn toekomstplannen uit de doeken, team Jeugd en team Sport stellen hun programma voor en je krijgt de plannen te zien van het nieuwe woonzorgcentrum in Bellegem. Noteer zaterdag 3 maart alvast met stip
in jouw agenda. Je bent welkom tussen 14.30 en 17.30 uur. Er is een
hapje en drankje voorzien. De locatie van de infomarkt is nog niet
bepaald. Alle inwoners van de zuidelijke deelgemeenten krijgen
binnenkort een aparte uitnodiging in de bus.
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DENK MEE OVER DE WIJK WALLE
Tussen de Doorniksesteenweg, Walle, Hof te Walle en Wallemolenstraat
ligt een ingesloten gebied. Enkele bedrijven hebben er hun stek, maar er
heerst ook leegstand. Bovendien ligt er een groot braakliggend terrein.
De stad maakt voor deze site een toekomstplan op. Als inwoner krijg je de
kans om mee na te denken over de invulling. Wat zijn de noden en wensen
voor de site om de wijk Walle te verbeteren? We bekijken samen de mogelijkheden op woensdag 31 januari vanaf 19.30 uur in het gebouw van
Creax, Walle 113 in Kortrijk. Je krijgt er meteen ook de plannen te zien voor
de buurttuin tussen huisnummer 171 en 179.
STADSMAGAZINE KORTRIJK | 19

FEBRUARI 2018

FEBRUARI 2018

Vroeger en nu

ROOTS schiet uit
de startblokken

PROEVEN VAN VRIJE TIJD
ROOTS is een samenwerking tussen partners
uit verschillende domeinen (welzijn, onderwijs, cultuur, …) die de OKAN-jongeren stimuleren om, met respect voor hun achtergrond, hun identiteit verder te ontwikkelen
zodat zij vlotter kunnen deelnemen aan de
samenleving en het verenigingsleven.Tijdens 9 sessies (van januari tot maart) proeven OKAN-jongeren van het vrijetijdsaanbod van Texture, Museum X, Sport Kortrijk,
De Unie der Zorgelozen, Theater Antigone,
Quindo vzw, KASK, het Conservatorium,

TOONMOMENT
Zij komen met hun ervaringen naar buiten
tijdens een toonmoment op 23 maart. Dit
moment is geen afsluiter van ROOTS. De
partners zetten zich verder in om de jongeren te laten aansluiten bij hun vrijetijdsaanbod. Kortrijk wordt innerlijk rijker door
een project zoals ROOTS. Sociaal-culturele
partners maken hen wegwijs in de stad. De
jongeren zelf leren elk van ons omgaan met
de superdiversiteit in Kortrijk. Beleef ROOTS
2018 mee via de facebookpagina ROOTS
Kortrijk.

RRDit project krijgt steun van Cera en
van de Vlaamse Gemeenschap.

Tijdens de veertigdagentijd
vindt van 15 februari tot en met
9 april een multimediaal kunstproject plaats in onze stad.
Dit decanale initiatief koos als
uitgangspunt voor de videoinstallatie Martyrs van Bill Viola
(°New York, 1951). Het werk was
eerder al te zien in de Saint-Paul's
Cathedral in Londen en krijgt nu
een plaats in het hoogkoor van de
Sint-Maartenskerk. Je kan de creatie dagelijks bewonderen van 10
tot 17 uur. Het openingsevent van
Viola’s werk, met lezingen ondersteund door dans en muziek, vindt
plaats in de Sint-Maartenskerk op
donderdag 15 februari om 20 uur.
Tijdens de daaropvolgende weken
staan in de Kortrijkse binnenstad
een reeks passende evenementen
en aangrijpende concerten op het
programma. Muziek, woord, dans
en film zijn gerelateerd aan thema’s als martelaarschap en lijden,
religie en geweld, alles bedoeld als
hedendaagse invulling van de vastenperiode. Als afsluiter voert het
Kortrijks Vocaal en Instrumentaal
Ensemble de Matteuspassie van
J.S. Bach uit. Afspraak op Palmzondag 25 maart om 15 uur in de SintJanskerk.

KUURNE-BRUSSEL-KUURNE
Op hedendaagse koersbeelden valt vooral het stijgende belang van
sponsors, partners en randanimatie op. Maar nog altijd tekent de Kortrijkzaan present op elk wielergebeuren, hoe bar het weer ook soms is.
Noteer alvast een eerste wielerdoortocht in het Kortrijkse centrum in
je agenda. Op zondag 25 februari verwelkomt Kortrijk de renners voor
‘Kuurne-Brussel-Kuurne’. Je leest meer over de komende wielerevents
op bladzijde 6 van dit stadsmagazine.

