
Als student krijg je gegarandeerd een speciale band met de stad waar je 
je dagen (binnen én buiten de leslokalen) doorbrengt. In jouw geval is dat 
Kortrijk geworden. Misschien is deze stad al lang vertrouwd terrein voor 
jou, maar het kan net zo goed dat je er nog helemaal je weg moet vinden. 
Om dat alvast iets gemakkelijker te maken doen we je met plezier deze 
kleine gids cadeau. In dit handzame boekje vind je hopen handige info, tonnen 
nuttige tips en een stapel sympathieke kortingsbonnen waarmee je jezelf 
en je nieuwe vrienden/vriendinnen in de loop van dit academiejaar al eens 
kunt trakteren. Kortrijk is on the move en als actieve student kan jij de stad 
helpen om nog meer te gaan bruisen. Leef je dus vooral helemaal uit!

Hey !
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Kortrijk Studentenstad is een samenwerkingsverband tussen de stad 
en de studentenvoorzieningen van VIVES, KU Leuven Campus Kulak 
Kortrijk, Howest en UGent Campus Kortrijk. We proberen ervoor te zor-
gen dat er altijd wel wat te beleven valt in je buurt. Kortrijk is, als groot-
ste studentenstad van West-Vlaanderen,  een bijzonder fijne plek om 
je studerende jaren door te brengen. Daar proberen we je in deze gids 
vol vuur en met een nooit aflatend enthousiasme van te overtuigen 
(mocht dat nog nodig zijn).

Een heel academiejaar lang presenteren we 
sportieve, culturele en simpelweg leuke activi-
teiten die je studentenleven extra kleur geven. 
De Grote Studentenquiz, Student@Buda of de 
altijd lollige jaarafsluiter Team Trophy… zijn 
maar enkele voorbeelden van wat we voor de 
Kortrijkse student allemaal op poten zetten. 
Voor elk wat wils!

Kortrijk Studentenwat?
8
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STUVO VIVES
Bij STUVO zien we studenten bijzonder graag 
en staan we dus steeds paraat om je met 
gepaste vrolijkheid te helpen. Je kunt bij ons 
voor véél terecht. Hieronder een overzicht!

KASSA KASSA
Studeren kost geld, daar kunnen we niet 
omheen. Gelukkig bestaan er ook oplos-
singen: de studietoelage van de Vlaamse 
overheid, kinderbijslag, werken als jobstu-
dent,…. Dat kan best ingewikkeld worden 
en daarom zitten er op onze sociale dienst 

medewerkers die perfect op de hoogte zijn 
van alle regels en voorwaarden. Ze maken 
je graag wegwijs in je statuut en helpen je 
uitzoeken waar je recht op hebt. Als je lie-
ver op eigen houtje research doet kun je 
op www.centenvoorstudenten.be al heel 
wat informatie vinden. Maar er is meer: 
we beschikken ook over een eigen budget 
waarmee we je daadwerkelijk een financi-
eel steuntje in de rug kunnen geven. Je kan 
er op rekenen dat we met elke vraag uiter-
mate discreet omgaan en dat je heel snel 
een antwoord krijgt.

Studentenvoorzieningen 

Elke unief of hogeschool heeft een eigen dienst studentenvoorzieningen. 
Ontdek hier wat die zoal voor je kan betekenen. 

12



IN DE KNOOP
We hopen van harte dat je je tijdens 
je studententijd altijd super in vorm 
zult voelen. Als dat, om welke reden 
dan ook, niet zo is, weet dan dat je 
terecht kan bij de psychologische 
dienst. Je wordt er deskundig, gratis 
en in alle vertrouwelijkheid gehol-
pen. Als we je niet kunnen helpen 
zoeken we samen met jou iemand 
die dat wel kan. 

BUITEN DE SCHOOL(M)UREN
Behalve met serieuze zaken hou-
den we ons bij STUVO ook graag 
bezig met ontspanning, en dan 
nog liefst in de vorm van een ge-
zonde dosis sport of een deugd-
doende portie cultuur. We zorgen 
voor voordelig geprijsde moge-
lijkheden - onze online kalen-
der www.stuvoloods.be geeft 
je al een beeld van onze fijne 
activiteiten. Als je wilt is er een 

W
elkom
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plaatsje voor je vrij in de sportteams 
waarmee we VIVES op de studenten-
kampioenschappen vertegenwoor-
digen. En ook als je zélf voorstel-
len of initiatieven hebt helpen we 
je heel graag om die te realiseren. 
Don’t be shy!

OP KOT
Soms betekent studeren ook op 
kot gaan. Je kunt kiezen voor een 
democratisch geprijsde kamer op 
één van de peda’s op de campus 
(meer info op de VIVES-website) 
of voor een kamer in het privé-
circuit (check www.kotwest.be). 
Bij ons kan je ook terecht voor 
advies en, indien nodig, be-
middeling met je kotbaas. We 
hebben ook een degelijk mo-
delhuurcontract dat je op een-
voudig verzoek gratis en met 
de glimlach meekrijgt. Zo zijn 
we wel.

14



KOM LANGS!
Je vindt STUVO in een eigen gebouw op de 
VIVES-campus aan de straatkant van de 
Doorniksesteenweg. Ons onthaal verwel-
komt je elke werkdag van 9u tot 17u, behal-
ve op donderdagvoormiddag (gesloten tot 
12u) en vrijdagnamiddag (gesloten na 12u).
Je kunt ons tijdens die uren ook telefonisch 
bereiken op 056 26 41 84. Mailen kan altijd 
en wel naar info@stuvoloods.be.

STUVO Howest en 
UGent Campus Kortrijk

Je hebt vragen over centen? Je zoekt een 
kot? Je reist met het openbaar vervoer? Je 
wil sporten? Het studeren lukt niet zoals je 
wilt? Met die (en nog heel wat andere) vra-
gen kan je terecht bij STUVO Howest.

SOCIALE DIENSTVERLENING
We helpen je graag met al je financiële en 

sociaaljuridische vragen. Dat kan gaan over 
je studietoelage, maar we behandelen ook 
allerlei andere onderwerpen: je kinderbij-
slag, details over de voorwaarden waaron-
der je een studentenjob kunt uitvoeren,…
kortom, alles wat een impact heeft op je 
budget. Ook voor financiële ondersteuning 
kan je bij ons aankloppen.

MEDISCHE PSYCHOLOGISCHE 
ONDERSTEUNING
Loop je een beetje verloren op school of zit 
je met problemen thuis of met je lief? Dan 
kan een gesprek met een medewerker van 
de sociale dienst zeker nuttig zijn. Je krijgt 
er een ander perspectief op je situatie, een 
luisterend oor en eventueel raad waar je 
verder mee aan de slag kunt. Dat alles kun 
je bij ons vinden zonder er een eurocent 
voor te moeten betalen. We bieden ook on-
dersteuning aan studenten met een functie-
beperking.

W
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MOBILITEIT
Kortrijk is een compacte stad en gewoon te 
voet kun je al heel wat bereiken, maar soms 
mag het allemaal wat sneller gaan. We bie-
den je, in ruil voor een éénmalige betaling 
van 10 euro, een buspas waarmee je het 
hele academiejaar lang gratis de hele stad 
afschuimt. Je krijgt ook een sympathieke 
korting op je Buzzy Pass, en kunt voor een 
prikje een blitse studentenfiets huren. Zo 
geraak je echt overal.

ONTSPANNING
Studeren is één ding, maar evenwicht moet 
er zijn en dus mag er naast al die mentale 
inspanning ook wel iets anders te beleven 
vallen op en rond je school. Daarom staan 
we bij STUVO ook in voor een hoop studen-
tikoze en betaalbare activiteiten. Sportieve 
uitdagingen en culturele uitstappen: er is 
voor elk wat wils. Zo kun je dankzij onze deal 
met Jim’s Fitness vijf maanden van alle faci-
liteiten genieten voor maar €65, en voor in-
dividuele lessen betaal je maar 1 € per keer. 

Noteer ook zeker ons jaarlijkse campusfesti-
val in de Graaf Karel de Goedelaan: alle stu-
dentenclubs van Howest en UGent Campus 
Kortrijk organiseren mee.

STUDIECOACHING
De talentcoach beantwoordt al je vragen 
over studievaardigheden, bijzondere statu-
ten en faciliteiten, of extra ondersteuning 
als je een functiebeperking hebt. Zomaar!

WEET ONS TE VINDEN!
We hebben een vaste stek waar je ons kunt 
komen opzoeken:
 
> Howest Campus Kortrijk Weide  

Graaf Karel De Goedelaan 32, 8500 Kortrijk.
 www.howest.be/stuvo
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STUVO Kulak
Zit je met prangende vragen? 
De kans is groot dat het stu-
voteam van Kulak je een dui-
delijk antwoord kan geven. We 
informeren en adviseren je 
over alle facetten van je be-
staan als student: het finan-
ciële aspect (studietoelages, 
info over je sociaal statuut), 
studentenzorgen (psychoso-
ciale begeleiding, psywest), 
huisvestingsvragen (op kot, 
Kotwest, bemiddeling), stu-
dieadvies (studieplanning, 
leermethode) en zorgcoör-
dinatie (studeren met een 
functiebeperking). Zoals 
je merkt zijn we van alle 
markten thuis.

W
elkom
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LEVEN OP KULAK
Soms moet je het als student niet te ver 
zoeken. Op onze groene campus staan drie 
moderne studentenresidenties waar zo’n 
250 studenten wonen. Dat zorgt voor een 
unieke sfeer. Wil je graag één van die 250 
worden? Onze residentiebeheerder assis-
teert je graag.

Hoe goed we ook zijn: wat je als student 
zelf doet, doe je in sommige gevallen beter. 
Daarom worden op Kulak heel wat activi-
teiten georganiseerd door het praesidium. 
Dat wil niet zeggen dat wij van STUVO ons 
steentje niet bijdragen. In overleg met de 
studenten zorgen we regelmatig voor een 
culturele uitstap, een sportieve activiteit, 
een leuke actie rond gezonde voeding of 
mobiliteit.

KOM MOR IP!
Zo’n hele dag op bureau doorbrengen kan 
toch een beetje vervelend worden, dus we 
zien je graag op bezoek komen. Nog be-
ter is het als we ons nuttig kunnen maken 
door je verder te helpen met een vraag 
of probleem. We zijn elke werkdag be-
schikbaar van 9u tot 12u en van 13u30 tot 
16u30. Bellen kan op 056 24 64 65, onze 
mail is kulak.stuvo@kuleuven.be.  

