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Van elkaar leren…
rijdag 10 september is ‘Potjebuur  aan zijn tweede edi  e toe. In heel het land. 

Dus ook op De Lange Munte. En dan “brengen we met zijn allen een gerechtje 
naar iemand uit de buurt!”, zo lees je op pagina 9 van jouw nieuwe buurtkrant. 
‘Potjebuur’ valt samen met het Suikerfeest – zeg maar de laatste dag van de 
ramadan, of de vastenmaand van de islam. Wist je dat ‘Potjebuur’ de uitvinding 
van een Kortrijkse dame is  Zij heet Chris  ne Moreel.  Met behulp van haar 
zuster Sabine, talloze vrijwilligers en haar puike webstek  www.potjebuur.be 
propageerde Chris  ne Moreel het gedachtegoed van ‘Potjebuur’ over heel ons 
dierbaar België.

“Voor de moslims is het Suikerfeest een religieuze aangelegenheid. Voor ons is 
‘Potjebuur’ een symbolische uitbreiding van het Suikerfeest naar de hele Bel-
gische bevolking toe, en wel onder de vorm van een ‘voedseluitdeelfeest’. Tij-
dens mijn talloze reizen naar ontwikkelingslanden leerde ik twee zaken. Primo: 
dat je met het uitdelen van voedsel nooit kunt misdoen. Secundo: dat wij van 
andere culturen heel veel kunnen leren. Het is mijn ambi  e om van ‘Potjebuur’ 
een volwaardige feestdag te maken, zoals Moederdag en Valen  jn,” spreekt 
Chris  ne Moreel. Zij voegt eraan toe: “Met veel vastberadenheid en doorzet-
 ngsvermogen ijver ik voor een jaarlijkse groei van ‘Potjebuur’, waaraan ieder-

een moet durven meedoen…”

Van elkaar leren en durven meedoen… Van bij zijn pril begin is het Buurtwerk 
Lange Munte even-
eens van dit ge-
dachtegoed door-
desemd. Behalve 
over een gezellige 
– en zelfs gron-
dig vernieuwde 
– buurtliving, be-
schikt het Buurt-
werk Lange Munte 
ook over de nodige 
mensen die met 
hart en ziel deze 
menselijke gedre-
venheid diepdruk 

bijze  en. Het Buurtwerk Lange Munte houdt eveneens van zijn buren. Daarvan 
getuigt de terugblik op de buurtpicknick van Den Achtkanter, die bij de aanhef 
van de zomervakan  e zijn derde edi  e beleefde. “Den Achtkanter ontdekt de 
buurt, de buurt ontdekt Den Achtkanter”, zo va  e co rdinator Kim Rigole de 
kern van de zaak samen.

Schuin tegenover de buurtliving woont An Spriet. De personeelsverantwoorde-
lijke van het OCMW Kortrijk is eveneens formeel: “Het Buurtwerk Lange Munte 
waardeer ik enorm. Wij moeten nog meer om elkaar geven…” Van zijn kant is 
algemeen co rdinator Wim Delabie van CAW Piramide iden  ek dezelfde over-
tuiging toegedaan. “Een posi  eve ingesteldheid helpt je beter vooruit,” stelt 
Wim Delabie in zijn vooruitblik op de zesde buurtwandeling van de KWB.

Posi  ef ingesteld zijn: dat zullen wij binnen het Buurtwerk Lange Munte met 
raad en daad blijven doen. Zoals  jdens de daguitstap van maandag 20 septem-
ber naar Brussel. En  jdens het ontbijt van 1 oktober in de buurtliving. En op 
de vele andere ac  viteiten en ontmoe  ngsmomenten die wij voor jou in pe  o 
houden. e weet ons wonen. Al  jd welgekomen!

Filip LECLUYSE en Ruben DEGRYSE
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Vrijwilligers zetten weer hun beste beentje voor tijdens nieuwe editie van jaarlijkse buurtpicknick

“Den Achtkanter ontdekt de buurt, 
de buurt ontdekt den Achtkanter!”

Op  meerdere loca es in Kortrijk 
biedt de vzw Den Achtkanter on-
dersteuning aan volwassenen met 
verstandelijke beperkingen. Eén van 

deze loca es is het kunstatelier ‘De Galerie’, gelegen langs 
de Beeklaan 79a, op een steenworp van de buurtliving. 
Het was trouwens daar dat vorig jaar de tweede edi e 
van de buurtpicknick plaatshad. Die dinsdag doorkruisten 
echter meerdere windstootjes en regenbuitjes de over-
heersende zonnestralen. Diezelfde dinsdag had in Los 
Angeles de begrafenisplech gheid van Michael ackson 
plaats… 

“Heel gezellig!”

Een jaartje eerder doorstond de allereerste buurtpicknick 
van dinsdag 8 juli 2008 de vergelijking met een noodsce-
nario. Ingevolge de hevige regenval bood directrice Mia 
Ca ebeke van het MPI De Hoge Kouter het uitgebreide 
gezelschap onderdak in de turnzaal van deze school. 
Maar… er was heel veel volk op de afspraak. En als blik-
vanger fungeerde toen al de lappendeken, dat de vrijwil-
ligers van de buurtliving samen met de gasten van Den 
Achtkanter aaneens kten. Voor de derde buurtpicknick 
was de lappendeken weer ink in oppervlakte gegroeid. 
Uit een vlugge telling bleek dat de deken al ruim 130 stuk-
ken stof van allerlei kleuren en mo even beva e.

 “De sfeer is heel gezellig,” stelde Kim Rigole namens Den 
Achtkanter. “In tegenstelling tot de twee vorige a eve-
ringen, hebben wij vandaag tot en met het goede weer 
mee. De mensen voelen zich op hun gemak. De gasten 
van Den Achtkanter zi en buiten onder de parasols, bij de 

Van de drie edi es die Den A tkanter en et Buurtwerk Lange unte al organiseerden  was de e an dinsdag  uli ongst-
leden de eerste waarop et weer o ooi was  et was te ens de eerste buurtpi kni k die op et ga on oor de buurtli ing 

plaats ad  Ook was et de eerste 
buurtpi kni k onder o rdinator 
Rut  Boudry  die tot begin  

et wangers aps erlof is -  en 
daaro  de eerste buurtpi kni k 

et o rdinator Ki  Rigole  In 
Den A tkanter stellen wi  alles in 

et werk o  on e gasten o elf-
standig ogeli k te laten fun o-
neren  Ti dens de buurtpi kni k 
ontdekt Den A tkanter de buurt  
en ontdekt de buurt Den A tkan-
ter  a e Ki  de kern an de aak 
sa en  Van un kant e en de 

ri willigers weer un beste been-
t es oor  
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mensen uit de buurt. Het ini a ef is dus 
uitermate geslaagd…”

“Zichzelf uitdrukken!”

“Aan Sint-Lucas in Gent behaalde ik 
mijn ‘master’-diploma in de beeldende 
kunst,” vervolgt Kim. “In ‘De Galerie’ van 
Den Achtkanter vervang ik Ruth Boudry, 
die tot begin 2011 met zwangerschaps-
verlof is. In het kunstatelier ‘De Galerie’ 
zijn wij in totaal met ruim 30 gasten. Ik 
heb er een ental onder mijn hoede. In 
het kunstatelier werken volwassen man-
nen en vrouwen met een beperking aan 
hun eigen beeldentaal. Dit wil zeggen 
dat zij een eigen s jl ontwikkelen en dat 
zij op het vlak van gebruikte materialen, 
ar s eke disciplines en inhoud hun ei-
gen weg zoeken. Ik ben hun coach, in de 

zin van tussenpersoon tussen de mens 
en het materieel.”