© Foto HOL

Buda Kunstencentrum en Passerelle. Daaropvolgend kunnen zij hun talenten verder
ontwikkelen tijdens een intensieve week bij
één van de vrijetijdsaanbieders.

in Sint-Maartenskerk

nckaert

Maar wat doen deze tieners buiten de
schooluren? Ze zijn noch vertrouwd met de
omgeving, noch met de taal. Zij vinden dus
moeilijk aansluiting bij leeftijdsgenoten en
het vrijetijdsaanbod in Kortrijk. Daarom gaat
ROOTS samen met deze jongeren op stap en
verkent alles wat tieners bezig houdt.

PASSIO

Kortrijk heeft al sinds mensenheugenis een passie voor de koers. Dat
blijkt overduidelijk als we snuisteren door vergeelde foto’s in de stadsarchieven. Tijdens de Ronde van Frankrijk in 1950 dwarsten de renners de Kortrijkse Grote Markt. Aan supporters was er duidelijk geen
gebrek. De koers kon toen al de Kortrijkse mannen en vrouwen bekoren. Rechts op de foto merk je nog de restanten van het postgebouw,
kapot gebombardeerd in WO II. Alleen de toren stond toen nog recht.

© Marcel A

Het schooljaar 2017-2018 is halfweg en in die periode is
Kortrijk 165 minderjarige, anderstalige jongeren rijker
geworden. Deze jongeren tussen 12 en 18 jaar vertoeven
minder dan één jaar in België en krijgen een taalbad in de
OKAN-klassen (OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers)
van het VTI Kortrijk en athena Drie Hofsteden.

RONDE VAN FRANKRIJK

RRTickets reserveren kan via
www.passio2018.com
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UIT IN KORTRIJK

Duiven
vallen op
Kortrijk Xpo

AGENDA VAN 31 JANUARI T.E.M. 3 MAART 2018
WOENSDAG 31 JANUARI

De liefde van de man gaat door de maag, maar passeert soms ook weleens
langs zijn duiventil. Duizenden Belgen en buitenlanders koesteren een
diepgewortelde liefde voor hun ‘blauwe geschelpten’. Tijdens de achtste
editie van Fugare krijgen zij een unieke kans hun passie naar hartenlust te
beleven en leuke koopjes te doen.

FILM | DIVERS AANBOD VAN DE ALTERNATIEVE FILM & KINDERFILM | 20.15u | nog tot di 27/2 |
€ 9/7,50 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22
10 01 | www.budakortrijk.be
VOORDRACHT | 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
FOTOGRAFIE | NATUURFOTOBABBEL WERKGROEP NATUURFOTOGRAFIE | 19.30u | Natuur.
koepel vzw, Warande 9, Heule | www.natuurpunt.be
INSPRAAK | DENK MEE OVER DE WIJK WALLE
| Tussen Doorniksesteenweg, Walle, Hof te Walle en Wallemolenstraat | 19.30u | Creax, Walle 13 | zie p. 18-19

VOLLEYBAL | VOLLEYTEAM KORTRIJK – JARTAZI DENDERHOUTEM | 20u | SC Lange Munte, Bad
Godesberglaan 22 | www.volleyteamkortrijk.be
HANDBAL | APOLLOON – SINT-TRUIDEN | 20.30u |
SC Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 | www.apolloon.be
VOORDRACHT | THE SEVEN SUMMITS | 19.30u | € 5 |
Texture, Noordstraat 28 | www.unitedforlife.be
BEURS | TWEEDEHANDSBEURS GEZINSBOND | 13.30-16.30u | OC Marke, Hellestraat 6, Marke
MUZIEK | THE BOOTLEG BEATLES | 20.15u | € 25 |
De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

DONDERDAG 1 FEBRUARI
INFO | HEULEBEEKCAFÉ | 19.30u | OC Molenheem,
Izegemsestraat 205, Heule | www.kortrijk.be/heulebeek
THEATER | EUROPA IN DE HERFST | 20.15u |
€ 13/10 (-26, +65, lerarenkaart) | Theater Antigone, Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 | www.antigone.be

