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familiedag 
in Kortrijk

Onder een stralende lentezon sijpelen op zon-
dagmorgen 30 maart enthousiaste leden en 
sympathisanten binnen in de mooie locatie 
van Kortrijk Xpo. Er wacht hen een rijk ge-
vulde dag met een gevarieerd programma. 
Voor de kinderen is er op deze familiedag een 
aangepast programma. Ze worden opgevan-
gen door Gezinsbond-monitoren met knutsel- 
en andere activiteiten in een speelruimte op 
maat.

Tijd om aan deze ontspannende dag te beginnen. 
Rita De Smet, voorzitter van RA-Liga regio Kortrijk, 
verwelkomt iedereen en dankt de mensen die voor 
of achter de schermen aan deze familiedag mee-
werken.

De groep ‘Jong 
en Reuma’ is 
eveneens op 
deze familiedag 
u i t g e n o d i g d . 
Voor Jahel Roels, 
zelf Spondylitis 
Ankylosans pa-
tiënte en verant-

woordelijke voor West-Vlaanderen, is het zeer be-
langrijk dat jongeren met reuma een eigen groep 
hebben. ‘Het is een groep voor en door jongeren. 
Waar jongeren zelf initiatieven nemen en zelf ont-
moetingen organiseren.’

Het blijft een moeilijk te bereiken publiek. Jonge-
ren worstelen met het ziek zijn en vinden het con-
tact met lotgenoten dikwijls te confronterend.
‘Gelukkig bestaat er facebook. Dé manier om jon-
geren in deze tijd te bereiken. Hieruit zijn al een 
heleboel leuke activiteiten ontstaan. Er is ook de 
website ‘ikhebreuma.be’ waar kinderen en jonge-
ren alle informatie over hun ziekte kunnen vinden.’ 
Onze samenwerking met Jong en Reuma opent 
perspectieven naar de toekomst.

Abbvie (Sarah 
Aerts) zocht 
naar een manier 
om het verhaal 
van een patiënt 
in beeld te bren-
gen, een gezicht 
te geven. Door 
de patiënt bij 
een artiest te 
zetten geeft hij/
zij een perspec-
tief weer van 
hoe de patiënt 
zich voelt. 

Voor dit project maakte de Kortrijkse schilderes 
Tine Vandamme een kunstwerk naar aanleiding 
van een interview met Rita De Smet. Haar kunst-
werk ‘Pink Rita’ toont een kwetsbaar personage in 
zachte kleuren met sterke accenten. Zij probeerde 
hiermee Rita als vrouw en als RA-patiënte te type-
ren.

Voor Tine was dit een enorme uitdaging. ‘Het is niet 
gemakkelijk om met iemand die je niet kent over 
je ziekte te praten. Je moet peilen naar emoties 
en gevoelens. Maar gelukkig voelden wij ons snel 
goed bij elkaar.’

Jeannine Enge-
len, voorzitter 
van de RA-Liga, 
benadrukt in 
haar toespraak 
het belang van 
z e l f m a n a g e -
ment. ‘Zelfma-
nagement: hoe 
ontstaat zoiets? 
We zijn als per-
soon steeds in 
beweging. Alles 
gaat sneller en 
wij willen mee. 



Hoe kunnen wij ons handhaven?’ 

Een enquête onder RA-patiënten gaf antwoord op 
veel vragen. ’Het werd duidelijk dat patiënten aan 
zelfmanagement moeten en willen doen. Het leven 
met RA zelf in handen nemen.’
Daarom wil de RA-Liga ondersteuning bieden via 
de website abcSUCCES. De RA-Liga heeft de kans 
gekregen om van bij het begin de inhoud van deze 
tool mee te bepalen. Verschillende RA-patiënten 
werken mee bij de uitwerking van de tool. Er werd 
ook contact gelegd met reumatologen voor mede-
werking aan dit project.

‘Maar er moet nog verder gewerkt worden. Patient 
enpowerment moet gestimuleerd worden. Samen 
op zoek gaan naar de beste oplossing. Ik vertaal 
dat een beetje als de ‘kracht van de patiënt’ in de 
brede zin van het woord. Samen werken om een 
zo optimale tool te krijgen.’ Jeannine doet daarom 
een warme oproep naar mensen om hieraan mee 
te werken.

