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TICKETS EN INFO
0479 31 84 55

STAN VAN SAMANG
OP DE SCHOOT

VRIJDAG

20 APRIL 2018 - 20U

CONCERTGEBOUW BRUGGE
Tickets: €42-37-32

CHRISTOFF
LIVE

VRIJDAG

23 FEBRUARI 2018 - 20U

DE SPIL ROESELARE
Tickets €39,50

EURO-

SCHLAGERPARADE

WILLY SOMMERS - LAURA LYNN 
- SWOOP - BART KAELL - JETTIE 
PALLETTIE - YVES SEGERS - 
GARRY HAGGER - PAUL SEVERS

DE MAST TORHOUT

ADAMO PRÈS DE TOI

ZATERDAG 31 MAART 2018

SCHOUWBURG KORTRIJK

ZATERDAG 7 APRIL 2018

DE SPIL ROESELARE

ZATERDAG 14 APRIL 2018

O.L.V. TER DUINENKERK KOKSIJDE

MAANDAG 30 APRIL 2018

CASINO BLANKENBERGE

Tickets: €55 - 65

NATALIA
ME & MY PRODUCER
THE 2ND EDITION

ZATERDAG

24 MAART 2018 - 20U

KURSAAL OOSTENDE
Tickets €31 - 38 - 41

Met steun aan

Hart voor West-Vlaanderen
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KORTRIJK IN BEWEGING

KORTRIJK Op 21 januari heeft
in Budafabriek de tweede editie
van Cargofollies plaats, een aan-
vulling op Velofollies, de grootste
fietsbeurs in de Benelux. De Bu-
dafabriek vormt de ideale setting
om verschillende types cargofiet-
sen, fietskarren, fietskledij en
meer te testen en te bezichtigen.
Of je kan gewoon genieten van
koffie en taart op zondagmiddag.
Het is een organisatie van ROS,
Lieve Zusjes Stoere Broers en en-
kele kompanen. Als extra kan je
’s avonds de Belgische première

zien van The Bullitt’s Burden.
Een documentaire waarin de po-
pulaire cargofiets van Larry vs
Harry een hoofdrol speelt. “Wat
beweegt mensen om deze fiets te
kopen en hoe komt het dat bijna
alle mensen die hiermee fietsen
creatievelingen zijn die hun fiets
uitdagen om hun dromen te rea-
liseren”, verwoordt Jolle Desloo-
ver, de drijvende kracht achter
het initiatief, het thema van de
film. Nog op het programma:
fiets-kortfilms, The CargoBike
dj’s, Foodbikes & Cargobikebar,

Focus op Fixies, Voorstelling ROS,
Samen fietsen herstellen met #Ve-
lomaker & Fietskeuken Kortrijk,
een tweedehands (cargo)fietsbeurs-
je. “Breng zelf oude fietskledij,
fietskarren of cargofietsen mee. Je
kan ze op de beurs te koop aanbie-
den”, klinkt het. De tentoonstelling
in Budafabriek opent op 13 uur.
Om 18 uur wordt de film vertoond.
(PVH)

Jolle Desloover 0468 34 08 05

of deslooverjolle@gmail.com

Een proeftuin voor Cargofietsen

KORTRIJK Buurtbewoners uit de
Kortrijkse wijk Sint-Jan willen ge-
hoord worden in verband met de
plannen van stad Kortrijk om van
de V-Tex-site een woonzone te
maken. Daarom hebben ze het ac-
tiecomité V-Tex Tsjing Tsjang op-
gericht. “Nochtans loopt het loka-
le beleid hoog op met burgerparti-
cipatie en een eigentijdse visie op
stadsontwikkeling”, luidt het. “In
de huidige plannen zouden de
speeltuin, het oude middenge-
bouw en het grootste stuk van de
weide verdwijnen. Bakstenen

moeten plaats maken voor de
groene long van onze dichtbe-
bouwde wijk. We worden voor de-
ze plannen helemaal niet ge-
hoord, ondanks eerdere beloftes.
Fel gesmaakte activiteiten zoals
TEXtival, Karamblas, graffiti-jam,
een fietsenmarkt, buurt- en kin-
derfeesten werden de voorbije ja-
ren georganiseerd op de V-Tex-si-
te. Deze activiteiten bevorderden
ook de integratie en de samen-
hang van onze multiculturele
Sint-Jansbuurt. Moet dit alles dan
wegvallen?” (EDB)

Bewoners Sint-Jan willen
inspraak over plannen V-Tex

KORTRIJK Een halve eeuw geleden stapten Jean Pierre Frenier en Claudine Frère in het huwelijksbootje.

Dat vierden ze op 12 januari samen met hun familie op het Kortrijkse stadhuis. (VVK - foto JVGK)

Goud voor Jean Pierre en Claudine

Er was een tijdlang sprake dat
het evenement zou verhuizen
naar het Nelson Mandelaplein
op Kortrijk Weide of zelfs naar
parking Haven. “Het is vooral
dankzij Parko - die op Kortrijk
Weide een parking uitbaat - dat
het nabijgelegen Nelson Man-
delaplein niet langer een optie
is”, zegt organisator Kurt Goe-
thals misnoegd. “Er was weinig
ruimte tot overleg. Dat is spij-
tig.” 
Nochtans was het voor de stad
Kortrijk ook geen optie dat het
WK-dorp zou terugkeren naar
het Schouwburgplein. “Door de
vele werven in de stad is het
Schouwburgplein in de zomer-

maanden volboekt”, zegt Goe-
thals. “Dat is logisch, maar een
evenement als Duivels Kortrijk
dat tot 40.000 mensen op de
been brengt in je stad, kan je
toch niet zomaar annuleren?
Dat heb ik ook tegen het stads-
bestuur gezegd en ik heb geluk-
kig gelijk gekregen.” 

GEEN EERLIJKE KANS

Goethals zat intussen al samen
met organisatoren van andere
evenementen en is tot een ak-
koord gekomen. “We werken
met vaste en mobiele installa-
ties. De vaste elementen, zoals
het grote scherm en de chalets,
blijven gedurende de hele perio-

de staan. De mobiele installaties
zullen we telkens van het plein
verwijderen. Enerzijds ben ik te-
vreden dat het Schouwburg-
plein alsnog onze locatie is ge-
worden. Anderzijds vind ik het
spijtig dat het Nelson Mandela-
plein geen eerlijke kans heeft
gekregen. Op het Schouwburg-
plein moesten we de voorbije
edities de toegangen afsluiten,
op het Nelson Mandelaplein
konden we de site een pak ver-
ruimen. Maar het zij zo. Het
Schouwburgplein is een heel
mooie locatie en als het weer
een beetje meezit, wordt het so-
wieso opnieuw een succes.”
(nvh)

WK-dorp dan toch op Schouwburgplein

KORTRIJK Er was een tijdlang sprake dat het WK-dorp naar het Nelson
Mandelaplein op Kortrijk Weide zou verhuizen, maar die optie is van tafel
geveegd. Net als de voorbije edities palmt het dorp het Schouwburgplein in.