In zijn discoursen had voormalig direc-
teur Gies Wynendaele van Den Acht-
kanter het al jd over “het a ouwen 
van de aangeleerde hulpeloosheid.” 

Hierover zegt Kim Rigole: 
“Al onze ini a even zijn 
er inderdaad op gericht 
de zelfstandigheid van 
onze gasten maximaal te 

blijven verhogen. Denk 
maar aan de houtbewer-
king, het kaarsenatelier, de 
grootkeuken, de azijnkeu-
ken, de po enbakkerij, de 
fruitkwekers, de bakkers, 
de chocola ers, de kunste-
naars, de alcoholkeuken en 
de sjablonenmakers. Ik voel 
mij enorm gelukkig tussen 
mijn gasten. In ‘De Galerie’ 
doen wij meer dan louter 
kunstwerkjes maken. Wij 
gaan permanent op zoek 
naar originele manieren 
waarop onze gasten zich 
kunnen uitdrukken. Straks 
zullen wij volksspellen spe-
len. Die spellen zijn a om-
s g uit ‘De Hond in het Ke-
gelspel’. Dit is een afdeling 
van Den Achtkanter die je 
langs het Plein in Kortrijk 
vindt. En mag ik nog even 
mijn twee collega’s voor-
stellen? Isabelle Vanneste 
begeleidt de bakkers, ter-
wijl Eveline Lowagie in Den 
Achtkanter de begeleiding 
van de fruitbewerkers voor 
haar rekening neemt…”

Na de maal jd begonnen 
de gasten van Den Acht-
kanter samen met de be-
woners en gebeidswerker 
Tim Hautekeete petanque 

te spelen. Je zag meteen dat de gasten 
van Den Achtkanter dit nog gedaan had-
den…

Filip LECLUYSE

“Werken voor de mensen...”

De buurtpicknick was het 
zoveelste ini a ef van het 
Buurtwerk Lange Munte 
waarin de inzet van de vrij-
willigers een ruime meer-
waarde vormde. Opnieuw 
deden de vrijwilligers hun 
werk met volle overtuiging. 
Alsof het voor hen was…

“Wij hebben geluk met het 
weer, niet?” glimlachte Yvet-
te Casselein. “Ik ben hier al 
vrijwilligster van in de jd 
dat Joke nog buurtwerkster 
was. Ik geloof dat ik in 2006 
eens naar de recep e van de 
bibliotheek kwam, met de 
schepenen van de stad Kor-
trijk. Monique was daar ook. 
Zij zei mij dat er in de buurtli-
ving nog vrijwilligsters nodig 

waren om op vrijdagavond 
de bar open te houden. Ik 
was dan nog niet lang met 
pensioen, na een jarenlange 
loopbaan in de keuken van 
de Tuinbouwschool, waar ik 
voor zowel de internen als de 
externen het eten bereidde. 
Mijn vrijwilligerswerk in de 
buurtliving ligt dus eigenlijk 
voor een stuk in het verleng-
de van mijn vroegere job. Ik 
kom graag onder de mensen. 
Ik ben dit trouwens gewoon, 
van in school…”

“Ik denk dat het gewoon in 
mij zit,” pikt Chantal Van-
steenkiste daarop in. “Ge-
durende 18 jaar werkte ik in 
de sociale sector. Van daaruit 
wist ik wat buurtwerk was. 

Ik ben hier al zes 
of zeven jaar vrij-
willigster. Voor 
mij persoonlijk is 
er weinig verschil 
met het werk dat 
ik vroeger deed. 
Als vrijwilligster 
werk je eveneens 
voor de mensen. 
Zij het dan wel in 
een ietsje meer 

ontspannen sfeer. En met 
ink wat minder verantwoor-

delijkheden. Ik vind het ge-
woon gees g. Ik ben content 
als de mensen content zijn. 
En ik geniet van mensen die 
genieten…”

Hilde Defoort en Rudy Van-
hee kwamen zowat een jaar 
geleden het vrijwilligers-
team van De Lange Munte 
versterken. Maar beiden zijn 
niet bepaald groentjes in het 
vak… “Wij begonnen in Cen-
trum Overleie, en namen er 
vorig jaar De Lange Munte 
bij,” blikt Hilde terug. “Wij 
voelden ons hier onmiddel-
lijk thuis. Alle mensen zijn 
vriendelijk. Wij amuseren 
ons hier enorm…”
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buurtnieuws
computerlessen voor 65 plus

Het zal je maar overkomen: de kleinkinderen 
spelen er mee en jij kijkt er naar ! Dat is niet 
leuk !  Je kreeg nooit een gelegenheid om de 
computer te leren kennen en nu is de kloof 
al  jd maar groter aan het worden...   Je was 
om gelijk welke reden nooit met een computer 
betrokken....

Zeg nooit NOOIT !!  Op de Lange Munte  is het 
nooit te laat  om gra  s in te stappen en nu nog 
bij te benen !

Je wil er eerst nog e en o er praten  Je vraagt 
je af of je dat wel aankunt ? Hoe gaan jullie te 
werk ?  En stap voor stap voorruit gaan ? Moet 
ik een computer hebben ?

Kom alles gewoon vragen en we praten er over!

Wanneer   Op maandagnamiddag 13 septem-
ber vanaf 14 u ben je welkom in de buurtliving. 
Samen met de lesgevers en de verantwoor-
delijken praten we er over en kan je gra  s in-
schrijven.

De lessen voor de 65 plussers gaan steeds door 
op aandagna iddag en eindigen in juni 
2011 met uitzondering van de schoolvakan  es.

Een organisa  e an de buurtwerking Lange unte

bezoek aardbeienboerderij Freezebeeze

Op 24 juni ging Buurtwerk Lange Munte samen met de Baaischool op uitstap 
naar aardbeienboerderij Freeze-
beeze. Daar kregen we deskundige 
uitleg over het kweken van aard-
beien en mochten we zelf het veld 
op en de serres in om aardbeien te 
plukken.  En om de namiddag com-
pleet te maken konden we onze 
zelfgeplukte aardbeien lekker op-
smullen! En dat het gesmaakt hee  , 
daar kunnen jullie zeker van zijn!

eer info:  p: www oe eprodu ten be dealer detail p t l id

halloweenwandeling Lange Munte 2010

Ook dit jaar organiseert Buurtwerk Lange Munte haar jaarlijkse grote Hal-
loweenwandeling.  Op 
zaterdag 23 oktober 
gaan we weer lekker 
griezelen in en rond 
Lange Munte!

En ook dit jaar kan het 
buurtwerk deze orga-
nisa  e niet alleen ver-
wezenlijken en daarom 
doen we dat in samen-
werking met heel wat 
organisa  es. 

De gezinsbond zorgt voor een echte fanfare die alle wandelaars verwel-
komt op het einde van de wandeling.  Boer Vercruysse hee   30 pompoen-
planten voor ons gezaaid en ze stellen het zeer goed. We zullen alvast 
pompoenen in overvloed hebben.  De gebiedswerking van de stad wil iets 
speciaals doen met de ontwijdde kerk. En misschien komt er nog wel een 
spectaculair kantje aan dat speciaal doen?! Rara, wat zou het kunnen zijn?
Andere partners die zeker meewerken aan de Halloweenwandeling zijn: KWB 
Hoog Kortrijk, Baaischool Drie Hofsteden, Chiro Knipoog en Projecto Mayonaise.
En we mogen de vele vrijwilligers die meewerken aan dit evenement uiteraard 
niet vergeten.

Vele handen maken licht werk, en het wordt ook leuker! 

