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Mee het beleid van de stad bepalen? Dat kan! De zoge-
naamde spreekrechtronde voorafgaand aan de gemeen-
teraad biedt elke Kortrijkzaan de kans om rechtstreeks 
een probleem, wens of verzuchting aan te kaarten bij het 
college van burgemeester en schepenen. 

Drie inwoners namen het heft in handen en dienden een vraag 
in voor de gemeenteraadszitting van 10 juni. Zo wilden enkele 
buurtbewoners bezwaar indienen tegen de aangevraagde 
kleiontginning in de Doomanstraat in Aalbeke. Een andere Kor-
trijkzaan had bedenkingen bij de mobiliteit en toegankelijk-
heid op evenementen van de stad. De laatste vraag ging over 
een verwaarloosd parkje achter de Emiel Hullebroecklaan. Be-
nieuwd naar de reactie van het bestuur? De antwoorden vind 
je binnenkort op www.kortrijk.be/spreekrechtronde. 

NU JIJ! 
Concreet kan iedereen vanaf 16 jaar een vraag indienen op 
het adres Grote Markt 54 in Kortrijk of stadsbestuur@kor-
trijk.be (minimum 5 dagen op voorhand). Werd je vraag niet 
geselecteerd voor de gemeenteraad, dan kan je zelf kiezen 
of je de vraag verdaagt naar een volgende zitting of binnen 
de 30 dagen een schriftelijk antwoord wil. Het volledige re-
glement kan je lezen op www.kortrijk.be/spreekrechtronde.

GEMEENTERAAD IN BELLEGEM
Op maandag 8 september trekt de gemeenteraad naar het 
ontmoetingscentrum De Wervel in Bellegem. Je kan de zitting 
bijwonen of live volgen via www.kortrijk.be/webcam-gemeen-
teraad, die trouwens sinds kort in hoge kwaliteit uitzendt. 

Kortrijk Spreekt, het initiatief waarmee het stadsbestuur wil 
te weten komen wat de bewoners bezighoudt, draait op vol-
le toeren. De Stadskrant geeft jou elke maand een overzicht 
van enkele recente verwezenlijkingen:

Op 15 september starten de werken voor het vernieuwde Ha-
lenplein. Je leest hierover meer in de Stadskrant van september. 

 R www.kortrijk.be/kortrijkspreekt 

Wie graag een plons in het water waagt, 
kan dagelijks terecht in het openlucht-
bad Abdijkaai, ook op zon- en feestda-
gen.  p. 7

Kortrijk Congé is al tien jaar de meest 
prikkelende prelude op de Kortrijkse va-
kantie. Elk jaar heeft het  een compleet 
nieuw gezicht. Dit jaar organiseert Kor-
trijk Congé op Overleie een ‘Stad in Staat 
van Uitzondering’. p.6

Als er ergens een 11 juli-feest in stijl moet 
plaatsvinden, is dat zeker in onze stad waar 
in 1302 de Guldensporenslag tegen een 
Frans ridderleger werd uitgevochten. Het 
volledige feestprogramma lees je op p. 8

Slaat de verveling toe tijdens de vakan-
tiemaanden? Dan heeft de stad een 
resem gevarieerde activiteiten in petto 
voor de jongste inwoners!  p.12

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 augustus kun-
nen metalliefhebbers terecht in Kortrijk 
voor de zevende editie van het Alcatraz 
Metal Festival. Net als vorig jaar doen de 
terreinen van Vives langs de Doornikse-
steenweg dienst als festivalweide. p. 19
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In deze Stadskrant:

Stel zelf je vragen 
aan het bestuur

Kortrijk Spreekt boekt resultaten 

ZOMERCONCERTEN ‘ON TOUR’
De zomerconcerten zijn de ideale gele-
genheid om vrienden te ontmoeten, wat 
te keuvelen, te genieten van een drankje 
en vooral van optredens van hoofdzakelijk 
talent van eigen bodem. Na een lange sab-
batperiode konden de zomerconcerten vo-
rig jaar op heel wat belangstelling rekenen. 
Op dit succes willen de organisatoren nu 
verder borduren. Vzw Feest In Kortrijk trekt 
daarom op pad door de stad en organiseert 
vijf gratis concerten op een verrassende 
locatie. Noteer dat de optredens voortaan 
ook plaatsvinden op woensdag en niet 
meer op donderdag. 