Na het middagmaal lokt de zon ons naar buiten … 
twee uitstappen staan op het programma.

De natuurwan-
delaars ver-
trekken via de 
parking naar 
het Kennedy-
bos. Net buiten 
het domein van 
Kortrijk Xpo ste-
ken we het rond 
punt over naar 
de ingang van 
het Kennedybos. 
Het is een bonte 
groep, met wat 
kinderen,  ge-

knipt voor een trip in de natuur. Even bestuderen 
we het grondplan van het Kennedybos. ‘Er werd 
veel van het bos ingenomen door de bouw van het 
nieuw ziekenhuis’ oppert een kenner. ‘Maar het 
Kennedybos is zich aan het uitbreiden naar het 
noorden, over Marke, Aalbeke en Lauwe. Een 10 
km-lange sliert groen naast de autostrade.’

Een jonge waaghals probeert de bomen als uit-
kijktoren en test paaltjes en andere obstakels. De 
hollandse kar met kindjes blijft even steken in de 
modder. Zo geklaard met dit groepje enthousiaste 
wandelaars.

Het groepje beweegt zich richting hoeve Coecx, het 
nieuwe bezoekerscentrum. De deur blijkt gesloten, 
maar na een telefoontje van een wakkere mede-
wandelaar komt de verantwoordelijke toch opda-

gen. ‘Sorry, we hebben moeilijkheden met de ver-
warming’.  Voor ons geen probleem, op zo’n mooie 
zonnig-warme dag. Mevrouw geeft wat uitleg over 
het centrum en de omgeving. De wandelaars luis-
teren of gaan zelf op verkenning binnen en buiten. 
Een paar kinderen verkennen het schuurtje, an-
deren gaan de vijver bekijken. Centraal staat een 
bank die rust biedt aan wie er nood aan heeft of 
lekker wil genieten van het zonnetje.

Op de terugweg stevenen we recht door de nieuwe 
kliniek, van de gelegenheidsuitgang aan de achter-
kant naar de hoofdingang vooraan. Zo kunnen we 
een paar wandelaars oppikken die stiekem in het 
cafetaria van de kliniek waren blijven steken.

De cultuurwandelaars worden per bus naar de 
Houtmarkt gebracht. We splitsen ons in twee groe-
pen en iedere groep wordt door een gids op sleep-
touw genomen doorheen het oude stadsgedeelte.
Bij het begin van de wandeling wijst de gids ons op 
het contrast tussen het gerestaureerde historische 
gebouw van het klooster en het betonnen moderne 
gebouw waarin de dienst voor toerisme van de stad 
Kortrijk met zijn bezoekerscentrum is gehuisvest.

Onze tocht start aan de overblijfselen van de muur 
waar zich vroeger het begijnenklooster bevond. We 
kunnen even plaatsnemen op het muurtje van het 
begijnhofpark. In het aanpalende park zijn er in de 
zomermaanden concerten en brocante markten.

Het begijnhof 
is het mooiste 
stukje Kortrijk, 
met zijn geres-
taureerde witte 
huisjes elk met 
een schilder-
achtig tuintje. 
Wonderbaar, zo 
in het centrum 
van de grote 
stad. De be-
gijnhuisjes zijn 
eigendom van 
het O.C.M.W. 
en worden ver-
huurd. Begijnen 
zijn ontstaan 
vanuit een groep 
meisjes die wil-
den samenwo-
nen, ze leg-
den tijdelijke geloften af van gehoorzaamheid en 
kuisheid, maar geen geloften van armoede, want 
meestal stamden zij af van welstellende families 
en behielden zij liever hun bezittingen dan deze te 
moeten afstaan aan een echtgenoot of kloosterge-
meenschap. Ze voorzagen zelf in hun onderhoud: 
les geven, zieken verzorgen, religieuze activitei-
ten onderhouden, handel drijven in lakens, goud… 



Het laatste begijntje, juffrouw Marcellla, stierf op 
92-jarige leeftijd in 2013 en kreeg een eigen mo-
nument op ware grootte.

Even verder bezoeken we de barokke Mattheüs-
kerk, die op het domein rond de begijnhuizen is 
gebouwd. 