VRIJDAG 2 FEBRUARI

EXPO LAUREATEN ROTARY
In hal 6 van Kortrijk Xpo strijken op zaterdag 10 en zondag 11 februari duizenden
duivenfanaten neer. Zij kunnen tijdens
deze achtste editie van de ‘duivenbeurs’
hun hartje ophalen aan de stand van meer
dan honderd exposanten, afkomstig uit
vijftien landen. “Die standhouders komen
niet alleen uit onze dichtste buurlanden”, zegt beursverantwoordelijke Pieter
Desmet. “Wij verwachten ook mensen uit
Kroatië, Polen, Taiwan en China. Zeker Polen en China ontwikkelen zich tot ware paradijzen voor de duivensport, met steeds
meer duivenmelkers.”
BAKERMAT
België blijft evenwel dé bakermat van de
duivensport. Logisch dus dat aanbieders
van onder meer voeding en voedingssupplementen, duivenhokken en elektronische constateersystemen veel interesse op
hun stand mogen verwachten. Daarnaast
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kunnen standhouders op Fugare ook duiven zelf verkopen. “Duiven die in ons land
gekweekt zijn, blijven enorm gegeerd”,
weet Pieter Desmet. Ook in deze branche
vind je tegenwoordig heel wat technologische innovatie. Zo worden de traceersystemen waarmee de duiven worden gevolgd,
almaar lichter, wat de snelheid van de dieren verhoogt. Bovendien vindt er ook heel
wat genetisch onderzoek bij duiven plaats.
VROUWEN EN KINDEREN WELKOM
Zeker in ons land blijft de duivensport
het terrein van iets rijpere mannen, al zijn
ook vrouwen en kinderen welkom op Fugare. Meer nog: zij hebben gratis toegang.
Het neemt niet weg dat de liefde voor de
duivensport vaak nog van vader op zoon
wordt doorgegeven. Vaders en zonen kunnen tijdens Fugare 2018 ook één van de
talrijke prijsuitreikingen van wedstrijden
uit 2017 bijwonen. Winnaars van races in

eigen land, maar ook van de zogenaamde
‘one loft’-races (wedstrijden in onder meer
China en Taiwan met een hoog prijzengeld,
n.v.d.r.) worden in de bloemetjes gezet.

RRBezoekers betalen 10 euro. De beurs is open

vanaf 9 uur. Op zaterdag sluiten de deuren om
18 uur, op zondag om 16 uur.
www.fugare.be
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Naar jaarlijkse traditie reiken de Rotary Kortrijk en
Rotary Kortrijk-Groeninghe hun cultuurprijs uit aan
talentrijke studenten van de academie Kortrijk.
Paul Seys, student in het atelier steenkappen, werd
de verdiende laureaat. Het winnend werk met als
titel “oud-nieuw” is een ritmische stapeling van geometrische blokken uit gele travertin.
Verder reiken beide clubs ook nog 2 aanmoedigingsprijzen uit aan beloftevolle studenten. Die onderscheidingen gingen naar Eli Peeters en Chris Robert,
beiden ook student in het atelier steenkappen.
Je kan hun werken ontdekken in een overzichtstentoonstelling. De tentoonstelling kan je van 30 januari
tot en met 21 februari gratis bezoeken.

RROpeningstijden:

Ma-di-wo-vr: 14u – 21u | Za: 9u – 11.30u

RRAcademie Kortrijk, Houtmarkt 5
RR056 27 78 60
RRwww.facebook.com/academiekortrijk

FIETSEN | INFOSESSIE ELEKTRISCH FIETSEN
| 13.30u | Fietsencentrum Mobiel, Min. Tacklaan 57 | 056 24 99
16 | www.mobiel.be
THEATER/DEBAT | LUCINDA RA MET 'GRONDWERK' | Een museum en openbaar onderzoek rond de vraag
wat een sociale stad zou kunnen zijn | gratis deelname, toegangsticket is 250 gr eten meebrengen | 20 tot 23u, ook op za 3/2 van
15 tot 22.30u, zo 4/2 van 15 tot 19u | www.schouwburgkortrijk.be

ZATERDAG 3 FEBRUARI
VOEDINGSWAREN | BOEREN EN BUREN | elke za van
11 tot 12.30u | tot 7/1/2019 | Poortgebouw V-TEX, Pieter de Conincklaan 23A | 0496 17 66 31 | boerenenburen.be
REPAIR | REPAIRCAFÉ | 14-18u | Waak, Heirweg 125
Kuurne | www.kortrijk.be/klimaatstad | zie p. 8, 9
HUMOR | ARNOUT VANDENBOSSCHE | met
'Burn-out voor beginners' | 20.15u | € 14 | OC Aalbeke, Aalbekeplaats 1, Aalbeke | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
KUNSTEDUCATIE | DAG VAN DE FLUIT | 13 tot
19.30u | € 6/gratis (lln. Conservatorium Kortrijk) | Conservatorium, Conservatoriumplein 3 | 056 27 78 80 | www.legatokortrijk.
be/masterclasses