De reeks zomerconcerten schiet uit de start-
blokken met een klepper van formaat: Rol-
and Van Campenhout & Mauro Pawlowski 
tekenen op woensdag 16 juli present in het 
Astridpark. Deze twee gitaarhelden zorgen 
beslist voor vonken op het podium. Vanaf 
19.30 uur kan je al genieten van een eigen-
tijds en verrassend bluesoptreden van The 
Blue Vision. Op 23 juli trekt de karavaan naar 
het Budapark voor een opzwepend swing-
jazz-combo concert van Moskito Quintet. 
Daarna neemt Isolde Lasoen jou op sleep-
touw naar de Franse sixtiespop. Op 13 augus-
tus vergast dansstudio Steps de aanwezigen 
op een swingend optreden als voorproefje 
voor de meezingers van de coverband Abba 
Gold. Op 20 augustus weerklinken The Ba-
boons (19.30 uur) en de surfband Fifty Foot 
Combo (21 uur) in het Heulepark. Op 27 au-
gustus sluiten internationale koplopers als 
Peo Watson, Kenny Larkin en Fred Hush de 
muzikale zomer af met elektronische beats! 

 R Op woensdag 16 en 23 juli en 13, 20 en 27 
augustus, telkens vanaf 19.30 uur. Info: www.
zomerinkortrijk.be. 

ZUIDERSE ZOMERMARKTEN
Even verpozen met een lekker hapje of 
drankje? Dat kan naar goede gewoonte 
tijdens de zuiderse zomermarkten op het 
Sint-Maartenskerkhof en het Jozef Vandale-
plein. Op donderdag 10 en 17 juli en op 21 
en 28 augustus kan je vanaf 17 uur terecht 
op de gezelligste pleintjes in de stad. Je kan 
er heerlijke hapjes proeven, een cocktail 
drinken of genieten van een zuiders geïn-
spireerd optreden. Kan je niet wachten tot 
’s avonds? Dan kan je vanaf 12 uur al ver-
toeven op het Jozef Vandaleplein. Breng je 
boterhammen mee en geniet samen met 
collega’s en vrienden van zuiderse ambi-
ance tijdens je middagpauze. 

Wie deze zomer thuis blijft, hoeft zich helemaal niet te vervelen. Nog 
geen vakantie in het vooruitzicht? Ook dan biedt Kortrijk jou de nodige 
ontspanning en zuiderse kriebels na een drukke werkdag. 

Kon jij nog geen trendy zonnebril bemachtigen? 
Rep je dan naar één van de komende zomereve-
nementen in de stad. Daar delen we geregeld 
Zomer In Kortrijk-zonnebrillen uit. Maak tijdens 
je vakantie in binnen- of buitenland of op een 
zomerevenement in de stad een originele selfie 
met de Zomer in Kortrijk-zonnebril. Tag je foto 
op instagram of twitter met #zomerinkortrijk 
of bezorg je foto vóór zondag 7 september aan 
Team Communicatie, Grote Markt 54 in 
Kortrijk of zomer@kortrijk.be. De 
leukste inzendingen maken kans 
op zomerse prijzen!

Hippe 
zonnebril 
gespot!  

Sfeervolle zomerconcerten  
en zuiderse zomermarkten

WIN

©
 D

av
y D

e 
Pa

uw

Maandag:  9-12.30 uur
 16-19 uur 
Dinsdag:  9 – 12.30 uur 
Woensdag:  9-16 uur 
Donderdag:  9- 12.30 uur

Vrijdag:  9-12.30 uur
Zaterdag:  9-12.30 uur 

Op volgende feest- en brugdagen is het stadhuis ge-
sloten: 11, 21 en 26 juli en 2, 9, 15 en 16 augustus. 
Betalingen gebeuren bij voorkeur met bancontact. 