>  STUVO KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, 
studentendiensten, Hal A
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Centaura
Opgericht in: 1977
Kleuren: wit-rood-wit
Erkend door de school: Howest 
& UGent campus Kortrijk
Clubcafé: ‘t Bunkertje op campus Karel 
Graaf de Goedelaan 5 & ’t Kanon
Evenementen: Openingsfuif, Kiekenfuif, Ga-
labal Howest & UGent en meerdere sport- 
en cultuurevenementen.
E-mail: centaura@howest.be 

Den Ipsoc
Opgericht in: 2010
Kleuren: blauw-geel
Erkend door de school: VIVES 
Sociaal-agogisch werk, onderwijs
Clubcafé: ’t Kanon
Evenementen: Galabal SAW, SLIPSOC
E-mail: denipsoc@gmail.com
       

In da (studenten)club
Gouden tip: word lid van een studentenvereniging! Je sluit er vriendschappen voor het 
leven en hebt nooit een blanco agenda. Zo haal je altijd het onderste uit de cantus. Om 
je op het juiste spoor te helpen, hier alvast een overzicht van de clubs die actief zijn 
in Kortrijk. Je vindt hen ook makkelijk terug op Facebook. Goed nieuws! Alle Kortrijkse 
studentenverenigingen bezitten een doopcharter! Zo mag je er gerust in zijn dat je bij je 
inwijding in het clubleven geen onaangename verrassingen tegenkomt.
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Ecliptica
Heroprichting in: 2009
Kleuren: rood-wit-lichtblauw
Erkend door de school: 
Howest & UGent campus Kortrijk
Clubcafé: De Slekke
Evenementen: Gangster Party
E-mail: studentenverenigingecliptica@gmail.com

Moeder & Vader 
Kanon

Opgericht in: 2011
Kleuren: bruin-wit-oranje
Erkend door: Stad Kortrijk
Clubcafé: ’t Kanon
Evenementen: Freshmen Party,  
Galabal Moeder & vader Kanon
E-mail: moeder.kanon@gmail.com 

Kerberus
Opgericht in: 1989
Kleuren: oranje-wit-blauw
Erkend door de school:  
VIVES Industriële wetenschappen  
& Technologie
Clubcafé: JH Reflex
Evenementen: Reflex XL
E-mail: kerberus@live.be
 
Kulak Praesidium

Opgericht in: 1971
Kleuren: blauw-wit-blauw 
Erkend door de school:  
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Clubcafé: Cantor
Evenementen: Kerstbal Kulak,  
Cantina Cubana
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Mercurius 
Opgericht in: 1967
Kleuren: rood-wit-groen
Erkend door de school:  
VIVES Handelswetenschappen 
en Bedrijfskunde
Clubcafé: Den Chips
Evenementen: Galabal Handelswetenschappen 
& Bedrijfskunde
E-mail: mercurius.kortrijk@gmail.com

Riva Rocci
Opgericht in: 1998
Kleuren: blauw-groen-geel
Gekoppeld aan de opleiding:  
VIVES Gezondheidszorg
Clubcafé: Barsol
Evenementen: Galabal Verpleeg -en vroedkunde 
E-mail: rivarocci@outlook.com

De Brossers
Opgericht in: 1991
Kleuren: blauw-geel-rood
Erkend door de school:  
onafhankelijke club
Clubcafé: D’n Bross
E-mail: debrosserskortrijk@gmail.com

ESN Leonardo Kortrijk
Opgericht in: 2006
Kleuren: Bruin-wit-bruin
Erkend door de school:  
Erasmus student network
E-mail: esnleonardokortrijk@gmail.com

Induscientia
Opgericht in: 2014
Kleuren: groen-blauw-rood
Erkend door de school:  
Ugent Campus Kortrijk:  
Circulaire Bioprocestechnologie
E-mail: induscientia@gmail.com

W
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Edge
Opgericht in: 2016
Erkend door de school:  
Howest & Ugent Campus Kortrijk:  
IO & IPO
E-mail: edge@howest.be

De Barsol
Opgericht in: 2018
Kleuren: wit-zwart-rood
Erkend door: Stad Kortrijk
Clubcafé: Barsol
Evenementen: Barsoloco
Contact via facebook

Senioren Konvent 
Kortrijk

Heroprichting in: 2007
Kleuren: rood-wit
Erkend door: Stad Kortrijk
Evenementen: Massacantus, Kroegentocht 
en Club van’t Stad
E-mail: senioren.konvent.kortrijk@gmail.com

Moeder EM
Opgericht in: 2008
Erkend door de school:  
Howest en UGent Campus 
Kortrijk: Industrieel ingenieur 3de en 4de 
elektromechanica
Contact via facebook

Ben je ondernemend ingesteld en wil je liefst van al je eigen studentenvereniging opstarten? 
Check www.kortrijk.be en zoek op de term: “erkenning als jeugdvereniging”
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De zoektocht
Je hebt besloten om je vertrouwde nest in te 
ruilen voor een leven op kot? Alvast proficiat, 
maar nu begint het echte werk. Een geschik-
te kamer vinden is niet altijd kinderspel. Het 
beste moment om je zoektocht aan te vatten 
is rond maart of april – kwestie van keuze te 
over te hebben – maar het verhuurseizoen 
loopt door tot het begin van het academie-
jaar. Op www.kotwest.be staat een groot aan-
tal studentenkoten in Kortrijk gebundeld: een 
uitstekende plaats om te beginnen!

De huurovereenkomst
Als je éénmaal de ideale plek gevonden 
hebt, teken je een huurovereenkomst. Lees 
deze zorgvuldig na en zorg ervoor dat je een 
duidelijk zicht hebt op al je verantwoorde-
lijkheden. Je kunt je overeenkomst tot drie 
maanden voor de inwerkingtreding koste-
loos opzeggen. Ook kun je je overeenkomst 
beëindigen bij het stopzetten van je studies 

of overlijden van de persoon die voor 
je onderhoud instaat. Meer informa-
tie over vroegtijdig beëindigen en 
eventuele kosten hieraan verbonden 
kun je vinden op de website van de 
Vlaamse Overheid, check dit zeker, 
of contacteer je STUVO!  Wil je hele-
maal op veilig spelen? Vraag aan je 
kotbaas of hij/zij een modelcontract 
van kotwest.be (te downloaden op 
de site) wil gebruiken. Zo weet je 
zeker dat de tekst geen addertjes 
bevat. Let wel: als je zo’n contract 
gebruikt mag je niks aan de tekst 
veranderen!
Je huurovereenkomst wordt meest-
al aangevuld met een huishoude-
lijk reglement, zodat er duidelijke 
afspraken zijn over wie wat doet 
en wat kan of niet kan op kot.

De plaatsbeschrijving
Om op het einde van je huur-
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periode discussies te vermijden, maak je 
een plaatsbeschrijving op. Die omschrijft 
precies de staat van je kamer en wat er 
allemaal aanwezig is bij aanvang van je 
verblijf. Schade die vastgesteld wordt als je 
vertrekt, kan je aangerekend worden. Zorg 
er dus zeker voor dat alle defecten of ge-
breken duidelijk in de beschrijving vermeld 
staan vooraleer je aan je verblijf begint.

De huurwaarborg
Na het ondertekenen van een huurcontract be-
taal je de huurwaarborg, een bedrag dat over-
eenstemt met maximum 2 maanden huur. Het 
geld komt ofwel op de rekening van de verhuur-
der ofwel op een geblokkeerde rekening op jouw 
naam, en mag alleen gebruikt worden om even-
tuele schade die je tijdens je verblijf aanrichtte te 
herstellen. Op het einde van je huurovereenkomst 
wordt nagekeken of er schade is en of je al dan 
niet de volledige waarborg terugkrijgt. Let op: de 
eindafrekening van je energieverbruik mag niet 
verrekend worden via de huurwaarborg.

Kotlife
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Tips
> De gemiddelde huurprijs voor een kamer 

is in Kortrijk zo’n 350 euro, kosten inbe-
grepen. Voor een studio betaal je al snel 
400 à 500 euro per maand, alles inclusief.

> Let erop dat de huurovereenkomst dui-
delijk vermeld wat er in de huurprijs ver-
rekend zit en wat je apart moet bijbeta-
len. Alle kosten moeten in de huurprijs 
inbegrepen zijn, behalve het verbruik 
van water, energie (gas en elektriciteit) 
en internet.

> Spaarzaam zijn met energie is sowieso 
een aanrader, maar al zeker als je je ver-
bruik apart bijbetaalt!

> Als er een individuele teller is noteer je 
best de meterstand wanneer je je intrek 
neemt. Noteer de stand opnieuw als je 
vertrekt, zo kun je de eindafrekening op 
juistheid controleren.

> Wees altijd op tijd met de betaling van 
je huurgeld! In de overeenkomst staat 
wanneer je betaling binnen moet zijn.

> Als je je studies stopzet of één van je ou-
ders zou overlijden, kun je de huurover-
eenkomst beëindigen. Er is wel een opzeg-
termijn van twee maanden die begint in de 
maand na het besluiten tot stopzetting. 

> De gratis app van Fostplus vertelt je al-
les over wat in welke vuilniszak moet, 
waar je die zakken moet kopen, wanneer 
ze in je straat opgehaald worden en met 
welke dingen je zelf naar een inzamel-
punt moet. Andere sorteertips vind je op 
www.ecowerf.be en www.ivbo.be.

 

Problemen?
Als je in de loop van je verblijf op kot een 
conflict met je verhuurder krijgt, of gewoon 
met bepaalde vragen zit waar je nergens een 
antwoord op vindt, aarzel dan zeker niet om 
de huurdersbond of de dienst Studenten-
voorzieningen op jouw school aan te spreken. 
Zij hebben ongetwijfeld een sympathieke me-
dewerker in dienst die goed op de hoogte is. 
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Parken
Niks leukers dan op een mooie lentedag 
urenlang chillen tussen de bomen! Kortrijk 
telt een aantal zalige groene plekjes waar 
het altijd goed vertoeven is als het weer een 
beetje meezit. Op ’t Hoge is er bijvoorbeeld 
het Park Blauwe Poort, het recent aangelegde 
Stadsgroen Marionetten of (recht tegenover 
de hoofdingang van VIVES) de prachtige ro-
zentuin die in de lente gonst van het leven. 
Meer naar het centrum toe zijn ook het As-
tridpark, het Magdalenapark, het Gebroeders 
van Raemdonckpark, het Begijnhofpark en 
Het Plein uitstekende plaatsen om even de 
natuur op te zoeken. Ideaal voor een geïm-
proviseerde picknick met je studiekameraden.

Leieboorden
Dé Kortrijkse trekpleister! Je kan er uit-
gebreid ontspannen op het mooie open 
plein met zicht op de historische Broelto-
rens. De brede trappen brengen je boven-

dien tot vlak aan de oevers van de Leie. 
Bij mooi weer zitten de sfeervolle terras-
jes van de diverse café’s en restaurants 
er barstensvol. Een ideale hang-out pal in 
het centrum dus.