ZONDAG 4 FEBRUARI
WANDELING | MET CUPIDO DOOR KORTRIJK |
14.30u | € 4 | Dienst van Toerisme, Begijnhofpark | 056 27 78 40
| www.toerismekortrijk.be

DINSDAG 6 FEBRUARI
UITREIKING | KORTRIJKSE SPORTPRIJZEN 2017 |
Presentatie Ruben Van Gucht | 19.30u | Schouwburg Kortrijk,
Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.kortrijk.be/sport

WOENSDAG 7 FEBRUARI
SAMENLEVING | THUIS IN KORTRIJK | Leer je stad
beter kennen | 14u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30
| 0474 12 87 46 | www.kortrijk.be/bibliotheek/thuisinkortrijk
GEZONDHEID | BLOEDINZAMELING RODE
KRUIS | 18 tot 20.30u | Parochiaal Centrum, Beekstraat 65,
| www.rodekruis.be
KINDEREN | OPENWASPERNAMIDDAG | 14 tot
17u | gratis toegang | Speeldomein De Warande, Ringlaan 30a,
Heule | www.kortrijk.be/warande
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ZONDAG 11 FEBRUARI

DINSDAG 13 FEBRUARI
ANIMATIEFILM | DE SMURFEN, HET LAATSTE
DORP | 14u | € 4 | OC De Vonke, Lagaeplein 24, Heule | 056 27
73 40 | oc.devonke@kortrijk.be
WORKSHOPREEKS | KLOS JE EIGEN SIERAAD |
14u tot 17u, t.e.m. 15/2 | € 30 | Texture, Noordstraat 28 | 056 27
74 70 | www.texturekortrijk.be

WOENSDAG 14 FEBRUARI

FILM | FINDING DORY | 14u | € 4/3(lid Gezinsbond) |
OC Aalbeke, Aalbekeplaats 1, Aalbeke | 056 40 18 92 |
oc.aalbeke@kortrijk.be
FIETSEN | OP DE ROLLEN - KROKUS 2018 | 18u
| ook op za 17 en zo 18/2 | De Max, Stationsplein 6A 25 | 0478 31
66 79 | vdb.andre@skynet.be
SPINRAG | SLOTFEEST | vanaf 19u | Schouwburgplein

ZATERDAG 17 FEBRUARI

© Jimmy Kets

THEATER | CAMUS | 20.15u | € 13/10 | Theater Antigone,
Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 | www.antigone.be
FESTIVAL | SPINRAG | t.e.m. 18/2 | Schouwburg Kortrijk,
Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.spinrag.be| zie p. 3
FOLKPUNK | TOWN OF SAINTS | 20.30u | € 5 | deDingen, Budastraat 12 | Facebook: 'deDingen'

ZATERDAG 10 FEBRUARI
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Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be

VOORDRACHT | LIEF EN LEED TIJDENS WO1 |
door Greet Verschatse | 15u | € 8/5 (leden neos) | OC De Wervel,
Processiestraat 6, Bellegem | neos.belkorol@telenet.be
COMPUTER | DIGITAFEL | 14u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/
digitafel
ZANGSESSIE | BENEFIETSESSIE ALLEZ, CHANTEZ! KORTRIJK | 20u | € 7 | de Scala, Pluimstraat 7 | 0472
46 46 77 | www.allezchantez.be

VRIJDAG 16 FEBRUARI

VRIJDAG 9 FEBRUARI

FAMILIESPEL | KROKUSKRIEBELS IN TEXTURE
EN KORTRIJK 1302 | t.e.m. 18/2, elke dag tussen 10 en
17 uur, uitgezonderd op maandag | gratis voor kinderen jonger
dan 12 | Texture, Noordstraat 28 en Kortrijk 1302, Begijnhofpark
| www.texturekortrijk.be
FOTOGRAFIE | RACINGSHOW & FOTOTENTOONSTELLING | 10 tot 21u, ook op 11/2 van 10 tot
18u | vrije ingang, steunkaarten te koop t.v.v. het Kinderkankerfonds voor € 5 | Leiecenter, Meensesteenweg 95 | mmagazine@
outlook.be
SPINRAG | MOVO FIGURENTHEATER | doorlopend tss 10 en 16u | € 3 | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat
30 | 056 27 75 00 | www.spinrag.be
DIGIDOKTER | FIETS- EN WANDELROUTES
ONLINE UITSTIPPELEN | 10u | € 5 | Buurtbibliotheek
Lange Munte, Beeklaan 81 | 056 23 98 55 | www.kortrijk.be/
bibliotheek/digidokter
KOMEDIE | HET FUN...ERARIUM | 20u, ook op zo
11/2 om 16u, wo 14, vr 16 en za 17/2 om 20u, zo 18/2 om 16u
| € 30 (gezinskaart)/8 | OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3, Bissegem | 0478 38 80 61 | toneeledelweiss@gmail.com
DUIVENSPORT | FUGARE | 9 tot 18u, ook op zo 11/2 van 9
tot 16u | € 10/gratis (vrouwen en kinderen) | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | www.fugare.be | zie p.22
VOETBAL | KV KORTRIJK - R ANTWERP FC | 20u
| Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 111 b | 056 96 01 90 |
www.kvkortrijk.be