Nog wat later komen we aan de Grote Markt, de 
terrasjes lonken uitnodigend, een frisse pint of een 
ijsje zou welkom zijn, maar de gids loodst ons ver-
der. Hij wil ons nog zoveel vertellen en laten zien 
van het prachtige Kortrijk. ‘Wist je dat op de hoek 
van de Grote Markt voorheen de oudste bank van 
Kortrijk was gevestigd die vele jaren terug lenin-
gen afsloot aan een intrest tot 60% per jaar?’. On-
gelooflijk, om gek van te worden.

Aan het Belfort, enig overblijfsel van de vroegere 
Lakenhalle, maken we kennis met de twee beelden 
Manten en Kalle. Manten verwijst naar de H. Aman-
dus en Kalle naar de H. Katherina. Het zijn nu de 
symbolen van de stad, de uurslagers van het Bel-
fort. ‘De gekende Kortrijkse kalletaart is een vlaai 
van appelspijs met amandel en er bestaat even-
eens een blond en donker kallebier’, aldus de gids. 
Het water komt in onze mond, wat willen we graag 
eens proeven!

Aan de hoek van de Rijselstraat bevindt zich het 
mooie stadhuis in renaissancestijl. We genieten van 
de imposante schepenzaal met zijn rijke geschie-
denis. Beschilderde figuren op de muren, afgewis-
seld met houtbewerking. Echt de moeite waard om 
te zien.

Langs brocante- en antiekwinkeltjes komen we, via 
de Kapittelstraat, bij de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Op 
de weg er naartoe zien we twee bronzen beelden 
van een vrouw met een schietspoel en een man 
met een gulden spoor. Typisch voor Kortrijk, zij 
symboliseren de jeugd.

De Onze-Lieve-Vrouwkerk is onlangs volledig ge-
restaureerd en geschilderd, de bakste-
nen en natuurstenen muren werden af-
gestoft om hun natuurlijke oorsprong te 
tonen.
Het voornaamste barokschilderij in de 
kerk is van Anton Van Dyck: ‘De kruisaf-
neming van Christus’. 
Vooraan in de kerk hangen aan het pla-
fond de gulden sporen, het zijn echter 

niet meer de originele. 
De afbeeldingen in de Gotische gravenkapel tonen 
ons een rijk verleden en de geschiedenis van de 
vele graven van Vlaanderen. Er zijn 51 nissen met 
afbeeldingen van graven of gravinnen van Vlaan-
deren.

De tijd vliegt snel en zorgt ervoor dat onze groep 
niet meer tot bij de Broeltorens geraakt. We krijgen 
wel nog wat uitleg daaromtrent.
Nog even een foto van de groep en een bedankje 
voor de gids die ons zoveel heeft bijgebracht. De 
bus wacht ons op aan het stadhuis en brengt ons 
veilig terug naar Kortrijk Xpo.

Het is zo stil in de kinderhoek dat wie er niemand 
achtergelaten heeft het niet merkt: er zijn ook kin-
deren op de familiedag! In de voormiddag houden 
de Gezinsbond-oppassers de kinderen leutig bezig 
met knutselen en spelen. Na de middag sleept Anja 
de kinderen mee in een verhaal. 
Verrassing alom als bij de afsluit: elk kind dat een 
tekening gekleurd heeft ontvangt een geschenk. 
Fier als een pauw komen ze één na één hun ge-
schenk ophalen. Eéntje is wijs geweest: ik heb 
twee tekeningen ingekleurd, mag ik dan twee ge-
schenkjes hebben? Trucje geleerd van oma?

Een coverband 
verwelkomt de 
wandelaars en 
stadsbezoekers 
met energieke 
muziek. 
Nog even een af-
sluiter met koffie 
en versnapering 
en de eerste familiedag zit er op. De idee voor de 
versnapering komt recht uit het receptenboekje 
van het FWRO, dat overigens ter plaatse te koop 
aangeboden wordt.

Speciale dank gaat uit naar het voltal-
lige bestuur van West-Vlaanderen, regio 
Kortrijk voor deze geslaagde en perfect 
georganiseerde grote RA-Liga familie-
dag!

Tot volgend jaar ???