Dus, ben jij ook geïnteresseerd om mee te werken aan deze Hal-
loweenwandeling, stuur dan snel je naam en contactgegevens naar:
ruben.degryse@kortrijk.be of naar Lange Munteplein 7 bus 5 8500 Kortrijk 
en je zal uitgenodigd worden naar de eerste medewerkersvergadering van de 
wandeling.

Een niet te missen evenement voor en door de hele buurt!
de bib van De Lange Munte

je kan gra  s gebruik maken van 2 PC’s die 
toegang geven tot het internet.  Kopies kan je 
nemen aan 15 cent.

contactpersoon:
Bruno Devolder
bruno.devolder@kortrijk.be
056 25 98 88

nieuwe openingsuren !

maandag van 16.30 tot 18.30 uur

woensdag van 13.30 tot 16 uur

zaterdag van 10 tot 12 uur
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“Op huisbezoek!”

“Ik ben op 5 augustus 1954 in Kortrijk ge-
boren,” stelt An Spriet zichzelf voor. “Ik 
ben de oudste van zes kinderen van Paul 
Spriet en Thérèse Gits. Mijn vader was 
secretaris van de toenmalige Commissie 
voor Openbare Onderstand (COO). Na 
de gemeentefusies van 1 januari 1977 

veranderde deze naam in Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
(OCMW). Na mijn Grieks-La jnse huma-
niora aan het Lyceum Onze-Lieve-Vrouw 
van Vlaanderen, volgde ik rechten aan de 
Kulak, en later aan de KUL. Als kersvers 
afgestudeerde licen ate in de rechten 
trad ik in 1979 in dienst van het OCMW 
Kortrijk, dat toen nog aan de Reepkaai 8 

geves gd was. Later bouwde het OCMW 
daar het nieuwe Hospitaal 2000.”

“Onder aansturing van zowel de toenma-
lige OCMW-voorzi er Miet Sabbe-Van 
Linden als mijn vader Paul Spriet, moest 
ik als jonge juriste in het OCMW Kortrijk 
de dienst rechtshulp uitbouwen. Toen ik 
bij het OCMW Kortrijk begon, telde de 

Personeelsverantwoordelijke An Spriet van het OCMW Kortrijk draagt het buurtwerk Lange Munte een warm 
hart toe

“Nog meer om elkaar geven ...”
“Het buurtwerk Lange Munte waardeer ik enorm. Daarom ga ik ook zo veel mogelijk naar de ontmoe ngsmomenten die het 
buurtwerk organiseert. Het bijwonen van die momenten is de beste manier om je nog nauwer betrokken te voelen.” Deze bespie-
gelingen komen van onze ‘buurvrouw’ An Spriet. In 2011 zal het een kwarteeuw geleden zijn dat de personeelsverantwoordelijke 
van het OCMW Kortrijk naar de De Lange Munte kwam wonen. Vanuit haar eigen living kan An Spriet de buurtliving zien. “Als 
buurtbewoonster maakte ik de openstelling van de buurtliving mee. Ik ben een groot voorstander van een permanente ontmoe-

ngsplaats, waar de buurtwerker zijn vrijwilligers het nodige vertrouwen gee . Op De Lange Munte is deze manier van werken de 
voedingsbodem van ini a even die maken dat de mensen (nog) meer om elkaar geven.”

“Want,” zo spreekt An Spriet, “volgens mij moet je als mens geven om mensen. Je moet verantwoordelijkheid nemen. Je moet 
ook verantwoordelijkheid geven. Je moet mensen maximaal respecteren, vind ik. Betrouwbaarheid, integriteit en waardering zijn 
voor mij sleutelbegrippen. Ik ben ervan overtuigd dat je nooit een ander mag aandoen wat je niet graag zou hebben dat anderen 
jou aandoen. Als je bovendien voor een OCMW werkt, sta je voor een welomschreven opdracht. Als OCMW-ambtenaar sta je een 
aantal waarden voor: niet discrimineren, iedereen gelijk behandelen, respect hebben voor iedereen, jou voor iedereen even veel 
inze en, en jouw organisa e trouw zijn…”
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sociale dienst welgeteld vijf sociaal as-
sistenten: Maria Callewaert, Kaat Soete, 
Paul Vandenweghe, Veronique Ferrand 
en Ann Deloof. De dienst rechtshulp was 
omzeggens een ‘éénpersoonsdienst’, die 
in de sociale dienst was ingebed. Dage-
lijks werkte ik met de vijf sociaal assis-
tenten samen. Soms gebeurde het dat ik 
ook op huisbezoek ging. Wat een verschil 
met nu! Op vandaag werken in de sociale 

dienst van het OCMW Kortrijk bijna hon-
derd maatschappelijk werkers…”

Eerste jaarverslag…

Negen jaar later nam de loopbaan van An 
Spriet bij het OCMW Kortrijk een nieuwe 
wending. “In 1987 ging mijn vader met 
pensioen. Vanaf 1 januari 1988 was ik 

de naaste medewerkster van de nieuwe 
OCMW-secretaris Tony Vanheusden voor 
meerdere projecten, zoals de reorga-
nisa e van Hospitaal 2000, het nieuwe 
statuut van de ziekenhuisartsen en de 
integrale kwaliteitszorg. En ik ontwierp 
en schreef het allereerste jaarverslag van 
het OCMW Kortrijk. Want voor 1988 de-
den wij dat niet…”

“De krachtlijnen van het nieuwe perso-
neelsstatuut, die in 1993 onder impuls 
van minister Theo Kelchtermans in voege 
traden, betekenden voor het OCMW-per-
soneel op velerlei vlak een omwenteling,” 
herinnert An Spriet zich. “De term ‘hu-
man resources management’ deed zijn 
intrede. De krachtlijnen maakten gewag 
van selec e, vorming en evalua es van 
de OCMW-personeelsleden. De kracht-
lijnen spraken eveneens duidelijke taal 
over de func es, de niveaus, de wedden 
en de bevorderingen. Alle lokale bestu-
ren moesten zich aan de nieuwe kracht-
lijnen aanpassen. Zo ook het OCMW Kor-
trijk. Toen Tony Vanheusden mij vroeg of 
ik met ingang van 1 januari 1994 dienst-
hoofd van de personeelsdienst wou zijn, 
aanvaardde ik die opdracht met veel 
enthousiasme. In de loop van 2006 ging 
het minder goed met de gezondheid 
van Tony Vanheusden. Onze OCMW-
secretaris overleed begin juli 2008. Tot 
31 januari 2009 was ik dienstdoende 
OCMW-secretaris. Na de benoeming op 
1 februari 2009 van Philippe Awouters 
tot onze nieuwe OCMW-secretaris, nam 
ik weer mijn gewezen func e van perso-
neelsverantwoordelijke op. Dit is een job 
die ik heel graag doe.”

“Nog hogere opkomst”

Behalve personeelsverantwoordelijke 
van het OCMW Kortrijk, is An Spriet ook 
een toegewijde huismoeder. “In 1978 
trouwde ik met Lieven Vandenberghe. 
Mijn echtgenoot werkt voor de Vlaamse 
Gemeenschap. Hij leidt een project rond 
Integrale Jeugdzorg. Lieven schonk mij 
Trui (29), Bruno (28), Bart (25), Hendrik 
(19) en Astrid (13). De drie oudsten zijn 
de deur uit. Lieven en ik hebben nog geen 
kleinkinderen.”