STAGE | KOPER- EN PERCUSSIESTAGE | 10 tot
16u, ook op 16/2 van 11 tot 17u | € 15/gratis (lln. Conservatorium Kortrijk) | Conservatorium Kortrijk, Conservatoriumplein 3 |
056 27 78 80 | www.legatokortrijk.be/stages
PASSIO2018 | BILL VIOLA - VIDEO-INSTALLATIE
MARTYRS | met woord, dans, film en muziek | vernissage om 20u | tot ma 9/4 iedere dag van 10 tot 17u | St.Maartenskerk & binnenstad Kortrijk, Jozef Vandaleplein |
www.passio2018.com | zie p. 20
EXPO | BE. LAND | t.e.m. 7/3 | Centrale Bibliotheek Kortrijk,
Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/expo

HET PENHUIS MET
MAUD VANHAUWAERT
Op zondag 11 februari is auteur, actrice en tekstperformer Maud Vanhauwaert te gast in Het Penhuis.
Gastvrouw is Sophie Mulders, bekend van haar bijdrages in de weekendbijlage Zeno van De Morgen
Als dichteres en actrice bewandelt zij de grens tussen
poëzie en performance. Zij was finaliste in het Wereldkampioenschap Poetry slam en publiceerde de
dichtbundels Ik ben mogelijk en Wij zijn evenwijdig.
In 2013 won Maud Vanhauwaert het Groot Dictee
der Nederlandse Taal bij de prominenten en zij sloot
het wekelijks programma Iedereen beroemd een
tijdlang af met een gedicht. In 2018 en 2019 is Maud
Vanhauwaert stadsdichteres van Antwerpen.

RRTickets UiT in Kortrijk

KWALIFICATIEWEDSTRIJD
BELGIAN CATS IN KORTRIJK
De Belgian Cats proberen na hun bronzen medaille
op EuroBasket Women 2017 zich opnieuw te kwalificeren voor het volgend Europees Kampioenschap.
Op woensdag 14 februari spelen Ann Wauters en co
om 20.30 uur hun eerste kwalificatiewedstrijd in eigen huis voor EuroBasket Women 2019.
De wedstrijd vindt plaats in Sportcentrum Lange Munte en brengt opnieuw topspeelsters zoals Ann Wauters,
Emma Meesseman, Kim Mestdagh, Julie Vanloo, Antonia Delaere en vele anderen naar Kortrijk.

RRTickets voor de wedstrijd kosten €12 voor
volwassenen en €6 voor kinderen t.e.m.
12 jaar.
Je kan de toegangskaart bestellen via
www.basketbelgium.be

RR

vvk € 7- add € 8 - <26 jaar € 5

RRwww.kortrijk.be/hetpenhuis

FESTIVAL | JEF FESTIVAL | dagelijks kinderfilms in de
krokusvakantie | 10.30 en 14.30u | tot zo 18/2 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | www.budakortrijk.be | zie p. 3
WANDELING | LANDSCHAPSWANDELING |
14.30u | OC Rollegem, achter de kerk, Tombroekstraat 2, Rollegem | 056 20 05 10 | www.natuurpunt.be

SPINRAG/INSTALLATIE | TRIP TOUT PETIT | Een intieme
en visuele reis in een notendop | ook op do 15 en vrij 16/2 | 13.3017.30u | Gotische zaal stadhuis, Grote Markt 54 | www.spinrag.be

DONDERDAG 15 FEBRUARI
SPINRAG | KLUTSERKRAKEKILILOKATASTROF
| 19u | € 8 | Theater Antigone, Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 |
www.antigone.be