Kortrijk Weide
Op het stadsdeel Kortrijk Weide, met als 
centraal gedeelte het Nelson Mandelaplein, 
is er plaats voor allerlei openluchtevene-
menten: zo was het er vorig jaar op de kop-
pen lopen tijdens een geweldige editie van 
de Warmste Week. Op Kortrijk Weide liggen 
ook de fuifzaal Départ, het Jeugdcentrum 
Tranzit en het hypermoderne zwembad 
Lago. Naast het plein vind je ook een re-
cent aangelegd ecologisch stadspark met 
openbare, gratis te gebruiken barbecue-
plek. Goed om weten: een fietsers- en 
voetgangerstunnel verbindt Kortrijk Wei-
de met de Howest-campus!
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Fiets
Van alle mogelijke transportmiddelen is en 
blijft de fiets de duurzaamste optie. Vermits 
iedereen baat heeft bij propere lucht en een 
gezonde aarde, durven we een verplaatsing 
per tweewieler dan ook van harte aanbeve-
len. Als je geen eigen fiets hebt, of het niet zo 
praktisch vindt ‘m mee te sleuren naar je stu-
dentenstad, zijn er nog deze mogelijkheden:

VZW MOBIEL
Recht tegenover het station (uitgang Min. Tack-
laan) vind je vzw Mobiel (www.mobiel.be) waar 
je voor de spotprijs van 6 euro per maand een 
blitse studentenfiets kunt huren. Bij defecten 
herstellen ze je stalen ros bovendien met de 
glimlach. Qua eenvoud en gebruiksgemak kan 
dat niet veel beter.

DONKEY BIKE
Als je maar heel af en toe op een tweewieler 
te vinden bent, is een deelfiets misschien 
meer iets voor jou. Met de app van Donkey 

Bike (www.donkey.bike) vind je eenvoudig 
een beschikbaar exemplaar in de buurt die 
je na ontgrendeling brengt waar je moet zijn 
(het trappen moet je tot nader order wel nog 
steeds zelf voor je rekening nemen). Je kan 
kiezen voor een abonnementsformule of 
simpelweg per ritje betalen. 

BLUE BIKES
Van het station naar je bestemming en terug? 
Het kan met Blue Bike (www.blue-bike.be). Op 
53 stations in België vind je een Blue Bike-stal-
ling waar je een fiets kunt lenen. Je maakt 
gebruik van Blue Bike door jaarlijks 12 euro 
lidgeld te betalen, en 3,15 euro per 24 uur op te 
leggen als je gebruik maakt van het systeem. 
Als je je fiets langer dan 3 dagen bijhoudt be-
taal je iets meer.

M
obiliteit
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Bus
Het openbaar vervoer heeft een beetje 
z’n imago tegen, maar kan in de stad toch 
een verdomd makkelijke én goedkope ma-
nier zijn om je dagelijks te verplaatsen. 
Hoe goedkoop? Spotgoedkoop! Voor een 
studentenpas, waarmee je heel het aca-
demiejaar lang binnen de stad gratis en 
voor niks gebruik maakt van de bus, betaal 
je niet meer dan een éénmalige bijdrage 
van 10 euro. Dat is dus wel erg voordelig. 
Je studentenpas staat op een mobibkaart 
die je aanvraagt bij je inschrijving of aan 
het onthaal van je campus. Voor die kaart 
betaal je 5 euro. Heb je al een mobibkaart 
van de NMBS, dan zet De Lijn je abonne-
ment simpelweg op dit kaartje! 

Wil je in heel Vlaanderen voordelig gebruik 
kunnen maken van de bus? Als je jonger 
dan 24 bent kun je voor zo’n 212 euro een 
Buzzy Pazz aanschaffen – check daarvoor 
eens www.delijn.be. 

Trein
Het is een traditioneel tafereel op vrijdag-
avond en zondagavond (of maandagmorgen): 
honderden kotstudenten die na een lange 
week of een deugddoend weekend de trein 
nemen van school naar thuis of omgekeerd. 
Als je niet op kot zit gebruik je de trein mis-
schien zelfs haast elke dag. Gelukkig kun je 
voordelig sporen tussen je woonplaats en je 
studentenstad met een campuskaart. De pre-
cieze kost is afhankelijk van je woonplaats en 
kun je nakijken op www.belgianrail.be. 
Heb je liever de mogelijkheid om heel België 
per trein te verkennen? Als je jonger bent 
dan 26 is de Youth Ticket (6,6 euro per rit) 
of Youth Multi (53 euro voor 10 ritten) een 
aanrader.
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Autodelen
Als je ondanks alle democratisch geprijsde, 
milieuvriendelijke en filevrije aanbiedingen 
toch kiest voor de auto kun je nog altijd car-
poolen. Dat is zuiniger én gezelliger. Ga eens 
kijken op www.carpool.be en zie wat de mo-
gelijkheden zijn. Als je zelf geen auto bezit 
en niet met iemand kan meerijden kun je via 
Cambio (www.cambio.be) tijdelijk een wa-
gen reserveren. Je betaalt dan een beperkte 
bijdrage voor een abonnement en een bijko-
mend bedrag per rit.

Parkeren en taxi’s
Eénmaal aangekomen moet je die auto na-
tuurlijk nog ergens kwijt raken. Op www.par-
ko.be vind je een overzicht van de parkeer-
mogelijkheden in de stad.

Ben je ergens gestrand of heb je een 
glaasje (of meerdere glazen) teveel op?  
Dan bel je maar beter een taxi. Ga naar  
www.kortrijk.be/taxi voor een lijst van de 
taxibedrijven die in onze stad actief zijn.

M
obiliteit
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Sportkaart
Al die uren die je ongetwijfeld blokkend 
achter je bureau zult slijten doen je conditie 
geen goed. Regelmatig sporten is dus geen 
overbodige luxe! Gelukkig wordt dat je wel 
erg makkelijk gemaakt met de Sportkaart. 
Met deze pas kan je heel voordelig (je krijgt 

van ons een extra korting van 30% boven-
op het studententarief!) een boel sporten 
beoefenen. Je eigen Sportpluskaart haal je 
in SC Lange Munte (Bad Godesberglaan 22) 
of online op www.kortrijk.be/webshop. In 
Lange Munte flash je gewoon even je stu-
dentenkaart, online geef je de code van je 
school in – VIVES, KULAK, HOWEST of UGENT. 

Sport: een gezond lichaam in...

Sportkaart 3 maand 1 jaar
Unisport € 14 € 26
Multisport € 18 € 35
Fitness € 31 € 62
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Aan jou de uitdaging om te achterhalen 
welke van deze codes bij welke school past. 
De geldigheidstermijn van je kaart begint te 
lopen op de dag van aankoop. Je kunt dus 
eender wanneer instappen zonder iets van 
de looptijd te moeten missen! Mogelijk be-
taalt je ziekenfonds een deel van je kaart 
terug, het kan dus lonen om daar eens naar 
te informeren. 
Alle info: www.kortrijk.be/studentensport

Kortrijk Studentenstad-
activiteiten

Enthousiast als we zijn, zetten we vanuit 
Kortrijk Studentenstad al eens zelf een 
sportief evenement op poten. Feestelijk 
plonzen op de Midnight Swim, je beste 
schaatsmoves tonen tijdens Students On 
Ice, de Leie bedwingen op de Kajakrace, 
de betere denksport beoefenen in de 
Grote Studentenquiz of lekker competi-
tief doen op de Team Trophy: dat – en 

Sport: een gezond lichaam in...
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meer – kan allemaal! Ook mag je van ons 
elke maandag voor een spotprijs aan Zumba 
komen doen in Sportcentrum Lange Munte.

Ook de studentenvoorzieningen van je 
school organiseren eigen evenementen, en 
bij hen kun je ook informeren voor welke 
van onderstaande activiteiten je ondersteu-
ning kunt krijgen. Je weet het niet van ons, 
maar het antwoord is: allemaal!

KLIMMEN
Je armen en benen een stevige work-out ge-
ven kan op de 15 meter hoge klimmuur van 
avonturensportcentrum Blueberry Hill (in de 
Oudenaardsesteenweg) en in boulderzaal 
Black Box Boulder (op de Pottelberg). Ook 
zonder enige ervaring mag je je hier trou-
wens gerust komen uitleven: de zalen zijn er 
voor alle leeftijden en niveaus. Wij staan wel 
niet in voor de gevolgen qua spierpijn.

IN DE LUCHT
Onder het motto “voor elk wat springs” (we 

hadden het zelf niet beter kunnen beden-
ken) kun je in indoor trampolinepark Jump 
op een verantwoorde manier in hogere sfe-
ren komen. De 20 trampolines van Jump vind 
je netjes verzameld op de Pottelberg!

LET’S GO BOWLING
Samen gaan bowlen: het blijft een klassie-
ker onder de gegarandeerd amusante uit-
stapjes. Of je nu de ene strike na de andere 
gooit of alleen maar gutterballs voor elkaar 
krijgt, een plezierige tijd heb je sowieso. In 
Kortrijk zijn er verschillende plaatsen waar 
je heen kunt voor al je bowlingbehoeftes: 
er is bowling De Max aan het stationsplein, 
Sunset Bowling aan de Brugsesteenweg of 
Bowling Pottelberg op de…euh…Pottelberg. 
Overal zijn de schoentjes even schattig.

KART IT UP
Zeg niet zomaar ‘eens gaan karten’ als je 
naar Worldkarts gaat: op hun website be-
loven ze je een onvergetelijke kartervaring, 
dus dat is wel even een ander paar mou-
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wen. Je krijgt er vooraf instructies en een 
veiligheidsbriefing en achteraf een heus 
individueel race-verslag. Tussen die twee 
momenten is het natuurlijk vooral genie-
ten geblazen van de adrenaline die door je 
aderen stroomt als je over de piste scheurt. 
Worldkarts vind je aan de Spinnerijkaai.

PAINTBALL
Het hoger onderwijs bereidt je idealiter voor 
op het volwassen leven als werknemer, en 
hoe kun je beter proeven van het werken-
de leven dan door alvast aan teambuilding 
te beginnen doen? Met klasgenoten, kotge-
noten of gewoon met vrienden kun je naar 
hartenlust paintballen bij Paintball Kortrijk in 

de Gentsesteenweg. Je leeft je er uit op het 
grootste indoor speelveld in de omgeving. 
Niks schept een band zoals elkaar helemaal 
rot bekogelen met verfballetjes! 

FITNESS
Al dat klimmen, bowlen, karten en paintbal-
len is allemaal heel leuk, maar als je jezelf lie-
ver heel efficiënt afbeult, kun je moeilijk be-
ter doen dan een sessie stevige fitness. Aan 
keuze geen gebrek: je kunt naar De Kaai (op 
’t Hoge), JIMS (op Walle), Oxygen (in de Meen-
sestraat), Sportcampus Lange Munte of Basic 
Fit (ook in de Meensestraat én in de Engelse 
Wandeling). We vermoeden dat je overal even 
hard zweet, verder doen we geen uitspraken.