Over De Lange Munte gee  An Spriet en-
kele gedachten mee: “Mochten er nog 
meer mensen naar de ac viteiten van 
het Buurtwerk Lange Munte komen, dan 
zou ik heel gelukkig zijn. Ik hoop dat het 

“OCMW is organisatie 
in evolutie”

 “In het OCMW Kortrijk zelf werken ruim 240 mensen,” weidt An Spriet uit. “Daar-
bij komen nog 
eens 155 leer-
werknemers. Het 
OCMW treedt 
namelijk op als 
werkgever met 
als doel de cliën-
ten het vereiste 
aantal arbeidsda-
gen te laten pres-
teren om  in regel 
te komen met de 
sociale zekerheid, 
en om hun kan-
sen op de regulie-
re arbeidsmarkt 
te verhogen. 
Want werk is een 
he oom uit de 
armoede. Bij het 
OCMW Kortrijk is 
het statuut van 

‘ar kel 60  7’ de meest toegepaste tewerkstellingsmaatregel. Van die 155 leer-
werknemers besteedt het OCMW Kortrijk ruim de hel  uit aan andere vzw’s in de 
sociale sector, maar ook aan de stad Kortrijk en aan een 15-tal privébedrijven.”

“Naast het OCMW Kortrijk zelf, hebben wij ook de vzw Zusters Augus nessen 
met 516 werknemers in de vijf woonzorgcentra Sint-Jozef, Lichtendal, Biezen-
heem, Ter Melle en De Weister. Deze personen staan in voor verzorging, verple-
ging, huishouding en technisch onderhoud. Het personeel van het Onze-Lieve-
Vrouwhospitaal ging mee op in de fusie met het AZ Groeninge, dat het OCMW 
Kortrijk mee helpt beheren. Van deze 516 werknemers werken er velen deel jds. 
Mag ik ook even wijzen op het grote belang van de nieuwe organisa estructuur 
van het OCMW Kortrijk? Voor onze werknemers zal de komende maanden een 
en ander veranderen, in die zin dat wij nog meer inze en op loopbaanbeleid: 
selec es, vorming, loopbaanontwikkeling, evalua es, talentontwikkeling en der-
gelijke meer.”

“Want net als alle andere OCMW’s, is ook het OCMW Kortrijk een organisa e in 
evolu e. Als organisa e moeten wij ons voortdurend aan de noden en de trends 
van de maatschappij aanpassen. Dat doen wij ook. Denk maar aan de zeven lo-
kale dienstencentra waar de senioren de gelegenheid krijgen om elkaar te ont-
moeten. Denk ook aan de thuiszorgdiensten en aan de woonzorgdienstverlening, 
die ik persoonlijk een fantas sche dienst vind. Groot-Kortrijk is ingedeeld in acht 
woonzorggebieden, waar telkens een sociaal verpleegkundige het aanspreek-
punt is voor mensen die over zorgverlening een vraag hebben.”



‘t Gazetje - september - blz 8

(H)EERLIJK 
ONTBIJT 

IN ALLE BUURTHUIZEN 
VAN KORTRIJK  

VRIJDAG 1 OKTOBER 2010
KOM EN GENIET VAN DIT UNIEKE ONTBIJT-AANBOD | PROEF VELE LEKKERNIJEN TUSSEN DE BOTERHAM 
EN ONTDEK MÉÉR OVER EERLIJKE HANDEL | 8 -10 uur | € 3/pers | vooraf inschrijven (plaatsen beperkt)
Buurtwerk Lange Munte - Lange Munteplein 7 b5 - 056 20 22 61 - buurtwerk.langemunte@kortrijk.be   
Buurtwerk Venning - Damastweversstraat 3 - 056 24 41 49 - annelies.vanhoenacker@kortrijk.be  
Buurtwerk Overleie - Overleiestraat 45 - 056 27 73 80 - centrum.overleie@kortrijk.be  
Buurtwerk Achturenhuis - Spoorweglaan 7 - 056 24 42 50 - achturenhuis@ocmwkortrijk.be  
Buurtwerk V-Tex  - Pieter De Conincklaan 23a - 056 24 73 90 - vtex@kortrijk.be 

I.s.m. werkgroep Fair Trade Gemeente en Oxfam Wereldwinkel Kortrijk | Vu: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, Kortrijk  |  Vormgeving: Team Communicatie stad Kortrijk

“135 plaatsen voor
asielzoekers”

“In vergelijking met andere steden - en mede in verhouding tot de totale bevolking van Groot-
Kortrijk, is het aandeel van de asielzoekers hier niet zo groot,” getuigt An Spriet. “Bovendien 
is het onze taak om hulp-, dienst- en zorg-
verlening te organiseren voor iedereen die 
in Kortrijk woont, met bijzondere aandacht 
voor mensen met minder welzijnskansen 
en senioren, en dit alles binnen zijn wet-
telijk kader. In het OCMW Kortrijk hebben 
wij het Lokaal Opvang Ini  a  ef (LOI) voor 
asielzoekers die in ons land arriveren en die 
het Federaal Agentschap voor de Opvang 
van Asielzoekers (Fedasil) ons toewijst. 
Voor hen en hun gezinnen hebben wij 135 
plaatsen, verdeeld over een aantal wonin-
gen, appartementen en studio’s. Deze mix 
van woongelegenheden is over heel Groot-
Kortrijk verspreid. Daarnaast is het zo dat 
de asielzoekers geen lee  oon kunnen krij-
gen. Daarentegen krijgen zij van het OCMW 
Kortrijk materiële hulp onder de vorm van 
huisves  ng en eten. Zij hebben eveneens 
recht op tussenkomst voor medische zor-
gen. Eens zij erkend zijn, helpen wij hen 
om aan een werkvergunning en aan werk 
te geraken.”

buurtwerk Lange Munte 
nog lang stand kan hou-
den, in nauwe combina  e 
met de bibliotheek. Want 
dat vind ik heel goed. Een 
kruidenierswinkel op De 
Lange Munte zou wel han-

dig zijn, gelet 
op het feit dat 
er hier wel een 
aantal men-
sen met een 
ve r m i n d e rd e 
mobiliteit wo-
nen. Ik wil Tim 
Hautekeete van 
harte bedanken 
voor het mooie 
werk dat hij 
hier deed, en 
Ruben Degry-
se een goede 
vaart toewen-
sen!”

Filip LECLUYSE
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NIEUWE openingsuren Sociaal Huis 
en OCMW vanaf 1 september!

Om nog vlo  er bereikbaar te zijn, zullen de openingsuren van 
het Sociaal Huis en het OCMW (Budastraat 27) wijzigen vanaf 
1 september 2010. Zo zal het onthaal van beide diensten op 
dinsdag open zijn tot 18.00 uur.

De nieuwe openingsuren vanaf 1 september zijn:
Maandag: 09.00 – 12.00  /  13.00 – 16.00
Dinsdag: 09.00 – 12.00  /  13.00 – 18.00
Woensdag: 09.00 – 12.00  /  13.00 – 16.00
Donderdag: 09.00 – 12.00  /  13.00 – 16.00
Vrijdag: 09.00 – 12.00  /  13.00 – 15.00

De zitdagen van het Sociaal Huis in de deelgemeenten verande-
ren niet. Deze blijven:
Marke: elke vrijdag van 8.30 tot 10.00 uur (in het OC)
Rollegem: elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur (in het buurt-
huis)
Aalbeke: elke donderdag van 8.30 tot 9.30 uur (in het oud ge-
meentehuis)

divers nieuwssept embe r 2010:  
grat is kennismaken me t 

sport in Kort rijk

Ontdek verschillende sporten bij Sportplus en de Kortrijkse sportverenigingen.