BIBLABO | STEAM-WORKSHOP MET 3D
PRINTING | 10u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30
| 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek | zie p. 20
SPINRAG | BRUNO | papiertheater + workshop | 11 –
12.30u en 14 – 15.30u | Texture, Noordstraat 28 | 056 23 98 55 |
www.spinrag.be
BASKETBAL | KORTRIJK SPORT CB – LAMBUSAERT A | 20.30u | SC Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 |
www.kortrijksportcb.be

ZONDAG 18 FEBRUARI
PASSIO2018 | AAN SNAREN OPGEHANGEN
KRUISWEG | Meditatief muzikaal moment | 16.30u |
vrije bijdrage | Sint-Maartenskerk, Jozef Vandaleplein |
www.passio2018.com | zie p. 20
INSTAPRONDLEIDING | ONTDEK TEXTURE MET
GIDS | 11 tot 12.30u | € 9 | Texture, Noordstraat 28 | 056 27 74
70 | www.texturekortrijk.be
JAZZ | VLAZZ JAZZ JAM SESSIES | Kaffee Damast,
Noordstraat 28A | 19 tot 23u | gratis | 056 98 00 88 | Facebook:
'Kaffee Damast'

MAANDAG 19 FEBRUARI
GEZONDHEID | BLOEDINZAMELING RODE
KRUIS | 17 tot 20.30u | OC Marke, Hellestraat 6, Marke |
www.rodekruis.be
KOOKWORKSHOP | GEZONDE LUNCHBOX
I.S.M. FERSJET EN KRUIDBAR | 19u tot 22u | €
10 verplicht inschrijven via info@fersjet.be | De KleinKeuken,
Budastraat 8, Kortrijk | www.kortrijk.be/klimaatstad | zie p. 8, 9

DINSDAG 20 FEBRUARI
THEATER | HETPALEIS/HET ZUIDELIJK TONEEL MET 'KING LEAR' | 20.15u | € 16/8(-26) |

HUMOR | COMEDYTRACK* ON TOUR | Ygor uit
Poperinge & Iwein Segers | 20.15u | € 10/8 (-26)/6 (Kortrijk Studentenstad) | Pand. A, Conservatoriumplein 1 | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be
VOORDRACHT | COMBINEREN VAN ZOMERBLOEIERS | 20u | € 3/gratis (leden Tuinhier) | OC Marke,
Hellestraat 6, Marke | 056 22 55 41 | www.tuinhiermarke.be
INFOAVOND | THUIS ENERGIE BESPAREN |
19.30u tot 21u | gratis | Centrum Overleie, Overleiestraat 45,
Kortrijk | www.eandis.be/energiefit
FILM | FILM FEST GENT ON TOUR: A CIAMBRA | 20.15u | €9/7,50 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

WOENSDAG 21 FEBRUARI
EXPO | KATRIEN VANDEMARLIERE | tot do 22/3 |
foyer OC Marke, Hellestraat 6, Marke | www.uitinvlaanderen.be
SAMENLEVING | THUIS IN KORTRIJK | Leer je stad
beter kennen | 14u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30
| 0474 12 87 46 | www.kortrijk.be/bibliotheek/thuisinkortrijk
VOORDRACHT | MICROSCOPIE VAN PADDENSTOELEN | 13.30u | NEC De Steenoven, Schaapsdreef 29 |
www.natuurpunt.be
FILM | VERRASSINGSFILM GEKOZEN DOOR
AUTEUR JOOST DEVRIESERE ('PEST') |
20.30u | €9/7,50 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10
| 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
MUZIEK | JAZZ@PAND.A: H A S T | 21u | € 5 | Muziekcafé Pand.A, Conservatoriumplein 1 | 056 23 98 55 | www.
schouwburgkortrijk.be

DONDERDAG 22 FEBRUARI
MUZIEK | RITCS RADIO KAAPT DE SCHOUWBURG! | 20.15u | € 8 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein
14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

© Louise Tanoto

MUZIEK | MINI KLASSIEK: DUO DESIMPELAERE - ERIK EN DAVID DESIMPELAERE |
20u | € 7 (add)/5(vvk) | OC Marke, Hellestraat 6, Marke | 056 24
08 20 | oc.marke@kortrijk.be
COMPUTER | DIGITAFEL | 14u | Centrale Bibliotheek Kortrijk,
Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/digitafel
MUZIEK | CAFÉ-CHANTANT MET BELCIRQUE
| 20.15u | OC De Vonke, Lagaeplein 24, Heule | 056 24 06 20 | Zie
Facebook: ocdevonke
VOORDRACHT | HANS MAERTENS: DE TOEKOMST VAN ONZE SOCIALE ZEKERHEID |
19.30u | Hogeschool VIVES Campus Kortrijk, Doorniksesteenweg
145 | 9oplossingen@acv-csc.be
GESPREKSAVOND | HOEVEEL KATTEN KAN DE
WERELD AAN? | 19u | €10/5 (leden AVK) | VC MOZAÏEK,
Overleiestraat 15A | armand.sermon@skynet.be | www.vermeylenfonds.be
VORMING | 'ZWIJG ALLOCHTOON': IN GESPREK MET RACHIDA LAMRABET | 19.30u | €
5 | Scala, Pluimstraat 7 | 056 22 04 00 | www.uniederzorgelozen.be