OPENINGSTIJDEN STADHUIS (GROTE MARKT 54) 

SPREEKTKORTRIJK
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“Dat de mens heel kwetsbaar is en in oor-
logstijd geen enkele waarde heeft, dat heeft 
het meeste indruk gemaakt op Greet Ver-
schatse, wetenschappelijk medewerker bij 
de stedelijke Erfgoedcel Kortrijk. Samen met 
haar collega’s zet zij haar schouders onder 
het project “Kortrijk bezet 1914-1918”, dat 
zowel studenten, toeristen als burgers weg-
wijs wil maken in de waanzin van de oorlog, 
de invloed ervan op het dagelijkse leven en 
het zinvolle van vrede en samenwerking. 
Tijdens het interview dat ik van haar afnam, 
stond ik versteld van welke wonden de oor-
log letterlijk en figuurlijk kan slaan.”

Waarom begon de stad Kortrijk met dit 
project?

“Iedereen denkt bij de herdenking “100 jaar 
Wereldoorlog I” aan Ieper. Dat is logisch, 
want die stad lag aan de frontlijn. Maar je 
mag het belang van Kortrijk, amper 30 km 
verder, niet onderschatten. Onze stad was 
voor de Duitse bezetters een draaischijf 
voor de aanvoer van voorraden en muni-
tie, voor de verzorging van gewonde sol-
daten,… en heeft wel degelijk een rol ge-
speeld in de “Groote Oorlog”. Het dagelijks 
leven hier was gedurende meer dan vier 
jaar volledig ontredderd.”

Uit welke luiken bestaat het initiatief?

“Wij stelden een educatief dossier samen 
voor leerlingen van de derde graad secun-
dair onderwijs. Je vindt dit terug op onze 
website. Bedoeling is om jongeren via echte 
personages kennis te laten maken met de 
Eerste Wereldoorlog. Wij werkten ook een 
toeristisch parcours uit waarbij wij 22 zui-
len plaatsen op plekken die een belangrijke 
rol speelden tijdens WO I. Zowel toeristen 
als geïnteresseerde Kortrijkzanen kunnen 
dit parcours verkennen. Verder pakken we 
uit met een citygame De Spion. Het is een 
actief spel in de binnenstad van Kortrijk. Bo-
vendien komt er vanaf 11 september 2014 
in Kortrijk 1302 een tentoonstelling, waarbij 
wij focussen op het leven van de spion.”

Ik hoor hier vooral “spion”, vanwaar het 
idee om die persoon in de kijker te plaatsen?

“Wij hebben de memoires teruggevonden 

Ken je Evarist De Geyter al, spoorwegbe-
diende in Kortrijk en spion tijdens WO I? Zijn 
memoires vormden de inspiratie voor een 
actieve citygame. Via een tablet of smart-
phone kruip je in de huid van Evarist en zit 
de Duitse geheime politie je op de hielen. 
Probeer hen te misleiden en militaire infor-
matie te verzamelen. Zal de spion erin sla-
gen de informatie te bekomen of wordt hij 
op heterdaad betrapt? 

 R Te downloaden in de Google Play Store en Apple 
App Store. Minimum 4 spelers en maximum 8 
spelers per spel. € 1,99 per download. Het spel 
kan je nadien onbeperkt spelen.