Alle info: www.kortrijk.be/sport

55-plussers volwassenenkids
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Op zondag 29 augustus jongstleden or-
ganiseerde promotor  André Vanden- 
broucke voor de 21ste keer het Vlastref-
fen. “En voor de 21ste keer was de op-
brengst van dit gebeuren voor De Link 
bestemd,” prijst Wim Delabie zich geluk-
kig. ”Uiteraard zijn wij promotor André 
Vandenbroucke en zijn bestuursleden 
enorm dankbaar. Van de hogere overheid 
ontvangt De Link subsidiëring voor het 
personeel en voor de hulpverlening. De 
betoelaging is echter ontoereikend om 
ook ons patrimonium kwalita ef op peil 
te houden. Dankzij het jaarlijkse Vlastref-
fen konden wij jaar na jaar de kwaliteit 

van de woongelegenheden voor onze 
gasten in De Link verbeteren.”

“Voor breed publiek…”

“ Sterker: dankzij het Vlastre en kon De 
Link in 2006 de panden in de Stasegem-
sestraat 63 en 65 aankopen. En zonder 
diezelfde André Vandenbroucke waren 
wij in 2008 en 2009 zeker niet in de mo-
gelijkheid geweest om De Link structureel 
te verbouwen tot een eigen jds en kwali-
ta ef hoogstaand centrum met enerzijds 
zes opvangplaatsen in een leefgroep - 

met gemeenschappelijke living, keuken 
en ontspanningsruimte - en anderzijds 
zes individuele studio’s. Dankzij deze ver-
bouwingen slaagden wij erin om binnen 
De Link de kwaliteit van de vorm en deze 
van de inhoud op dezelfde lijn te krijgen. 
Daar zijn wij allen heel gelukkig om.”

Het 21ste Vlastre en is nog maar net voor-
bij en daar staat de zesde edi e van de 
KWB-buurtwandeling er al aan te komen. 
“Ik denk dat ik nu ongeveer en jaar be-
stuurslid van de KWB moet zijn,” stelt 
Wim. “Als gezin zijn wij nog eens gewoon 
KWB-lid: met mijn vrouw en mijn twee 

Zondag 5 september nodigt Wim Delabie iedereen uit naar de zesde buurtwandeling van de KWB

“Positieve ingesteldheid helpt je 
beter vooruit…”

Wat de wi k De Lange unte oor i  betekent  Allereerst is dit de plaats waar ik i n eugd doorbra t  Ik was ier of i f 
aar ong toen ik et i n ader Abel  i n oeder Jeannot en i n twee oudere broers Ben en enk an we ege  naar 

De Lange unte ee er uisde  Wi  be oorden tot de eerste bewoners an de Baaistraat  Ik erinner i  dat ik daar sa en 
et tallo e lee i dsgenoot es ontelbare keren ra o e  Want wi  adden eel open rui te  et was een ooie  orgelo e 
d  Wi  Delabie  kan o er tallo e onderwerpen boeiend ertellen  O er CAW ira ide bi oorbeeld  waar an i  

sinds  april ongstleden de alge een dire teur is  Of o er et residen eel ulp erlenings entru  De Link oor t uislo e 
ongeren  dat Wi  anaf uni  eerst als begeleider en anaf anuari  als o rdinator erder ielp uitbouwen en 
er nen  Ook o er et Vlastre en  dat i  o  elerlei redenen een war  art toedraagt  En o er de KWB-buurtwandeling 
an ondag  septe ber  waartoe Wi  bi  de e iedereen uitnodigt
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kinderen. In de buurt organiseert de 
KWB ac  viteiten voor de leden. Ook 
gebeurt het dat de KWB evenementen 
voor het brede publiek op het getouw 
zet. Samen met de kerstbomenver-
branding, is de zesde buurtwandeling 
van zondag 5 september een typisch 
voorbeeld van een ac  viteit voor het 
brede publiek. Iedereen is welgeko-
men: gezinnen zowel als geoefende 
wandelaars. Inschrijven, kan tussen 
13 en 15 uur in de buurtliving van De 
Lange Munte. Er zijn twee wandelin-
gen: van 8 en 15 kilometer. Zij leiden 
de wandelaars langs de mooiste plek-

jes van de buurt, van Hoog-Kortrijk, 
van Zwevegem en van Sint-Denijs.”

“Elkaar beter kennen…”

“Ik zet mij graag in voor ac  viteiten 
die veel mensen op de been bren-
gen,” besluit Wim Delabie. “Tijdsge-
brek is er vaak de oorzaak van dat de 
buurtbewoners elkaar minder goed 
kennen. Ac  viteiten als de buurt-
wandeling van zondag 5 september 
bieden de deelnemers de ideale ge-
legenheid om nader met elkaar ken-

nis te maken. Want elkaar kennen, is 
heel belangrijk, zelfs belangrijker dan 
je denkt! Dat is overal zo. En uiteraard 
ook op De Lange Munte, waar ik met 
genoegen vaststel dat de mensen in 
een posi  eve, open en opbouwende 
geest samenleven. Ik hoop dat dit op 
De Lange Munte nog heel lang zo mag 
blijven. Het is immers enkel met een 
posi  eve ingesteldheid dat iedere 
mens in het leven beter en vlo  er 
vooruit geraakt.”

Filip LECLUYSE

Wim Delabie is op 9 december 1969 in 
Zwevegem geboren. In juni 1991 be-
haalde hij aan het departement Ipsoc 
van de Hogeschool West-Vlaanderen zijn 
graduaatsdiploma in de orthopedagogie. 
“Dit is een ander woord voor opvoeder, 
zeg maar voor begeleider van kinderen, 
jongeren en volwassenen ” legt Wim uit. 
“Waarom ik voor een studierich  ng in 
de sociale sector koos? Zou je geloven 
dat ik daar nog nooit over nadacht? Dat 
kwam gewoon spontaan. Het sociaal en-
gagement van mijn ouders zat daar wel 
voor een groot deel in tussen. Ook was ik 
leider in de KSA ‘Adelaars’. Werken met 
mensen spreekt mij al van kindsbeen af 
aan. Dit alles zal mijn studiekeuze wel be-
invloed hebben, denk ik…”

“Na mijn legerdienst werkte ik eerst in de 
bijzondere jeugdzorg in Brugge, daarna 
in de gehandicaptenzorg in Heule,” ver-
volgt Wim. “In juni 1995 star  e ik als be-
geleider in De Link. Dit residen  eel cen-
trum, aan de Stasegemsestraat 63, vangt 
thuisloze jongeren tussen 18 en 25 jaar 
op en begeleidt hen. Het is de bedoeling 
dat wij deze thuisloze jongeren via een 
posi  eve bekrach  ging van hun talenten 
weer naar een zelfstandig bestaan bege-

leiden. Deze posi  eve bekrach  ging is 
van het allergrootste belang. Wij focus-
sen ons niet op hun tekortkomingen, 
maar wel op hun sterke punten. In De 
Link werken wij op mensenmaat. Soms 
gebeurt het dat  jongvolwassenen al na 
enkele opnieuw zelfstandig gaan leven. 
Uitzonderlijk blijven sommige jongvol-
wassenen een jaar in De Link .”