SPINRAG | DJ FRIETMACHINE | Hoeveel frietbeat zit
er in jouw aardappel. (Belgische première) | ook op zo 11/2 | van
13-18u | Grote Markt | 056 23 98 55 | www.spinrag.be

© Tim Lahan

DONDERDAG 8 FEBRUARI

UIT IN KORTRIJK

BUDA LANCEERT
END OF WINTER
Na 11 edities van het internationaal erkende performancefestival BUDA VISTA is de festivalformule aan
hernieuwing toe. Kunstencentrum BUDA herbronde
zich en zet vanaf 2018 twee nieuwe festivals in stelling: End of Winter (een driedaagse in februari) en
Almost Summer (twee weekends in juni). De eerste
editie van End of Winter vindt plaats van donderdag 22 t.e.m. zaterdag 24 februari. Het programma
bestaat uit performances, dans, theater, films,
installaties ... - waaronder 3 premières - allemaal
gemaakt bij kunstencentrum BUDA.
Tegelijkertijd komt er een vervolg (workshops en een
aantal publieke gesprekken) op het grootschalige
symposium over het succesvolle The Fantastic Institution waarmee kunstencentrum BUDA in februari
2017 uitpakte. Daarnaast is er ruimte voor een uitzonderlijke boeklancering én een bijzonder feest: de
"End of Winter Survival Party". Een festival voor de
culturele avonturier en voor wie nauw bij de evoluties van de podiumkunsten betrokken wil zijn.

RRHet volledige programma vind je op www.
budakortrijk.be

RRInfo & reserveren: info@budakortrijk.be |
056/22 10 01 | €5 per voorstelling
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VOLKSKEUKEN | RESTO RATATOUILLE | 18u | € 5 | de
Scala, Pluimstraat 7 | 056 22 04 00 | www.uniederzorgelozen.be

EXPO | DASH ON MATERIALITY | opening op zo
25/2 tussen 14 en 18u - expo tot 18/3 vrij, zo van 14 tot 18u en
op afspraak | gratis | Academie Kortrijk, Houtmarkt 5 | 056 27 78
60 | www.facebook.com/DASHKortrijk

ZATERDAG 24 FEBRUARI

MAANDAG 26 FEBRUARI

INFO | INFOMARKT | Aanleg natuurlooppiste Preshoekbos en verplaatsing visvijver | 14.30 tot 17.30u | OC Marke, Hellestraat 6, Marke | www.marke.be | zie p. 18, 19
FILM | SATURDAY NIGHT MADNESS: GET
OUT | 22.15u | €9/7,50 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
HUMOR | DAVID GALLE "EROVER" | 20.15u |
€ 14 | OC De Wervel, Processiestraat 6, Bellegem | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be
LEZEN | VOORLEESUURTJE IN DE BIB | Thema
de dierenliefde | 10.30u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat
30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/voorleesuurtjes
BEURS | TWEEDEHANDS CARAVANMOTORHOMESALON | 10 tot 18u, ook op zo 25/2 van 10 tot 17u |
€ 5 | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | www.kortrijkxpo.com
DIGIDOKTER | MIJN LAPTOP OF PC HAPERT,
WAT NU? | 10u | € 5 | Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056
23 98 55 | www.kortrijk.be/bibliotheek/digidokter
INDIEBAND | UNLOCK DIALOQUE | 20.30u |
deDingen, Budastraat 12 | Facebook: 'deDingen'
UITREIKING | TOWER AWARDS | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | www.towerawards.be
FIETSEN | 70STE KUURNE-BRUSSEL-KUURNE
| ook op zo 25/2 | www.kuurne-brussel-kuurne.be
HANDBAL | APOLLOON – GRACE-HOLLOGNE |
20.30u | SC Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 |
www.apolloon.be

VOORDRACHT | DRAAG JIJ ZORG VOOR EEN
DIERBARE? | En heb je daarbij juridische vragen ? | 15u |
€ 7 | meetingcenter het Notenhof, President Kennedylaan 4 | 056
63 63 49 | www.azgroeninge.be