 R Nodig: 4 smartphones of tablets per spel. Heb 
je geen smartphone of wil je graag professionele 
begeleiding bij het spelen van het spel? 
Reserveer via www.ichallenge.be

PARCOURS KORTRIJK BEZET
Verken 22 plaatsen in Kortrijk en ontdek hun 
verborgen WO I-geschiedenis. In de binnen-
stad en in de deelgemeenten staan zuilen 
opgesteld, die je meer vertellen over het le-
ven in bezet gebied. Het Soldatenheim, de 
duivengevangenis, de bomvolle ziekenzaal, 
vluchtelingen,… Je kiest zelf je traject en 
maakt een aangename wandeling of fiets-
tocht op jouw maat. Onderweg bekijk je 

foto’s en lees je de korte verhalen en houdt 
Jumelleke de allerjongsten bezig.
Ben je heel nieuwsgierig? Dan kan je via QR-
codes bijkomende gegevens opvragen. Je 
kan ook de app Kortrijkbezet14-18 down-

loaden, die je bij het naderen van een info-
zuil volautomatisch en zonder enige inter-
nettoegang informatie oplevert.
 

 R www.kortrijkbezet14-18.be

kwetsbaar de mens is in tijden van oorlog. 
Dit is ook de voornaamste reden van ons 
project: volwassenen, jongeren, zelfs kin-
deren het verhaal van de oorlog leren ken-
nen, zodat ze beseffen dat zo’n uitzichtloze 
periode zich niet mag herhalen.” 

Is uw idee over oorlog veranderd na uw 
onderzoek?

“Ja, toch wel, ik heb bijgeleerd dat die 4 jaar 
in golven is voorbij gegaan. Oorlog gebeurt 
in verschillende fases. Ik leerde de aanvals-
golven en evoluties binnen de oorlog ken-
nen, en die werden helaas alsmaar brutaler.”

 R www.kortrijkbezet14-18.be

Dit artikel is geschreven door Ines Thiers, leer-
linge aan het Guldensporencollege Campus 
Zuid. De leerlingen van het vierde jaar kregen 
de opdracht om een persoon te interviewen 
in het kader van “oorlog en vrede”. 

van zo’n Kortrijkse spion, Evarist De Geyter. 
Zij bevatten interessante info over hoe het 
er allemaal precies aan toe ging. Hij woon-
de vlakbij het station en hield er alles in de 
gaten met zijn verrekijker, dag en nacht. 
Welke vrachten kwamen voorbij? Welke re-
gimenten? Hoeveel? Alles werd genoteerd 
op kleine briefjes en doorgestuurd via ge-
heime netwerken naar de geallieerden.”

De memoires en dagboeken waren onge-
twijfeld boeiende lectuur.

“Dat was het zeker! Behalve de memoires 
van Evarist De Geyter, online te koop via 
www.kortrijkbezet14-18.be, konden wij 
bijvoorbeeld ook het dagboek inkijken van 
Marguerite Ghyoot, een Kortrijkse dame 
die vlakbij de Broeltorens woonde. Zij be-
leefde bange dagen in haar kelder tijdens 
de bevrijding in oktober 1918.”

Wat is zo opvallend aan die oorlog?

“Wat mij het meest heeft geraakt, is hoe 

De vakantiemaanden brengen veel volk op de been. Dit jaar kan het publiek 
inpikken op verschillende herdenkingsactiviteiten over de Eerste Wereldoorlog. 
Kortrijk pakt het origineel aan met de citygame De Spion en een toeristisch 
parcours dat je naar 22 plaatsen brengt in de stad en de deelgemeenten.

Originele aanpak 
herdenking WO I 
in Kortrijk

“Oorlog toont de kwetsbaarheid van de mens”

De Stadskrant mag 3 lezers 
gelukkig maken met een gratis 
exemplaar van het boek “Spione-
ren voor het vaderland”, de memoires 
van Evarist De Geyter, 1914-1918. Waag 
je kans en mail vóór 10 augustus naar  
stadskrant@kortrijk.be (met vermel-
ding van je telefoonnummer). Wij 
brengen de winnaars na 15 augustus 
op de hoogte.

WIN
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ANIMATIE
Het openluchtbad is de ideale stek om je te 
ontspannen. Van maan- tot zaterdag kan je 
tussen14 en 17 uur leesvoer ontlenen in de 
uitleenbib. De jongste zwemmers kunnen 
zich uitleven in de kinderspeelhoek en met 
de speelkoffer. Twee animatoren staan in voor 
begeleide activiteiten. Voor jongeren en vol-
wassenen is er elke donderdag om 17.30 uur 
een aquafitness-workout in het ondiepe bad.