“In 1999 besliste de Vlaamse overheid om 
in de sociale sector de talloze vzw’s tot 
Centra Algemeen Welzijnswerk of CAW’s 
te bundelen,” aldus nog Wim. “Kortrijk 
kreeg twee CAW’s: S  mulans en Pira-
mide. De Link kwam terecht onder het 
CAW Piramide, waarvan de maatschap-
pelijke zetel zich aan de Beheerstraat 46 
in Kortrijk bevindt. Wij hebben echter 
meerdere antennes. Het Jongeren Ad-
vies Centrum (JAC) vind je aan de Wan-
delingstraat 31 vlakbij Toontje’s kerk, 
terwijl onze inloopwerking voor mensen 
met verminderde welzijnskansen in Cen-
trum Overleie is ondergebracht. In de 
Beheerstraat 46 kan men terecht voor 
Begeleid Wonen (Bewo) en het Project 
Alterna  eve Gerechtelijke Maatregelen. 
Aan de Aalbeeksesteenweg 7 voorziet 
Oikonde in opvang en begeleiding van 20 

thuisloze, meerderjarige mannen. Van-
uit het Streekhuis Zuid-West-Vlaande-
ren aan de Doorniksesteenweg 218 
assisteert het Regionaal Crisisnetwerk 
Kortrijk hulpverleners die buiten de 
kantooruren niet onmiddellijk voor 
mensen met psychosociale noden een 
hulpaanbod hebben. En behalve De 
Link, vind je in de Stasegemsestraat – 
maar dan op het nummer 26 – nog het 
ac  viteitencentrum Ak-TRAC-  e voor 
werkloze jongeren.”

Een positief team…
 “Sinds de s  ch  ng van CAW Pirami-
de in 1999 is Donald Langedock onze 
voorzi  er,” verduidelijkt Wim Dela-
bie. “Alle geledingen bij elkaar geno-
men, stelt CAW Piramide ongeveer 
40 mensen tewerk. De  vier afde-
lingsverantwoordelijken zijn Franky 
Maes (Oikonde, mannenopvangcen-
trum), Inge Ramboer (Begeleid Wo-
nen en Alterna  eve Gerechtelijke 
Maatregelen), El  e Vercaemst (De 
Link en Ak-TRAC-  e) en Nele Stan-
daert (Inloopwerking in Centrum 
Overleie en het Jongeren Advies 
Centrum, dat trouwens één keer in 
de maand naar de buurtliving van De 
Lange Munte komt). Ik heb een heel 
goed team van posi  eve mensen die 
in hun job geloven, die tegenover de 
organisa  e heel loyaal zijn en die er 
volop voor gaan. Dit puike team van 
mensen maakt mijn taak van alge-
meen directeur nog aangenamer om 
te vervullen.”

“Belangrijk om weten is dat iedereen 
met een hulpvraag bij CAW Piramide 
terecht kan. Surf maar even naar onze 
webstek www.piramide.be, bel ons 
via 056 24 56 24, stuur ons een e-mail 
of kom gewoon langs. Ben je jonger 
dan 25, dan kan je terecht in ons JAC, 
Wandelingstraat 31 (056 21 04 42 of 
jac@piramide.be). Ben je ouder dan 
25, dan kan je terecht bij onze in-
loopwerking in Centrum Overleie, 
Overleiestraat 45 (056 27 73 80 of
centrum.overleie@kortrijk.be)”.

“Mensen positief bekrachtigen…”
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Filip Lecluyse praat met de mensen uit jouw buurt en schrijft over hen in jouw buurtkrant

“Begin de dag met een goeie dag!”

Wij ontmoeten Filip Lecluyse in het Acht-
urenhuis. “Dit huis en de mensen hier 
hebben voor mij een bijzondere beteke-
nis. ‘Nieuws van de Maand’, de buurtkrant 
van het Achturenhuis, was de allereerste 
waarin ik 3,5 jaar geleden als kersverse 
redacteur een ar kel mocht schrijven. 
De Kortrijkse binnenstad stond aan de 
vooravond van de bouwwerken van het 
huidige ‘K in Kortrijk’. De tabula rasa… Ik 
vroeg Jan Gryspeerdt of ik de platen- en 
cd-handelaar Jacques Merlevede mocht 
interviewen. Korte jd voordien had Jac-

ques zijn muziekwinkel van de gewezen 
cinema Palace naar de Sint-Jansstraat 
overgebracht. Twee weken later stond 
het ar kel in ‘Nieuws van de Maand’. In 
het volgende nummer interviewde ik de 
Kortrijkse lmregisseur Johan Vande-
woes jne die in opdracht van bouwheer 
Foruminvest van ‘K in Kortrijk’ een docu-
mentaire zou maken over de werken. Ik 
herinner mij dat Johan als een bezetene 
de a raakwerken lmde van alle panden 
die voor ‘K in Kortrijk’ plaats moesten rui-
men. “De mensen zullen vechten voor de 

beelden van dit stukje Kortrijk dat binnen 
een paar jaar oud-Kortrijk zal zijn,” voor-
spelde Johan toen. Na de vakan e zal ik 
terug bij Johan langsgaan, wanneer zijn 

lm gemonteerd zal zijn.”

Menselijke verhalen uit de 
buurt

“Ik leerde veel uit de 25 jaar die ik als 
beroepsjournalist voor de reguliere pers 
werkte, vaardigheden die ik als redac-

Ik s ri f wat de ensen e ertellen  enseli ke er alen  osi ef ingekleurd  Geen nega e e speak  Niet o er d  pro-
ble en  want daar ee ko  e geen stap ooruit   Wel o er wat ensen be ig oudt en o er un buurt  Aan et woord is 
de - arige Kuurnenaar Filip Le luyse:  ournalist  ertaler en l kenner  aar ooral een an die ol passie i n werk doet  
Ik werk al i ds oor de w Buurt- en Nabi eidsdienst Kortri k en al i ds als OC W-a btenaar o uni a e  waar ik 

de inter iews doe oor de buurtkranten en waar ik de i oli st bi oud  trekt i  aan i n sigaart e  Waarna i  een ersnel-
ling oger s akelt en  aars erp en tot in de kleinste details  ertelt o er de ele inter iews die i  al deed  en de link et 
de buurtwerking  Woelwater al  stort loed an woorden  n en al passie oor taal  aar ooral ook een gelukkige ens  
gedre en en gebeten door i n werk en door wie i  ont oet  Als wi   al was et door een een oudige goeie dag  - er in et 
buurtwerk in slagen o  per dag et le en an n ens en inuten ooier te aken  dan is on e dag dik geslaagd  at i  
i n le ens loso e sa en in een uitspraak die aarten Fran ois OC W-a btenaar oor de so iale a ering  e  op et 
art drukte  Woorden die in i n ersenen gebeiteld bli en  aldus Le luyse   

Filip Lecluyse: redacteur van de Kortrijkse buurtkranten. Woelwaterval, stortvloed van woorden, één en al passie voor taal. Maar vooral ook gelukkige mens, 
gedreven en gebeten door zijn werk en door wie hij ontmoet.
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teur van de Kortrijkse buurtkranten ver-
der kan verzilveren,” blikt de man met 
het eeuwige sigaartje even terug op zijn 
loopbaan. Maar er is meer. “Ik was er hei-
lig van overtuigd dat wij in de buurtkran-
ten de mensen zelf aan het woord moes-
ten laten. En ik werd daarin gevolgd, met 
dank aan Piet Lareu (diensthoofd Dienst 
Integra  eprojecten OCMW Kortrijk), Ca-
roline Verhaeghe, Jan Gryspeerdt, Den-
nis Hofman, Danny Verbeke en andere 
buurtwerkers,” blij   Lecluyse zijn nieuwe 
opdrachtgevers heel erkentelijk voor de 
kansen die hij kreeg. “Negen maand la-
ter werkte ik voor vijf buurtkranten en de 
SportSkriebel. Met steeds hetzelfde doel 
voor ogen: menselijke verhalen, posi  ef 
ingekleurd, geen nega  eve speak. Niet 
over (kans-)armoede en miserie, want 
daarmee kom je geen stap vooruit.  Wel 
over wat mensen bezighoudt, wat hen 
aan de buurt bindt of zou kunnen binden. 