LAGO KORTRIJK WEIDE
Of je lichaam nu pool ready is of niet: bij 
LAGO Kortrijk Weide verwelkomen ze je met 
open armen voor een welgemikte plons in 
het subtropische zwemparadijs. Bouw je con-
ditie op met een paar stevige lengtes in het 
sportbad, laat je gaan op de wildwaterbaan 
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of chill jezelf te pletter in de well nesszone 
met warme lagune, sauna’s en hamam! Op 
vertoon van je studentenkaart scoor je al een 
10-beurtenkaart sportzwemmen voor maar 
20 euro. Die kaart blijft een vol jaar lang gel-
dig, dus zonder extreem uitstelgedrag gebruik 
je die makkelijk op. Hou trouwens ook maar 
een plaatsje in je agenda vrij voor de jaarlijkse 
Midnight Swim van Kortrijk Studentstad: plon-
zen in partysfeer! LAGO is trouwens ook voor-
zien van het gezellige Rest-eau-café waar je 
lekker kunt doorzakken met zicht op het bad. 
Op www.lagokortrijk.be ontdek je de ope-
ningsuren en alle details.

SPORTCLUBS
Als je het moeilijk vindt jezelf te motiveren 
om genoeg te bewegen, kunnen we je een 
sportclub warm aanbevelen. Je vindt er de 
nodige extra drive en met een beetje geluk 
ook een boel nieuwe vrienden. Kortrijk telt 
meer dan 120 erkende sportverenigingen die 
actief zijn in tientallen disciplines! Heel wat 
clubs hebben ook een speciale jongerenwer-

king. Op www.kortrijk.be/jeugdsportwijzer 
vind je hen handig per sport opgelijst.

URBAN SPORTS PARK
Van een echt park is hier weliswaar geen 
sprake – het Urban Sports Park is een ge-
bouw met bijbehorend dak en vier muren 
op het Nelson Mandelaplein – maar van 
urban sports des te meer. Skaten, freerun-
nen, steppen, bladen of BMX’en: het kan al-
lemaal, en wel gratis! De openingsuren vind 
je op www.jctranzit.be/urban-sports-park. 
Als je extra wilt inzetten kun je de boel ook 
open helpen houden: stuur een mailtje naar 
jeugdcentrum@kortrijk.be om jezelf op een 
sportief schoteltje aan te bieden.
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Kortrijk heeft de ambitie om in 2030 de Cul-
turele Hoofdstad van Europa worden. Niet 
uit de lucht gegrepen, want er valt op cul-
tureel vlak heel wat moois te beleven in de 
stad. Lees vooral verder!

Cultuurhuizen
WILDE WESTEN
Als je in Kortrijk live muziek te zien en te ho-
ren krijgt is de kans groot dat Wilde Westen er 
voor iets tussen zit. Die vrij geweldige organi-
satie zorgt voor een gevarieerde programma-
tie in hun eigen concertzaal De Kreun én zet 
bovendien ook nog eens 5 mooie muziekfes-
tivals op poten. Sonic City brengt elk jaar een 
eigenzinnige selectie artiesten, gekozen en 
goedgekeurd door één of meerdere bekende 

muzikanten. Festival Kortrijk staat garant voor 
klassiek with a twist, Klinkende Stad brengt 
geluid en kunst samen, Jazz Cats doet je met 
de vingers knippen en het Bos! Festival brengt 
betoverende livemuziek op een prachtige lo-
catie midden het groen. Met je studenten-
kaart krijg je steeds € 3 korting op de gewone 
ticketprijs, en voor concerten onder de vlag 
student@wildewesten betaal je niet meer 
dan € 6. Meer info over de studentenacties 
vind je op www.wildewesten.be/student 

MUZIEKCENTRUM TRACK
Muziekcentrum Track is een huis van en voor 
muzikanten, muziekorganisaties en muziek-
liefhebbers. Met – even diep inademen - 5 
concertzalen, 38 leslokalen, 9 bureauruim-
tes, 3 repetitieruimtes, 1 opnamestudio en 

Cultuur: dat beleef je in Kortrijk Ontspanning
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2 radiostudio’s behoort het tot de grootste 
muziekcentra van Vlaanderen.
Kom er met je band repeteren tegen demo-
cratische prijzen, volg muzieklessen op jouw 
maat, of kies voor één van de workshops. Pik 
een concertje of een comedyoptreden mee, 
of geniet gewoon van een drankje of lunch 
in café Pand.A. Je vindt Track tegenover het 
station. Het volledige aanbod kun je chec-
ken www.muziekcentrumtrack.be!

SCHOUWBURG
De Kortrijkse schouwburg wordt dit jaar 100, 
en ziet er op die gezegende leeftijd nog steeds 
beeldschoon uit. Zalig om je ruim op tijd in de 
rode pluche zetels te nestelen en het prach-
tige plafond uitgebreid te bestuderen tot de 
voorstelling begint. Die voorstelling kan van 
alles zijn: over de planken van de schouwburg 
passeren de beste comedians, theatergroe-
pen en muzikanten. Als jongere woon je heel 
wat voorstellingen bij vanaf 6 euro. Ga naar  
www.schouwburgkortrijk.be voor de program-
matie en om tickets aan te kopen.

KUNSTENCENTRUM BUDA - 
BUDASCOOP
Op het hippe Buda-eiland vind je het gelijk-
namige kunstencentrum dat zowel voor de 
hardcore cultuurvreter als voor de relatieve 
leek een geweldig mooi aanbod heeft. Zo 
programmeert stadscinema Budascoop in 
z’n drie gezellige zalen elke dag de allerbes-
te films van het moment. Dat kan gaan van 
de alom bekende winnaar op de recentste 
Oscaruitreiking tot eerder obscure parel-
tjes uit Azië. Tijdens de zomer trakteren ze 
met gratis openluchtfilm in de sfeervolle 
tuin van BK6 en met Drijf-In Cinema aan 
de verlaagde Leieboorden. Daarnaast biedt 
Budascoop ook plaats aan twee zalen die 
gereserveerd zijn voor podiumkunsten. We-
kelijks komen er hedendaagse podiumkun-
stenaars vanuit alle hoeken van de wereld 
werken aan nieuwe voorstellingen. Ook in 
de Budatoren valt er regelmatig iets te be-
leven! Festivals als NEXT en Everything Mat-
ters brengen elk jaar vernieuwende dans- 
en theaterperformances naar Kortrijk. De 
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film- en andere programmatie kan je raad-
plegen op www.budakortrijk.be. 

Als je jonger bent dan 30 kun je heel goed-
koop naar de film! Een jongerenabonne-
ment, dat je vrij mag delen met je vrienden 
en vriendinnen, is onbeperkt geldig en kost 
je maar € 30 voor 5 films of omgerekend € 
6 per film! Check zeker onze maandelijkse 
studentenavond Student@BUDA. Buda en 
Kortrijk Studentenstad selecteren voor je 
een topfilm aan € 4!

THEATER ANTIGONE
Meer dan 60 jaar geleden werd Antigone in 
het leven geroepen. Sindsdien is Kortrijks 
eigen toneelgezelschap een klinkende naam 
geworden in theatermiddens. In hun zaal 
in de Overleiestraat brengen ze hun eigen 
voorstellingen én verwelkomen ze regelma-
tig andere gezelschappen die straf toneel 
naar onze stad brengen. Daarnaast heeft An-
tigone ook een goed ontwikkelde jongeren-
werking en een sociaal-artistieke opdracht. 

Er worden theaterkampen, workshops en 
rondleidingen georganiseerd om de liefde 
voor de toneelkunst zo breed mogelijkuit te 
dragen. Jaarlijks wordt er een voorstelling 
gemaakt met ‘gewone’ mensen: iedereen is 
welkom om mee te doen!

BUBOX & BE-PART
Over moderne kunst zijn de meningen nogal 
verdeeld, maar er valt echt wel knap werk 
te rapen en daar pakken BuBox en Be-Part 
graag mee uit. BuBox is een platform voor 
actuele beeldende kunst en focust zich op 
jong talent en eigenzinnige artiesten.  Je kan 
hun tijdelijke tentoonstellingen in de Kor-
te Kapucijnenstraat altijd gratis bezoeken; 
het aanbod vind je op www.bu-box.be. Ook 
Be-Part (www.be-part.be) zet in op gratis 
moderne kunst en is regelmatig te gast in 
Kortrijk. In 2021 is het vooral uitkijken naar 
een speciaal fotografieproject in de lente én 
naar het zomerfestival Paradise (opvolger 
van het succesvolle Play-festival!).
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Musea
TEXTURE
Als je de Noordbrug gepasseerd bent, heb je 
ongetwijfeld het nabije industriële pand met 
de opvallende goudkleurige kroon opgemerkt. 
Dat is dus Texture, een modern museum ge-
wijd aan de vlasnijverheid waarmee Kortrijk 
in de loop van de 19de eeuw een bloeidende 
handelsstad werd. De Leie werd toen liefdevol 
de “gouden rivier” genoemd. Vandaar dus de 
goudkleurige afwerking van het museumde-
sign. In Texture ontdek je hoe vlas omgezet 
wordt naar prachtige textielproducten en 
hoe die industrie Kortrijk door de eeuwen 
heen op de wereldkaart gezet heeft. Je kunt 
er ook regelmatig deelnemen aan boeien-
de workshops. Elke eerste zondag van de 
maand kom je gratis binnen! Op andere 
dagen betaal je als student 4 euro. De ge-
zellige museumbar Kaffee Damast is ook 
een bezoekje waard!  Een keer per maand 
geniet je er van live jazzmuziek.
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Creatieve werkplekken
BK6
Een creatieve ontmoetingsplek en meteen 
ook dé toegangspoort tot het Buda-eiland. 
Kunstenaars, designers, studenten, creatieve 
ondernemers, actieve burgers en culturele 
organisaties gaan er samen aan de slag. Ie-
dereen – jij dus ook! - kan er komen werken, 
relaxen, eten, drinken, ontdekken en genie-
ten. Via deze bruisende ontmoetingsplek 
kan je het hele eiland verder ontdekken: de 
arthouse cinema Budascoop, de Budafa-
briek, de volkstuintjes op Leilekkerland, de 
ligweide en skatebowl aan Buda Beach,…

QUINDO
Een straffe jongerenradio, een vernieuwend 
medialab, een boeiende website, een orga-
nisator van workshops en mediakampen...je 
merkt het, Quindo laat zich niet zo gemakke-
lijk in een kort tekstje samenvatten. Sowie-
so is het een Kortrijks project om fier op te 
zijn! Zelf je steentje bijdragen? Dat kan, want 

Quindo staat permanent open voor nieuwe 
mediamakers – dj’s, presentatoren, technici, 
fotografen, webjournalisten,…je werkt er met 
het beste materiaal en leert er werkelijk alle 
kneepjes van het vak. Stuur een mailtje naar 
info@quindo.be of contacteer op Messenger 
via @MedialabQuindo.