VRIJDAG 23 FEBRUARI
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HUMOR | HAN SOLO MET 'JUBILEE!' | 20.15u |
€ 15/13.50 (-26) | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 |
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
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DINSDAG 27 FEBRUARI
VOORDRACHT | HET BELANG VAN WIKIPEDIA
IN TIJDEN VAN NEPNIEUWS | 19.30u | € 5 | Concertstudio, Conservatoriumplein 2 | 056 26 06 00
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VRIJDAG 2 MAART

ZONDAG 25 FEBRUARI

WOENSDAG 28 FEBRUARI

VOLLEYBAL | VOLLEYTEAM KORTRIJK –
ROEPOVO POPERINGE | 17u | SC Lange Munte, Bad
Godesberglaan 22 | www.volleyteamkortrijk.be
VOETBAL | KV KORTRIJK - ZULTE WAREGEM |
20u | Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 111 b | 056 96 01 90 |
www.kvkortrijk.be
PASSIO2018 | BACH EN BAROKKE PASSIEMUZIEK | 17 tot 18.15u | € 18 (vvk)/15 (mits reservatie) | Kapel
O.L.V.-Hospitaal, Budastraat 37 | www.passio2018.com | zie p. 20
MUZIEK | MARDI GRAS MET DE SUPERIOR
DANCE BAND | 19 tot 22u | € 5/gratis (leden jazzclub)
| VC Mozaïek, Overleiestraat 15A | www.superiordanceband.be
WANDELING | KLIMAATWANDELING | 14.30u |
In het Plein (bij het centrale podium), Plein | 056 20 05 10 |
www.natuurpunt.be | zie p. 8, 9

THEATER | BUKO | 20.15u | € 13/10 | Theater Antigone,
Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 | www.antigone.be
EXPO | KIJKMOMENT - FERRI RAZI | tot do 3/5 |
OC Marke, Hellestraat 6, Marke
EDUCATIE | DAG VAN DE KLARINET | 13.30 tot 17u |
€ 6/gratis (lln. Conservatorium Kortrijk) | Conservatorium Kortrijk, Conservatoriumplein 3 | 056 27 78 80 | www.legatokortrijk.
be/masterclasses
MUZIEK | CONCERT CLARIBEL CLARINET
CHOIR | 18u | € 11/8 (-26)/gratis (lln. Conservatorium Kortrijk) | Conservatorium Kortrijk, Conservatoriumplein 3 | 056 27
78 80 | reservaties@legatokortrijk.be
BOEKVOORSTELLING | KLANK | Een filosofie van de muzikale ervaring door Thomas Serrien | 20u | Boekenhuis Theoria,
Casinoplein 10 | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.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 maart: 2 februari, editie april: 2 maart.
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DONDERDAG 1 MAART

EXPO | TUINXPO | 10 tot 20u, ook op za 3 van 10 tot 18u,
zo 4/3 van 10 tot 18u | € 3 | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216
| www.tuinxpo.be
CREATIEF | HOBBY CREATIEF SALON | 10 tot 18u,
za 3/3 van 10 tot 18u, zo 4/3 van 10 tot 18u | € 9 | Kortrijk Xpo,
Doorniksesteenweg 216 | www.hobbysalon.be
SAMENLEVING | EUROPA NA DE BREXIT. HOE
MOET HET NU VERDER? | 14u, ook op vr 16/3 om
14u | € 40/35 (Davidsfonds Cultuurkaart) | KU Leuven Campus
Kulak Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53 | 016 31 06 70 | www.davidsfonds.be
HUMOR | STEVEN VROMMAN | Met 'De smoestuinier '
| 20u | gratis | Unie der zorglozen, pluimstraat 7 | www.velt.be/
activiteiten/comedy-de-smoestuinier
FIETSEN | INFOSESSIE ELEKTRISCH FIETSEN
| 13.30u | Fietsencentrum Mobiel, Min. Tacklaan 57 | 056 24 99
16 | www.mobiel.be
MUZIEK | SULTRY TRIO | 20.30u | deDingen, Budastraat
12 | Facebook: 'deDingen'
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ZATERDAG 3 MAART
INFO | INFOMARKT | Bellegem, Rollegem, Kooigem
en Aalbeke | 14.30 tot 17.30u | Locatie nog te bepalen |
www.bellegem.be | zie p. 18, 19

spiritofthey
City-tripke ukon
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#kortrijk .

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

www.uitinzuidwest.be
klik op 'agenda'
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