Over de leuke, ontspannende ac  viteiten 
waarmee de buurtwerkers mensen be-
reiken, mensen in en ook van buiten de 
buurt.”

“Het is ook dankzij de mensen uit de 
buurt die in de buurtkrant aan het woord 
willen komen, dat de buurtkranten zo 
druk gelezen worden,” aldus nog Filip Le-
cluyse. “En hun verhaal helpt om, naast 
het schi  erend werk dat de buurtwer-
kers doen, de mensen naar de buurtcen-
tra te krijgen.”

De buurt een beetje beter ma-
ken

Filip Lecluyse is gelukkig in zijn job. “Het 
geheim van het succes van de buurtkran-
ten is niet ver te zoeken,”  lt Lecluyse zijn 
tas ko   e omhoog om die bijna onaan-

geroerd terug te ze  en. “Ik laat de men-
sen zelf vertellen. En ik schrijf dat neer, 
zoals zij het mij vertelden. Zo eenvoudig 
is dat…”  

Er is intussen veel volk in het Achturen-
huis. So  e aan de infobalie, Daisy achter 
de toog, Daniël aan ‘zijn’ biljar  afel. “Als 
wij er in het buurtwerk in slagen om per 
dag het leven van één mens  en minu-
ten mooier te maken, dan is onze dag 
dik geslaagd,” schui   Filip me nog een 
buurtkrant uit 2007 voor de neus. Daarin 
liet hij Maarten François (vroeger werk-
zaam voor Poortgebouw V-Tex leidde, en 
nu de man van de sociale ac  vering van 
OCMW Kortrijk) aan het woord over de 
buurtwerking. “Ik heb uit dat interview 
veel geleerd, woorden die nog al  jd in 
mijn hersenen gebeiteld zi  en,” zegt de 
interviewer die voor één keer zelf geïn-
terviewd wordt.  “Zo leerde ik dat we met 

het buurtwerk de wereld niet 
zullen veranderen, maar dat we 
die wel een beetje anders kun-
nen kleuren. En ook en vooral 
hoe belangrijk het is de mensen 
een goeie dag te zeggen.”  

Do ini ue COO AN
Redacteur Visie

De i f Kortri kse 
buurtkranten…

1. Krant ‘Nieuws van de Maand’ 
van het Achturenhuis, o.l.v. 
Danny Verbeke en Dennis 
Hofman

2. ‘Venning Vlindert’ (buurtwerk 
Venning, o.l.v. van Annelies 
Vanhoenacker

3. ‘V-Texkrant’ (Poortgebouw V-Tex, 
o.l.v. Leslie Ramboer

4. ‘’t Gazetje’ (buurtwerk Lange 
Munte, tot voor kort o.l.v. Tim 
Hautekeete, nu o.l.v. Ruben 
Degryse)

5. ‘Van Preetjes Molen tot Vlaskaai’ 
(Centrum Overleie, waar Mieke 
Lintermans de buurtwerkster is).

Duivel-doet-al Filip Lecluyse
Filip Le luyse werd op  no e ber  in Kuurne geboren en woont nog in Kuurne  i  
is ge uwd et Kris  en G ekiere  die erpleegkundige is  en i  is ader an de nu - ari-
ge Lien  Beroeps al e werkte i   aar in de beroeps ournalis  ek  oor et Nieuwsblad  
Ga et an Antwerpen en Krant an West-Vlaanderen  Een er aring die ik op andaag 

erder benut binnen twee al  i dse obs  

Eerste al  i dse ob is bi  de w Buurt- en Nabi eidsdienst BND  Kortri k langs de Da-
astwe ersstraat  De BND  ge o rdineerd door Ste en Lapauw  bestaat uit de ener-

giesnoeiers  de klus esdienst  de kinder r es De Speel oek  et ongeren entru  
Bledi n Buurtsport Kortri k  Filip doet er onder eer de reda  e an SportSkriebel  - et 
krant e an Buurtsport Kortri k - en stelt er op aange en an Rik De roe elke aand n 
persoon in de ki ker

Naast de deur an BND  eer bepaald in Werk unt  aan de Da astwe ersstraat  is 
Filip al  i ds OC W-a btenaar o uni a  e  i n tweede al  i dse ob  i  ee   er 
twin  g uur per week o  inter iews te doen oor de buurtkranten  De i oli st  die e in 
ouw buurt entru  iet liggen  is e eneens an de and an Filip  Le luyse s ri   so s 

ook in de Stadskrant en in Boot  et personeelsblad an et OC W Kortri k

Dui el-doet-al Le luyse spreekt en s ri   ook eel lot Frans en Engels  Ik koester een 
grote passie oor de taal an oli re  bekent i  oot oedig  Kennis waar ook de dienst 
Integra  epro e ten an et OC W Kortri k graag beroep op doet  want de an opleiding 
ba elor oderne talen Le luyse ertaalt er alles wat naar et Frans of Engels ertaald 

oet worden

Tot slot  bekeek ine  el Filip Le-
luyse al o  en bi  de   l s… 
De ine a is een ongeneesli ke 
iekte die uitstekend is oor de ge-
ond eid  knipoogt Filip s alks  

Waarna i  ertelt o er de twaalf 
 l rubrieken die i  in i n orig 
ournalis  ek le en er orgde  en de 

der  ende die i  kreeg an ieke 
Linter ans in de buurtkrant an 
O erleie  o ie e aar dat der-
 en niet per se een ongeluksgetal 
oe   te i n
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Een stukje achtergrond

De Kortrijkse erfgoedcel bouwt aan een 
geheugen van de stad, met extra aan-
dacht voor bedreigde collec es. Inventa-
risa e en onderzoek van religieus erfgoed 
is een eerste stapsteen in dit langdurige 
en ambi euze plan. Medio 2009 wordt 
beslist om rond dit volksgeloof een ten-
toonstelling én stadsproject uit te bou-
wen. OnGELOOFlijk is geboren.

Het thema vraagt om een bijzondere 
aanpak, wil het aanslaan bij jong én oud, 
katholieken én mensen met een andere 
cultuur of levensbeschouwing, Kortrijkza-
nen én bezoekers. 

De tentoonstelling neemt je mee op een 
boeiende tocht langs anderhalve eeuw 
volksgeloof (1850 - 2010). Je ziet dat het 
katholieke geloof zijn stempel hee  ge-
drukt op het leven in de stad. Maar Kor-
trijk telt ondertussen 125 na onaliteiten. 
Hun diverse verhalen kleuren en verrij-
ken het verhaal van het vrome katholieke 
Kortrijk. 

Maar er is meer. De kerken mogen wel 
leeglopen, toch blij  volksgeloof aantrek-
kingskracht uitoefenen. Religieus erfgoed 

inspireert hedendaagse kunst, mode en 
design. Verrassend zijn alvast de verhalen 
van mensen die een religieuze tatoeage 
dragen.

OnGELOOFlijk wil niet alleen uitpak-
ken met het rijke verleden van de stad. 
Kortrijk wil ook verder schrijven aan het 
verhaal van de stad. Er is enorm veel 
samenwerking gegroeid met allerlei ver-
enigingen en organisa es, wat resulteert 
in een totaalprogramma met lezingen, 
fotogra e, podium, ets- en wandelpar-
cours, Open Monumentendag, familie-
happenings en extra erfgoedprojecten 
rond volksgeloof in de deelgebieden. Be-
woners, verenigingen, klassen, wijken en 
kunstenaars kunnen hun eigen doe-het-
zelf-kapel opdragen aan hun verering of 
idool. Zes amateursfotografen volgen het 
project van begin tot einde op de voet en 
werken op die manier mee aan een unie-
ke kroniek over OnGELOOFlijk Kortrijk.