BUDA::LAB
Passief van cultuur genieten is geweldig, 
maar als je liever (of even graag) zelf cre-
atief aan de slag wilt gaan kunnen we dat 
alleen maar aanmoedigen. Gelukkig heeft 
Kortrijk ook hier een geschikte plek voor! 
Bij BUDA::lab kun je moedig aan de slag met 
3D-printers, een lasercutter, elektronica en 
handgereedschap allerhande. Je kunt er ook 
toegang krijgen tot een hout- en metaalate-
lier. Kortom, bij BUDA::lab vind je alle tools 
die je nodig hebt om je meest waanzinnige 
hersenspinselen in tastbare realiteit om te 
zetten. Voor maar € 12 per jaar word je lid! 
Je kunt er ook terecht voor boeiende work-
shops, bijvoorbeeld rond zeefdrukken, foto-
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grafie, lederbewerking,… Dat allemaal in de 
Budafabriek op de Dam.

MAAKLAB VIVES
Iedereen die iets wil creëren is welkom in het 
Maaklab! Dat is een open atelier waar je sa-
men met andere enthousiaste creatievelingen 
(studenten, professionelen, ondernemers…
maakt niet uit!) de innovaties van morgen uit-
werkt. Een inspirerende omgeving waar je je 
ideeën waarmaakt én kennis maakt met an-
dere gedreven mensen. Netwerken geblazen!

INDUSTRIAL DESIGN CENTER HOWEST 
EN UGENT CAMPUS KORTRIJK
Een state of the art plek waar jonge ontwer-
pers de kneepjes van het vak aangeleerd 
krijgen: dat is het Industrial Design Center 
van Howest. Er zijn brainstormhoekjes en 
ontwerpstudio’s, ateliers, een maquette-
ruimte, een materialenbibliotheek,…alles 
uitgerust voor de nieuwste technieken. De 
design-nerds onder jullie weten dus bij deze 
dat ze maar beter een bezoekje inplannen.

ACADEMIE KORTRIJK
Als het kriebelt om je uit te leven in de kun-
sten ben je bij de Academie aan het juiste 
adres. In de opleiding beeldende vorming 
proef je 4 uur per week van diverse beelden-
de kunstdisciplines. Net zoals de opleidin-
gen architectuuratelier, striptekenen, audio-
visueel atelier en digitaal beeldatelier een 
boeiende aanvulling op je ‘gewone’ studies! 
Als student kun je bovendien een vermin-
derd tarief krijgen.

Als je je nog verder wilt specialiseren, kun 
je doorstromen naar de hogere graad. Acht 
uur per week leer je er de technische aspec-
ten van de kunstdiscipline en word je ge-
stimuleerd om een eigen artistiek parcours 
te ontwikkelen. Er zijn ateliers tekenkunst, 
schilderkunst, fotokunst en nog veel meer. 
Afhankelijk van het atelier kan er zowel 
overdag, ’s avonds als tijdens het weekend 
les gevolgd worden. Interesse? Neem voor 
uurroosters en andere info zeker eens een 
kijkje op www.kortrijk.be/academie.
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BIBLIOTHEEK
Op vertoon van je studentenkaart word je 
helemaal gratis lid van de openbare bib van 
Kortrijk! Behalve boeken ontleen je er ook 
strips, games, films en muziek, en kun je ter 
plaatse gebruik maken van mediapc’s met 
aangepaste software voor muziek-, film- en 
fotobewerking. Er is een Open Leercentrum 
en in de blokperiode een stille studeerruimte. 
Voor eventuele opzoekingswerken maak je ge-
bruik van hun uitgebreide archieven, met on-
der andere toegang tot de databank van het 
Gopress Krantenarchief. Tentoonstellingen, le-
zingen en workshops vinden er ook regelmatig 
plaats. Een student kan het eigenlijk niet ma-
ken geen lid te zijn van de lokale bibliotheek: 
met z’n allen naar de Leiestraat dus!

Jeugdhuis
TRANZIT
Bij Tranzit volg je workshopreeksen aan 
voordelige tarieven (+/- € 25 voor 5 lessen). 
Onder andere muziekworkshops zitten in 

het aanbod. Je kan er ook een repetitie-
ruimte, danslokaal, crea-lokaal of fuifzaal 
boeken. Tranzit beschikt ook over een ind-
oor USP (Urban Sports Park) waar je gratis 
kan skaten, BMX’en, steppen en freerunnen. 
Meer info en openingsuren kan je terugvin-
den via de Facebookpagina Urban Sports 
Park - Tranzit/

Broed je samen met wat vrienden of mede-
studenten op een innoverend project voor 
jongeren maar ontbreekt het je aan midde-
len? Dan springt Jeugdcentrum Tranzit voor 
jou in de bres met een projectsubsidie. Wil 
je meer info over Tranzit, de workshopreek-
sen, de projectsubsidies of hoe je een ruim-
te kan boeken? Surf naar www.jctranzit.be 
of neem een kijkje op hun Facebookpagina!

Loop eens een jeugdhuis binnen: ook zij 
hebben een uitgebreide werking en barsten 
van de energie en frisse ideeën. Toppers als 
De Reflex en De Stroate zijn maar enkele 
voorbeelden.
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Sommige minder positief ingestelde perso-
nen (leugenaars!) zouden in een slechte bui 
wel eens durven beweren dat er in Kortrijk 
helemaal niks te beleven valt. Daar zullen 
we hier snel even komaf mee maken! Behal-
ve de niet stuk te krijgen klassiekers – de 
Kerstmarkt, de Paasfoor, de Sinksenfees-
ten – kun je in Kortrijk ook naar eigenwijze 
muziekfestivals (Sonic City), veelzijdige kun-
stevenementen (Perplex, het Next-festival), 
sportieve events (de Bruggenloop, Challenge 
Run, Midzomerrun, Beach Volley), student-
gerichte activiteiten (Midnight Swim, Kajak-
race, Team Trophy), en een heleboel andere 
initiatieven die het in onze stad doen leven. 
In de deelgemeenten kun je trouwens ook 
kennismaken met authentieke kleppers als 
de Tinekesfeesten in Heule.

Student Welcome
Normaal gezien staat hier een razend 
enthousiast tekstje over dit zeer sym-
pathieke gratis muziekfestival waarmee 
Kortrijk Studentenstad elk jaar uitpakt 
om het academiejaar passend in te zet-
ten. Maar jammer genoeg gooide het 
Corona-virus ook hier weer roet in het 
eten en de editie 2020 moest, zoals de 
meeste andere festivals, afgelast wor-
den. We doen er alles aan om ervoor 
te zorgen dat er in oktober 2021 een 
ijzersterke editie komt die voor min-
stens twee telt. Zeker nog even in 
Kortrijk blijven studeren dus!

Evenementen: Kortrijk leeft!
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Vrijetijdsmarkt
Wie bij dit boekje toch een beetje op z’n 
honger blijft zitten (we proberen het niet 
persoonlijk te nemen) kan z’n licht komen 
opsteken op Kom Uit Je Kot. Op elke campus 
komen de verschillende vrijetijdsaanbieders 
van Kortrijk langs om zich persoonlijk aan 
je voor te stellen. Je komt er alles, tot in de 
kleinste details, te weten over hun werking 
en programmatie. Jeugdcentrum Tranzit, kun-
stencentrum BUDA, radio Quindo, De Stroa-
te, De Academie, vzw Sportplus, de Schouw-
burg,…die en talrijke andere huizen zijn er om 
je helemaal warm te maken. Check de Face-
bookpagina van Kortrijk Studentenstad om te 
weten te komen wanneer de Vrijetijdsmarkt 
halt houdt op jouw campus.

UiTPAS
We zouden ons niet meteen specialisten 
noemen in de wereld van de internationale 
financiële markten, maar we durven zonder 
veel twijfelen te stellen dat de UiTPAS een 
bijzonder interessante investering is, toch 
als je van plan bent om in Kortrijk af en toe 
eens een activiteit buiten je voordeur te on-
dernemen. Met de pas – die je gratis kan 
afhalen bij jouw STUVO – spaar je punten 
in zowat alle cultuurhuizen, musea en sport-
clubs van de stad, en dat gewoon bij elk be-
zoek. Die punten kun je al snel weer inruilen 
voor allerlei leuke cadeautjes.
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Howest en UGent 
Campus Kortrijk

Op Campus Kortrijk Weide kun je de benen 
onder tafel schuiven bij Resto ‘t Obeetje. Je 
kunt er gaan voor een verzorgde dagschotel, 
kiezen voor het vegetarische alternatief, of 
voor de vaste selectie van snacks (croques, 
frietjes, burgers), pasta’s, de salad bar en 
broodjes. In Resto Plaza haal je een Take 
Away lunch of geniet je – ook hier – van pas-
ta, croques, slaatjes en belegde broodjes.

KU Leuven Campus 
Kulak Kortrijk

‘Den Alma’ is vooral in Leuven een begrip, 
maar ook op de Kortrijkse campus van de 
KU Leuven is dit illustere studentenrestau-
rant present. Ook hier kun je kiezen tussen 
een warme maaltijd (die je zo’n 4,5 euro 
kost) of een belegd broodje. Als het alle-
maal wat sneller en efficiënter mag gaan 
kun je via de app een broodje of pasta be-
stellen.  Ook een mooi initiatief: elke dins-
dag is er in studentenresidentie De Corona 
een broodmaaltijd (boterhammen met be-
leg en verse soep). De opbrengst gaat naar 
het goede doel.

Studentenrestaurants
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VIVES
In het studentenrestaurant The 
Cube staat er elke dag een ver-
zorgde dagschotel, een veggie op-
tie en diverse broodjes en pasta’s 
op het menu. In Bistro ’t Forum 
– in het centrale gebouw op de 
campus – eet je à la carte en 
worden iets uitgebreidere (maar 
nog steeds betaalbare) schotels 
geserveerd. Ook in ’t Forum is er 
een pizza- en pastabar die in-
staat voor een snelle Italiaanse 
hap om mee te nemen. In het 
gebouw Hantal 4, ten slotte, 
vind je de broodjeszaak van 
Sodexo. Opties genoeg dus!

Uit eten
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Gezond
KROK UBUNTU
Voor een snelle en goedkope lunch 
uit het vuistje is Krok Ubuntu een 
topadresje. Op het menu: grondig 
gepimpte croques, frisse slaatjes en 
voedzame soep. Op mooie dagen is 
hun terras aan de Leieboorden een 
zalige plek om even te chillen.

BUDA KITCHEN
We geven toe: lunchen in een senio-
renhome klinkt op papier niet zo aan-
trekkelijk, maar Buda Kitchen is een ver-
rassend tof adresje aan de Leie. In het 
strakke serviceflatgebouw ontdek je een 

Eetplekjes in de stad
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knap ontworpen open ruimte waar je steeds 
dagverse en betaalbare schotels op de kop 
tikt. De gratis wi-fi is mooi meegenomen. Ge-
haast? Takeaway Alta is perfect voor een eco-
logisch verantwoorde snelle hap.

DEDINGEN
Met z’n gezelllige retro interieur en huiselijke 
sfeer (inclusief sociale kat die de stamgasten 
af en toe komt begroeten) stond deDingen al 
een aantal jaar bekend als één van de char-
mantste kroegen in Kortrijk. Ondertussen is 
het café uitgegroeid tot  een brunch-, lunch- 
en koffiebar waar je dus ook kan genieten van 
verse gerechten. Goed om weten voor de bier-
liefhebbers: deDingen heeft een eigen micro-
brouwerij! Sowieso een bezoekje waard als je 
op het Buda-eiland bent. 

DE KLEINKEUKEN
Bij De KleinKeuken serveert men zelfs al-
leen maar plantaardige schotels: je kunt er 
je eigen slaatje samenstellen, de vegan Bu-
daburger proeven, een gezonde ovenscho-

tel bestellen of één van de suggesties van 
de dag proberen. Afsluiten doe je met een 
heerlijk veganistisch taartje. 

WOW SALAD BAR 
Het kan misschien een opgave lijken om echt 
enthousiast te worden van een simpel slaatje, 
maar kom toch maar eens langs bij WOW. Je 
stelt er zelf je ideale slaatje samen en kunt kie-
zen uit verschillende smakelijke vinaigrettes. 
Bij zonnig weer is het fijn zitten aan de kleurrij-
ke picknicktafels op het mooie Vandaeleplein.

VESPER
Nog meer vers en gezond vind je in de Voorstraat 
bij Vesper. Ook hier zijn de salades uitstekend, 
maar we tippen vooral de heerlijke lasagne. 

VORK
Een sociaal restaurant hoeft geen deprimeren-
de ervaring te zijn. Dat bewijst Vork elke dag 
met een verzorgde lunch (telkens ook met ve-
getarische optie) voor een betaalbare prijs in 
een aangename omgeving. Bovendien kan je 
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er voortaan ook elke donder-
dag- en vrijdagavond vanaf 
18u. een gezond studenten-
menu (soep + hoofdgerecht) 
krijgen voor maar 5 €! En dat 
op simpel vertoon van je stu-
dentenkaart.

Een snelle hap
MANUEL KARTEL
De inmiddels beroemde Paul 
van Paul’s Boutique zag er wel 
iets in om ook een Mexicaans 
geïnspireerde fastfoodtent naar 
onze stad te brengen, en in dat 
opzet is hij alweer met glans 
geslaagd. De taco’s en burritos 
van Manuel Kartel zijn bijzonder 
smakelijk, zeker met wat hot sau-
ce en een Mexicaans biertje erbij. 
Een aanwinst voor de Leiestraat.
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BOSSUWÉ
De Bossuwé-frituur aan het station is al 
tientallen jaren lang een begrip in Kortrijk, 
en om de studenten nog meer tegemoet te 
komen is er nu ook een vestiging op ‘t Hoge. 
Probeer zeker eens hun specialiteit: de Bos-
sburger heeft z’n naam niet gestolen en is 
effectief baas.

BELLEGEMS FRIETHUIS
Nog zo’n vaste frituurwaarde is het Belle-
gems Friethuis in de Doornikserijksweg: ze 
zijn zomaar even de volle zeven dagen op 
zeven geopend! Naast de hoofdzaak (heerlij-
ke frieten!) kan je er ook uitstekende berei-
de schotels - zoals vol-au-vent, stoofvlees of 
americain - naar binnen werken.

MISTER SPAGHETTI
De allereerste Mister Spaghetti opende in 
2014 de deuren in Roeselare, en ondertussen 
is het razend populaire pastarestaurant ook 
vertegenwoordigd in Aalst, Antwerpen, Brug-
ge én Kortrijk. De succesformule is simpel: 

héél goeie spaghetti met héél goeie (en veel 
soorten) sauzen in ruime porties. De echte 
freaks kunnen de XL-Challenge aangaan en 
proberen om op een half uur tijd 2,3 kilo spa-
ghetti te verzetten. Geen commentaar.

PAUL’S BOUTIQUE
Ondertussen zijn er vestigingen geopend in 
Gent en Antwerpen, maar Paul’s is en blijft 
wel degelijk een authentieke Kortrijkse bur-
gertent! Daar zijn we trots op, want Paul’s 
Boutique serveert zalige luxeburgers met 
een krokant broodje, een bijzonder lekker 
sausje, voldoende verse groenten en een 
ruime keuze aan vlees én vegetarisch. 

PASTASCIUTTA
Bij Pastasciutta heb je een ruime keuze aan 
verse pasta’s met diverse sauzen, allemaal 
in een handig meeneemboxje. Je kunt de 
sauzen trouwens ook apart kopen als je lie-
ver zelf je pasta kookt. Tip: vraag een spaar-
kaart, want je hebt al snel een gratis pasta 
bijeengepeuzeld!
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AROY
‘Aroy’ is Thais voor ‘lekker’ en deze zaak 
heeft z’n naam niet gestolen. Je kunt er heen 
voor authentieke Thaise keuken met een 
uitstekende pad thai en pikante curries.

DE BLAUWE FRITUUR
Een jaar of twee geleden nog uitgeroepen tot 
Beste Frituur van Vlaanderen! Achter de opval-
lende gevel (het is echt wel een blauwe frituur) 
gaat een ideale keet schuil waar je behalve de 
obligate frieten, frituursnacks en burgers ook 
broodjes, slaatjes en pasta’s kunt krijgen.

NOODLEBAR
Vergeet die vieze instanttroep: bij de Nood-
lebar op ’t Hoge koop je verse gewokte 
noedels om mee te nemen en dat verschil 
smaak je echt wel.

FRIETLOUNGE DEN APPEL
Frietlounge Den Appel serveert huisgemaak-
te burgers en verschillende bereide scho-
tels. Ze hebben ook een leveringsdienst.

Met je ouders ;)
GROTE MARKT
Geen gebrek aan keuze op de Grote Markt: 
ga langs bij de Italiaan (Da Franco of L’Oste-
ria), kies voor een degelijke brasserie (Muze, 
Nata, La Bohème, Maddox) of probeer de 
sushi van Nagomi. 

RIBS ‘N’ BEER
De naam zegt het al een beetje: dit restau-
rant (vlakbij het station) is gespecialiseerd 
in vlees – véél vlees – en Belgische bieren. 
Overtuigde carnivoren kunnen er zich te 
goed doen aan langzaam gegaarde ribbetjes 
of een uit de kluiten gewassen T-bone steak 
van zomaar eventjes 650 gram. 

BALTHAZAR
Zin om even wat Parijse sferen op te zoeken 
in Kortrijk? In Balthazar krijg je traditione-
le bistrogerechten geserveerd in een bij-
passend decor. In de lente, de zomer én de 
herfst is het verwarmde terras tegenover de 

66



Leie een publiekstrekker en zijn de tafeltjes 
er dus felbegeerd.

NUDE
Nude is in de eerste plaats een stijlvol-
le cocktailbar - zo één waar je de barman 
zonder al teveel overdrijving gerust een 
mixoloog kunt noemen - maar je kunt er 
ook heen voor een kwaliteitsvolle lunch 
of speekselklierstimulerende tapas. Zeker 
de moeite om eens binnen te lopen in het 
hoekpand aan het Casinoplein.

VA ET VIENT
Hebben je ouders een goed gevulde porte-
feuille en verkeren ze in een gulle bui? Dan 
is een bezoekje aan Va Et Vient zeker te 
overwegen. Je krijgt er bijzonder verfijnde en 
verzorgde gerechten voorgeschoteld, verras-
send bereid met hoogstaande ingrediënten. 
Voor moeilijke eters is het wel opletten ge-
blazen: je kiest er niet a la carte en eet dus 
wat de chef die dag selecteerde.

LILY’S NOODLE HOUSE
Voor als het eens een ietsje exotischer mag 
zijn: klinkende schotels uit de Japanse keu-
ken als beef tataki, chicken teriyaki of miso 
ramen kun je volop uitproberen bij Lily’s 
Noodle House aan de Leieboorden. Hun 
dessertkaart is er trouwens ook één om van 
te watertanden.

MARY’S IRISH PUB
Het interieur van Mary’s Irish Pub is op zich 
al een attractie, van de indrukwekkende fles-
senwand tot de vele prullaria die je er kan 
bekijken. Maar er zijn natuurlijk ook de lek-
kere bieren, de kaart met typische pub food 
en de sympathieke Engelstalige bediening. 
Je kan er regelmatig live muziek horen en op 
maandagavond is er de wekelijkse quiz. Een 
oergezellige (eet)kroeg dus.
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Aan plaatsen om iets te drinken is er (ge-
lukkig!) geen gebrek in de stad. In de sta-
tionsbuurt is er het beroemde “stroatje” 
met een reeks café’s die een begrip zijn 
in Kortrijk: Den Bras, Den Trap, De Geverf-
de Vogel, Café 56 en de Stradivarius zijn 
alom gekende namen. Je kan ook afzakken 
naar hippe seizoensgebonden pop-ups als 
Azuro, Bar Amorse, Bar Botaniek of Sibäria. 
En dan zijn er natuurlijk ook volgende fijne 
kroegen pal in de studentenbuurt!

BARSOL
In het nieuwe pedagebouw op de campus 
van VIVES ligt ook deze studentenbar waar 
je naar hartenlust kunt lunchen en pilsen. 
Club-1, de ondergrondse feestzaal, is een 
trekpleister op donderdagavond.

CAFÉ 56
Niet alleen in de studentenbuurt vind je stu-
dentikoze café’s. In het centrum ligt Café 56 
dat een hart heeft voor de studerende po-
pulatie van Kortrijk. De bazen zitten mee in 
de organisatie van verschillende evenemen-
ten voor studenten.

CITADELLE
Goedkoop bier is altijd al een doorslagge-
vend argument geweest voor een studen-
tencafé. Bij Citadelle vind je dit dan ook.  
Vooral de leden van studentenclub Ecliptica 
zijn er kind aan huis, maar vanzelfsprekend 
is iedereen welkom.

JH REFLEX
Ook ‘de Reflex’ geniet behoorlijk wat naam-

Studentencafé’s
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bekendheid in Kortrijk. In 
dit jeugdhuis zijn er vaak 
themagebonden activitei-
ten te doen, en op woens-
dagavond zet studenten-
club Kerberus het feestje 
in gang.

’T KANON
Maar liefst 4 (vier!) stu-
dentenclubs beschou-
wen ’t Kanon als hun 
tweede thuis, dus veel 
studentikozer dan dit 
wordt het niet. Dins-
dag- én donderdag-
avond zijn de feest-
avonden ter plaatse.

DEN CHIPS
Je denkt er misschien 
liever niet aan, maar 
als je ouders nog in 
Kortrijk gestudeerd 
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hebben is de kans niet denkbeeldig dat ze 
ooit flink uit de bol gegaan zijn in Den Chips. 
Die kroeg is al decennialang een begrip in 
Kortrijkse studentenmiddens. Op donder-
dagavond kun je er vaak heen voor een vet 
feestje, op poten gezet door studentenclub 
Mercurius.