Een citaat uit ‘De verbeelding, verdieping 
en verbinding van een wereldfes val-
stad’, een inspirerend boekje van Ro er-
dam Fes vals: Een stad kan niet zonder 
zijn verleden en wordt al jd beïnvloed 
door dat verleden. Fes vals en evene-
menten, zijn de slagroom op de culturele 

kaart, mits verbonden met de stad en van 
voldoende kwaliteit. Een stad past geen 
zelfgenoegzaamheid, maar een voortdu-
rend open blik. Daarbij blijkt oog voor di-
versiteit van cruciaal belang.

Concreet

Met OnGELOOFlijk zet Kortrijk alvast een 
nieuwe stap naar een eigen( jdse) stads-
cultuur. Geloof je er (niet) in? Kom naar de 
tentoonstelling ONGELOOFlijk, van hemel, 
hel en halleluja. Open tot 9 januari 2011.  
Loca e: Museum Kortrijk 1302, Begijn-
hofpark. Of neem deel aan één van de 
vele bijkomende ac viteiten.

Info: www kortri k be ONGELOOFLIJK of Toeris e 
Kortri k:      toeris e kortri k be

OnGELOOFlijk, een bijzondere kijk op religieuze volkscultuur in Kortrijk

Ongeloo ijk welke impact godsdienst hee  gehad op het leven van vele Kortrijkzanen. Van ’s morgens tot ’s avonds en van de wieg 
tot het graf.  Ongeloo ijk welke diversiteit aan voorwerpen, gebruiken en rituelen er verbonden zijn met het volksgeloof. Geen 
volksgeloof zonder muziek en gebeden, legendes en mirakels, heiligen en relieken, bedevaarten en o ers. Ongeloo ijk hoeveel 
volk er op de been was jdens de grote religieuze feesten en processies. Verenigingen bouwden mee aan de stoet, straten werden 
versierd, pleinen liepen vol met duizenden mensen. Dit alles maak je mee jdens een bezoek aan de tentoonstelling OnGELOOF-
lijk!, van hemel, hel en halleluja in Kortrijk. 
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   en  septe ber

De tentoonstelling ‘OnGELOOFlijk, Van hemel, hel 
en halleluja!’ bevat heel wat verwijzingen naar jon-
gerenculturen: ta oos, gaming, mode, muziek enz. 
In het parcours kom je verrassende namen tegen 
van jonge fotografen, kunstenaars en crea eve-
lingen als Cindy Frey, Nora De Rudder en Amenra. 
Diverse Kortrijkse huizen bundelen de krachten om 
een daverende nocturne op poten te ze en. Voor 
de gelegenheid blij  de tentoonstelling tot een stuk 
in de nacht toegankelijk en gaan er tal van ac vitei-
ten en optredens door op de site.

Jongeren kunnen er kijken naar de cul ilm H xan, 
er is een unieke dvd voorstelling van een nog gehei-
me band, er zijn workshops, performances en live 
optredens van o.a. R&B talent J-Style. 

donderdag  oktober 

useu  Kortri k   

anaf  uur 

gra s 

    

www kortri k be eugd 

21 oktober Jongeren bezetten  
OnGELOOFlijk!

OnGELOOFlijk: nieuwe jden, nieuwe waarden, be-
tere inzichten? Klim in je pen en win 

De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol 
en krijgt zijn deel, schreef ooit Joost van den Von-
del. We zijn ondertussen in de 21ste eeuw beland. 
Opwarming van de aarde, economische crisis, ter-
roris sche aanslagen…Maar er zijn ook posi eve 
signalen: een Europese president, een streven naar 
gelijkheid, massale kennis via internet.

Hoe zie jij onze toekomst? Voor welke waarden 
en normen gaan we? Hoe krijgen we grip op onze 
omgeving? Kunnen godsdiensten, lekenmoraal of 
vrijzinnigheid ons hierbij helpen? Zet je visie op pa-
pier in 1 tot 5 pagina’s. Het reglement vind je op  
h p://www.willemsfondsoostende.be.

Literatuurwedstrijd | doelgroep: 16-18 jaar, 18-30 
jaar, +30 jaar

In enden r donderdag  septe ber  naar  

Wille sfonds Oostende  S ri dwedstri d Nieuwe -

den  Ooststraat B b  Oostende  of ia ail 

naar stefaan brusseel skynet be     

regle ent: www users skynet be WFOostende

pri suitreiking: ondag  oktober  

De wedstri d kadert in Oostende  ultuur oofdstad an Vlaande-

ren  Kortri k sluit ier graag bi  aan et OnGELOOFli k

Organisa e: Wille sfonds Oostende  t e a-afdeling Wil-

le sfonds Kunst-Wi s  Wille sfonds Kortri k  Vri innig 

Centru  o a ek en Openbare Bibliot eek Kortri k

www kortri k be ongeloo i k

Schrijfwedstrijd 

de jeugd

Buurtvoetbal op De Lange Munte

op woensdag 8 september om 13.30 uur is er buurtvoetbal op het trap-
veld aan de kerk.  Buurtvoetbal is er voor de 8- tot 14-jarigen.

Buurtsport op De Lange Munte

Na school jd kan je terecht bij buurtsport om je stramme spieren terug 
op peil te brengen.  De buurtsportwerking voorziet vanaf nu minstens 
2 keer per week leuke ac viteiten: verschillende sporten (voetbal, golf, 
basket, badminton, handbal, ...), groepsspelen, gezelschapsspelen, een 
kwis, spel zonder grenzen, ...  Al jd is er een afwisselend aanbod, dus 
niet de hele werking hetzelfde.

De buurtsport o enten op De Lange unte  et begeleiders Lies 
en eri n: aandag en ri dag an  tot  uur op ofwel et 
T o as Edisonplein of aan et buurt uis

Begeleidster Lies kan e bereiken op et nu er:    oor eer info



aanbod en werking in de buurtliving

Buurtwerker
Ruben Degryse
Permanen e:
woensdag en vrijdag van
14 tot 17 uur

Gebiedsregisseur
T orin Le e ue
Permanen e:
maandag van 11 tot 12 uur

Wijkinspecteur
Lu  essiaen
Permanen e:
elke dinsdag in het buurthuis van 10 
t.e.m. 11 uur

meer info:
056 27 12 60
of wijkwerking@pzvlas.be
(zie www.pzvlas.be)

algemeen oproepnummer stad Kortrijk

lunch

6 september: koude scho-
tel (vlees met koude patatjes) 
20 september: stoverij met frietjes

kostprijs: 3 euro.  Telkens vanaf 12 tot 
14 uur.  VOORAF inschrijven want de 
plaatsen zijn beperkt tot 25 personen.

boodschappendienst

7 september (Wevelgem)  
en 21 september (Auchan)

we verzamelen telkens om 9 uur aan 
de buurtliving (1 euro).  Vooraf in-
schrijven want de plaatsen zijn be-
perkt.  Vertrek vanuit de buurtliving.  

Iedereen wordt thuis teruggebracht 
met de boodschappen.

huisvuilzakken en postzegels

jdens de openingsmomenten van de 
buurtliving kan je aan de vrijwilligers 
van de buurtliving aparte huisvuilzak-
ken kopen.  Maximum 3 zakken per 
persoon.  1 wi e huisvuilzak kost 1,25 
euro | 1 PMD-zak kost 0,15 euro | 1 
postzegel kost 0,59 euro.

buurtkrant

wil je de buurtkrant digitaal ontvan-
gen?  Wil je op de hoogte gesteld wor-
den van komende ac viteiten?  Geef 
ons uw mailadres, wij doen de rest.