DEN BROSS
Na een sluiting die een tweetal jaar duurde, 
heropende Den Bross in 2017 zijn deuren in 
een nieuw pand. Dat was geen moment te 
vroeg want Den Bross is een graag geziene 
plek voor studenten. Over de middag kun je 
er terecht voor een snelle lunch.

’T BUNKERTJE
Het campuscafé van Howest en UGent Cam-
pus Kortrijk (en thuisbasis van club Cen-
taura), waar je de hele dag lang kunt gaan 
chillen en tafelvoetballen. Maandagavond 
is het wekelijkse feestmoment; een partijtje 
beerpong is dan zeker niet uitgesloten.

DE CANTOR & ZWEETKELDER
Het Kulakpraesidium verwelkomt je iedere
zondag en dinsdag in hun studentencafé ‘de
Cantor’ op de Kulak! Je kunt er genieten van 
een frisse pint aan studentikoze prijzen. Op 
donderdag kun je daarnaast in de - redelijk 
beruchte - Zweetkelder terecht voor het be-
tere benenwerk. 
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Hoeveel is te veel?
Je kent het wel: je bent op een feestje, de 
sfeer zit er goed in en als het op geconsu-
meerde drankjes aankomt ben je de tel al 
een tijdje kwijt. Dat kan heel erg gezellig zijn, 
maar je let best toch op: voor je het weet 
heb je een ongezonde gewoonte gevormd 
en word je afhankelijk. Als je merkt dat je 
bij verveling of negatieve gevoelens altijd 
als vanzelfsprekend naar alcohol grijpt, of 
als je op de duur elke dag wel een glaasje 
te veel op hebt, wijst dat op een probleem. 
Overmatig drinken heeft sowieso gevolgen: 
je wordt er prikkelbaar van, slaapt slechter 
en voelt je fysiek minder fit. Probeer dus je 
eigen drankgebruik bewust op te volgen en 
zo nodig in te perken, en kijk er ook voor 

uit dat je vrienden en vriendinnen zichzelf 
niet in nesten werken. Als je met vragen zit 
over drankgebruik kun je een kijkje nemen 
op www.alcoholhulp.be. 

Eerste hulp bij 
katers en kattinnen

Even een weetje dat misschien als een on-
aangename verrassing zal aankomen: het 
kost de gemiddelde lever één à anderhalf 
uur om 1 glas alcohol te verwerken. Als 
student zal je wel vertrouwd zijn met ele-
mentaire wiskunde en kun je dus zelf het 
rekensommetje maken: na een glas of 5 is je 
lichaam al snel 7,5 uur in de weer om de al-
cohol in je lijf af te breken. Als een bepaalde 
grens bereikt is zul je het the morning after 
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wel voelen – dan steekt de spreekwoordelij-
ke kater de kop op. Het is dan vooral kwestie 
van jezelf even koest te houden, maar er zijn 
toch enkele dingen die je kunt doen om de 
pijn te verzachten. Drink water – véél water 
-, probeer wat frisse lucht in te ademen, rust 
voldoende (sporten is nu even geen goed 
idee) of neem een aspirine. Een iets leukere 
tip: vet helpt om gifstoffen te absorberen, 
dus voor één keer is een vettige hap niet 
alleen lekker maar ook gunstig voor het her-
stelproces van je lichaam. We bevelen dan 
ook een stevig pak friet met een groot glas 
water en eventueel een aspirientje on the 
side aan.

VIVA SARA
Je zult in België maar weinig mensen vinden 
die even gepassioneerd zijn door koffie – en 
evenveel knowhow hebben ter zake – als de 
gebroeders Deprez. Ze waren van jongs af 
aan weg van het zwarte goud en ontwikkel-
den zich gaandeweg tot meester koffiebran-
ders en barista’s. Hun Viva Sara Kaffee op de 
Grote Markt is een behoorlijk indrukwekken-
de koffiebar in een rijkelijk interieur waar je 
de meest heerlijke espresso’s, lattes en ame-
ricano’s kunt proeven. Er is ook een groot 
aanbod van thee, zoete versnaperingen en 
een winkeltje met benodigdheden. Topper!

KORTOM
Vinyl is ondertussen alweer een tijdje he-
lemaal terug, en elke zichzelf respecteren-
de stad moet dan ook minstens één hippe 
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platenwinkel hebben. Nog beter wordt het 
als je tussen het snuisteren door ter plaatse 
ook een goeie koffie kunt drinken, zoals bij 
Kortom op het Overbekeplein. Hét Kortrijkse 
adres voor muziekfreaks!

HUYZE BEGGA
In het Begijnhof – officieel erkend Werel-
derfgoed – kun je op de koffie in het Huis 
van de Grootjuffrouw, een mooi historisch 
pand dat onlangs een uitgebreide reno-
vatie onderging. Behalve heerlijke koffie 
staan er ook streekbieren, cocktails en 
huisgemaakte limonades op de kaart. 
Een bezoekje waard.

THEORIA
Aan het Casinoplein staat een indruk-
wekkend pand dat thuis is van één van 
de allermooiste boekenwinkels van het 
land én van een supergezellige bar. Je 
drinkt er je dampende kop koffie of 
thee terwijl je ogen zich te goed doen 
aan de rijkelijk gevulde boekenrekken. 

Koffiebars
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Er is steeds ook verse taart (met een vegan 
optie) te verkrijgen. Voor wie houdt van le-
zen is dit met voorsprong de zaligste plek in 
de stad om een koffie te gaan drinken.

KURO NEKO
We zijn niet per se fan van alle Japanse 
trends die naar België overwaaien, maar over 
kattencafé’s natuurlijk geen kwaad woord. 
Ook Kortrijk heeft nu in de O.L.-Vrouwestraat 
zo’n plek te pakken. In Kuro Neko kan je heer-
lijk koffie, thee of limonade drinken terwijl je 
geniet van alle kattenactiviteit om je heen. En 
mocht je er echt je hart verliezen: de poezen 
in kwestie kan je ook adopteren!

KAFFEE RENÉE
In de winkelstraten is er uiteraard nooit 
een gebrek aan plaatsen om een koffie- of 
theepauze in te lassen, maar in de Lange 
Steenstraat is Kaffee Renée toch een favo-
riet, al was het maar voor het sympathieke 
logo met de uil! En natuurlijk ook voor hun 

heerlijke zelfgemaakte chocolademelk, biolo-
gische thee en ambachtelijke grootmoeders 
koffie. Je kunt er ook ontbijten in verschillen-
de formules, van heel bescheiden tot heel 
stevig. Tijdens de warme maanden vind je er 
verkoeling bij een verrukkelijke frozen yogurt 
en/of hun zelfgemaakte verse milkshakes.

TARTERIE
De naam geeft het al een beetje weg : Tarte-
rie is in de eerste plaats een bezoekje waard 
voor hun uitgebreide aanbod van overheer-
lijke, artisanaal bereide taarten. Hun Bre-
toense appeltaart of hun crumble van rode 
vruchten zijn gewoon niet te missen als je 
een béétje van zoet houdt. Maar ook hun 
verse quiches en hun lekkere lunches zijn 
de moeite om te ontdekken.
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Supermarkten & 
shopping centrum

De boodschappen: ondanks alle technologi-
sche vooruitgang van de laatste jaren zullen 
ze nog steeds zichzelf niet doen, en dus zul 
je toch onvermijdelijk af en toe de deur uit 
moeten om jezelf te bevoorraden. Voor je 
dagelijkse inkopen kun je naar de gebruike-
lijke supermarkten of kiezen voor één van 
de vele speciaalzaken in de binnenstad. Als 
je tijd - en zin - hebt om wat uitgebreider 
te shoppen zijn de winkelstraten (Korte en 
Lange Steenstraat, Steenpoort, Wijngaard-
straat, Sint-Jansstraat) een aanrader. In 
dezelfde buurt vind je trouwens ook K in 
Kortrijk, het moderne shopping centrum dat 
onderdak biedt aan meer dan 70 winkels. De 
hoofdingang ligt op de Veemarkt.

Markten
Kies je liever voor lokale, verse en ambach-
telijke producten? Dan is de wekelijkse 
markt iets voor jou. Elke maandag staat die 
traditiegetrouw van 8u tot 13u op de Grote 
Markt, het Schouwburgplein en in de Door-
niksestraat. Je kunt er terecht bij de vele 
kraampjes van kleine handelaren die je met 
liefde hun koopwaar presenteren. De ge-
moedelijke sfeer krijg je er gratis bij.

Joyn
Als je regelmatig gaat winkelen in Kortrijk 
(en die kans is vrij groot als je hier studeert) 
kan het interessant zijn om een Joyn-kaart 
aan te vragen. Bij elke aankoop in één van 
de deelnemende zaken krijg je punten waar-
mee je voor allerlei voordelen en kortingen 
spaart. Geen zin om het zoveelste plastic 
kaartje aan je portefeuille toe te voegen? Er 
is ook een Joyn-app die je gratis op je smart-
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phone kunt installeren en 
die net zo goed werkt. Voor 
een lijst met de deelnemen-
de winkels en alle andere 
info over Joyn surf je naar 
www.beleefkortrijk.be. 

W
inkelen
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Je zult misschien uitkijken naar 
een baantje om wat extra cash 
binnen te brengen.. Prima idee, 
maar je zorgt er wel best voor 
dat je goed op de hoogte bent 
van de voorwaarden van je 
statuut als jobstudent. Je ex-
tra inkomsten kunnen name-
lijk zo hun gevolgen hebben 
voor je kinderbijslag, sociale 
zekerheid en belastingen. In 
principe mag je 475 uur wer-
ken onder het voordelige 
statuut van jobstudent. Het 
is sowieso een goed idee 
om jezelf vooraf goed in te 
lichten. Zo kom je niet voor 
onaangename verrassin-
gen te staan. Steek je licht 
op bij je dienst studen-
tenvoorzieningen of neem 
een kijkje op de website 
Student@Work.

Studentenjobs
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PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING
In het begin van deze brochure hebben we 
je al uitgebreid voorgesteld aan de dienst 
Studentenvoorzieningen op jouw school, 
maar omdat het best wel belangrijk is her-
halen we het nog even: bij je STUVO kun je 
steeds aankloppen als je in de loop van je 
studententijd met bepaalde vragen worstelt. 
De begeleiders die er werken zijn getraind 
om specifiek met studenten in gesprek te 
gaan en zullen je vraag met de grootste ver-
trouwelijkheid behandelen. Een afspraak 
maken is volledig vrijblijvend en kost je niks.

PSYWEST
Als je bepaalde obstakels ervaart die niet 
meteen van die aard zijn dat ze een per-
soonlijk gesprek nodig maken, kan Psywest 
je misschien een oplossing bieden. Je kunt 
er heen voor workshops rond thema’s die 
bij studenten vaak spelen, zoals uitstel-
gedrag, stress, faalangst, een gebrek aan 
assertiviteit,… De trainingen gebeuren in 
groep ,worden professioneel begeleid en 

zijn gratis of heel voordelig geprijsd. Op 
www.psywest.be ontdek je de kalender 
met het aanbod en de mogelijkheid om in 
te schrijven.

STUDIEBEGELEIDING
Aan een studie beginnen is toch altijd een 
beetje een sprong in het duister. Je hebt 
zeker bepaalde verwachtingen, en hopelijk 
worden die ook grotendeels ingelost, maar 
het kan ook zijn dat je moet vaststellen dat 
het toch niet helemaal loopt zoals je ge-
dacht had. Het kan bijvoorbeeld moeilijker 
dan verwacht blijken om al die nieuwe leer-
stof te verwerken, of je kunt in de loop van 
het academiejaar tot de conclusie komen 
dat je gekozen studierichting voor jou niet 
de beste is. In dergelijke gevallen heb je ze-
ker baat bij wat coaching. In eerste instantie 
kun je terecht bij één van je docenten, maar 
je school heeft ook een dienst studiebege-
leiding die je graag bijstaat. Op de website 
van je school vind je zeker meer gedetail-
leerde informatie.

Studentenzorgen
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STUDIEFINANCIERING
De Vlaamse Overheid voor-
ziet voor heel wat studenten 
een studietoelage die flink 
kan helpen om je kosten 
te dekken. Op www.studie-
toelagen.be en www.cen-
tenvoorstudenten.be kun je 
hierover alle mogelijke details 
opzoeken. Als het je allemaal 
wat onduidelijk is kun je bij je 
dienst Studentenvoorzieningen 
ook een persoonlijk gesprek in-
plannen. De medewerkers van 
de sociale dienst kijken samen 
met jou na waar je recht op hebt 
en helpen je met je aanvraag. 
Mogelijk kom je ook in aanmer-
king voor een extra financieel 
duwtje in de rug. Als je aan be-
paalde voorwaarden voldoet kun 
je bij je STUVO bijvoorbeeld aan-
spraak maken op een voorschot 
op je studietoelage, een renteloze 
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lening of zelfs een bijkomende toelage. Het 
kan dus absoluut de moeite lonen om er 
naar te vragen!

BUDDY PROJECT / NEST
Kortrijk is dan wel geen wereldstad zoals 
Londen of Parijs (geef ons nog een jaar of 
twee), maar toch kan het voor internatio-
nale studenten een hele uitdaging zijn om 
hier goed de weg te vinden. Gelukkig is er 
het Buddy Project, opgezet door Howest: in-
ternationals krijgen een lokale student als 
buddy toegewezen die hen helpt om zich te 
settelen op de campus en in de stad. Ook 
studentenclub ESN Leonardo Kortrijk zet 
volop in op sociaal contact tussen Belgische 
en internationale studenten. En vanuit de 
stad Kortrijk zelf komt – in samenwerking 
met de onderwijsinstellingen – het hartver-
warmende intiatief NEST. Dat project koppelt 
internationale studenten aan vrijwillige fa-
milies die samen met hen leuke dingen (ko-
ken, eten, eens naar het voetbal of naar de 
film,…) ondernemen. Zo hoeven de interna-

tionale studenten zich hier niet te eenzaam 
te voelen en maken de families een sympa-
thieke nieuwe vriend(in) in het buitenland. 
Win-win!

SOCIAAL HUIS/OCMW KORTRIJK
Voor de meerderheid van de studenten 
geldt dat één of beide ouder(s) instaan 
voor hun levensonderhoud en de studie-
kosten. Maar als dat voor jou niet zo is hoef 
je gelukkig niet in de kou te blijven staan. 
Het OCMW erkent studenten als een spe-
cifieke doelgroep en als je van je ouder(s) 
geen of onvoldoende financiële steun krijgt 
kun je een leefloon aanvragen dat je in de 
mogelijkheid stelt om toch een studie aan 
te vatten. Het OCMW beslist wel autonoom 
over elke individuele hulpvraag. Behalve 
voor een eventueel leefloon kun je bij het 
OCMW ook langsgaan voor advies rond je 
sociaal statuut. Je vindt het Kortrijkse kan-
toor van het OCMW in het Sociaal Huis op 
het adres Budastraat 35.

Studentenzorgen
Studentenzorgen
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VERANTWOORD VRIJEN
Het cliché wil dat de hormonen in het stu-
dentenmilieu nogal uitbundig in het rond 
spatten. Wij zijn de laatsten die daar iets 
op tegen zouden hebben. Het blijft natuur-
lijk wel belangrijk dat alles een beetje ver-
antwoordelijk verloopt: een soa is anders 
snel opgelopen en leuk is anders. Ook wil-
len we je vragen om voldoende aandacht te 
hebben voor het feit dat uitdrukkelijke we-
derzijdse toestemming in alle omstandighe-
den – dus ook op feestjes waar de drank al 
flink gevloeid heeft – een must is. En ook al 
ben je er 100% van overtuigd dat je alles weet 
wat er te weten valt over seks: een nieuws-
gierig bezoekje aan www.sensoa.be kan nooit 
kwaad. Want een echte student schrikt niet te-
rug voor wat research!
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Op deze pagina geen reclame voor de plaatselijke loopclub: SPURT is een 
samenwerkingsverband tussen Howest, VIVES, KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, 
enkele Kortrijkse jongerenorganisaties en de werkgeversorganisatie VOKA. Heb 
je een geweldig idee en wil je daar graag iets mee ondernemen? Trek gezwind 
een spurtje naar de business coach op jouw school. Die coach luistert naar 
jouw visie en helpt je bij het opstellen van een realistisch businessplan, geeft 
je advies rond belangrijke zaken als prijszetting of marketing, en begeleidt je 
zo nodig bij het verkrijgen van een statuut als studentzelfstandige. Zo wordt de 
stap van student naar ondernemer plots een heel stuk kleiner.
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Studeren
Je vertrouwde omgeving voor een tijdje ver-
laten en nieuwe perspectieven ontdekken 
in het buitenland kan alleen maar verrij-
kend zijn. Er worden dan ook heel wat in-
spanningen geleverd om ervoor te zorgen 
dat je als student alle kansen krijgt om zo’n 
onvergetelijke buitenlandse ervaring op te 
doen. Je school heeft gegarandeerd officiële 
partnerschappen met onderwijsinstellingen 
buiten de grenzen. Zo’n samenwerkingsver-
band is nodig om ervoor te zorgen dat de 
kwaliteit van de school waar je heen gaat 
gelijkwaardig is aan die van de school waar 
je ingeschreven bent. Als je graag in het bui-
tenland gaat studeren is de eerste stap dus 
om bij het international office van je school 
na te gaan wat de keuzemogelijkheden zijn. 
Je bent er best zo vroeg mogelijk bij om 
gemakkelijk een programma te vinden dat 
combineerbaar is met je studies in België. 
Wees niet verlegen: het international office 
helpt je heel graag op weg!

Handige websites:
> www.studeerinhetbuitenland.be
> Studeren binnen Europa:  

ec.europa.eu/education/study-in-europe
> Studeren in de Verenigde Staten:  

www.internationalstudent.com/study_usa
> Studeren in Azië: 

www.educations.com/study-guides/asia

Stage
Ook een stage in het buitenland behoort tot 
de mogelijkheden. Zo doe je al wat echte 
werkervaring op wat zeker een meerwaarde 
is voor een toekomstig CV.. Je kunt er ook 
voor kiezen om mee te werken als vrijwil-
liger in een organisatie, of om les te geven 
in het buitenland. Ga vooral eens kijken op 
www.gostrange.be. 

Onderzoek
Bij je bachelor- of masterproef komt gega-
randeerd een boel opzoekingswerk kijken. 

Op naar het buitenland
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Dat onderzoek kun je mogelijk voor een deel 
in het buitenland uitvoeren: veel docenten 
of professoren beschikken over een uitge-
breid internationaal netwerk en kunnen je 
misschien wel betrekken bij een buiten-
lands project dat kan gekoppeld worden aan 
je bachelor- of masterproef. Als je een idee 
of voorstel in die richting hebt moedigen we 
je dus zeker aan om dat aan te kaarten.

Beurzen
Informeer je zeker bij de dienst internatio-
nalisering van je campus over de mogelijk-
heden om een beurs te krijgen waarmee je 
in het buitenland aan de slag kunt. Vaak zijn 
er opties die je online niet zo makkelijk kunt 
terugvinden! Maar om al een start te maken 
geven we je deze graag mee:
www.westvlamingenabroad.be.

ESN Leonardo
Je zult aan het sappige Engels dat je hier 

en daar op je campus opvangt wel merken 
dat er in Kortrijk ook heel wat studenten 
uit het buitenland rondlopen: het Erasmus-
programma wordt op onze scholen dan ook 
uitstekend vertegenwoordigd. Vaak is er 
wel nog een gebrek aan contact tussen de 
buitenlandse en Kortrijkse student, wat toch 
een beetje een gemiste kans is voor een uit-
wisselingsprogramma. Om dat te verhelpen 
en voor meer toenadering te zorgen werd 
ESN Leonardo Kortrijk in het leven geroe-
pen. Aan de hand van een buddysysteem 
en allerlei plezierige activiteiten worden 
Erasmussers en ‘gewone’ Kortrijkse studen-
ten dichter bij elkaar gebracht. Voel je er 
wel wat voor om sympathieke Spanjaarden, 
leuke Roemenen en aardige Grieken aan je 
vriendenkring toe te voegen?

Op www.esnleonardokortrijk.org ontdek 
je hoe je contact kunt leggen met de Eras-
musstudenten in je stad.
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Noodnummers
> Noodnummer voor politie, brandweer en 

medische spoedgevallen: 112
> Tele-onthaal: 106
> De zelfmoordlijn (gratis en anoniem): 1813
> Aidstelefoon: 078 15 15 15
> Druglijn: 078 15 10 20
> Antigifcentrum: 070 245 245
> Cardstop (bij diefstal of verlies van  

je bankkaart): 070 344 344
> Bij gaslekken: 0800 65 065

Algemene nummers
> Ziekenhuis AZ Groeninge: algemeen 

nummer 056 63 63 63 (24 op 24), spoed-
opname 056 63 61 12 

> Brandweer Kortrijk (voor niet-dringende 
oproepen): 056 22 44 44 

> Stad Kortrijk: 1777 (meldingsnummer)
> Vlaamse infolijn: 1700

> Politiezone Vlas: 1701 (voor niet-dringen-
de oproepen)

> STUVO VIVES:  056 26 41 84
> STUVO Howest en UGent Campus Kortrijk: 

kan het nummer niet meteen terugvin-
den, opvragen bij Geert? 056/241211

> STUVO KU Leuven Campus Kulak Kortrijk: 
056 24 64 65 

Online
> Dokters van wacht in je omgeving:  

www.mediwacht.be
> Teleblok, voor gratis steun en advies 

tijdens de examens: www.teleblok.be 
> De Belgische telefoongids: www.1207.be
> Bedrijvengids Kortrijk:  

www.kortrijk.be/bedrijvengids

Nuttige num
m
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