TROPISCHE TEMPERATUREN
Het openluchtbad speelt in op de weers-
omstandigheden. Bij tropische tempera-
turen blijft het bad langer open. Kinderen 
vinden verkoeling en plezier in het water 
met Moby Dick en Dolphin Slide. Deze twee 
reuzegrote opblaasstructuren duiken af en 
toe op en zorgen voor het nodige vertier. 
Op het droge kunnen de kinderen zich ver-
der uitleven op het springkasteel dat bij ge-
legenheid wordt opgeblazen.

SLOTEVENT
Op zondag 31 augustus vindt vanaf 10.30 
uur onder de noemer ‘waterparadijs’ het slot-
event plaats.  Ouders en kinderen spartelen 
samen in en rond het zwembad. Om 12 uur 
is er een zomeraperitief. Om 12.30 uur volgt 
een picknick. De deelname aan dit waterpa-
radijs is gratis. Je hoeft enkel de toegang tot 
het zwembad te betalen en vooraf inschrij-
ven via www.kortrijk.be/waterparadijs. 

WAT KOST HET?
Het basistarief voor het zwemmen  be-
draagt  7 euro. Kies voor het goedkopere 
tarief (€2 of €1.5) met de sportkaart die 
je enkel kan verkrijgen in de overdekte 
zwembaden of Sportcampus Lange Mun-
te tijdens de openingstijden. 

 R www.kortrijk.be/zwemmen 
Opgelet: enkel toegang tot het zwembad  
met ID-kaart of sportkaart.

Animatie troef 
in openluchtbad

Kortrijk Congé bouwt 
tijdelijke stad op Overleie

Waterratten zijn tot en met 31 augustus welkom in het openluchtbad 
Abdijkaai. Wie graag een plons in het water waagt, kan er dagelijks 
terecht van 12 tot 19.15 uur, ook op zon- en feestdagen.

Wie graag in openlucht zwemt, 
moet zeker deelnemen aan de Big 
Jump op 13 juli om 15 uur. 

Een duik in het kanaal Bossuit-Kortrijk 
(ter hoogte van de Koninklijke Kor-
trijkse Yacht en Kano Club, aan de 
Visserskaai 1) is niet alleen een frisse 
verpozing, maar ook een pleidooi 
voor zuivere rivieren. In heel Europa 
springen opnieuw duizenden men-
sen op hetzelfde tijdstip in het water. 
Zij willen dat tegen 2015 alle Europese 
waterlopen in een goede ecologische 
toestand verkeren. Trek op 13 juli je 
leukste badpak en zwemshort aan en 
geniet niet alleen van het water, maar 
ook van de animatie op het droge. 
Daarvoor staat DJ Lotto garant. Ont-
spannen kan in de ligzetels of aan de 
bar waar je kan nippen van fairtrade 
cocktails. Op een stand van Natuur-
punt komen de kinderen alles te we-
ten over de 13 strafste waterdieren zo-
als de kamsalamander of de rietvoorn.

 R  www.bigjump.be

 “We willen met de partners – kunstencen-
trum BUDA, De Kreun en Wit.h, in samen-
werking met Stad Kortrijk – onszelf en het 
publiek elk jaar opnieuw uitdagen”, zegt 
Kristof Jonckheere, artistiek coördinator 
van Buda. “Vorig jaar was de uitdaging: 
kunnen we een festival organiseren zonder 
vooraf te zeggen waar het plaatsvindt en wil 
het publiek zich acht uren engageren zon-
der dat het weet waarvoor?” En dat werkte. 
Dit jaar gooit Kortrijk Congé het over een 
andere boeg. “Wij weten al een tijdje dat 
we geselecteerd zijn voor de Canvas-tv-
reeks ‘Atelier De Stad’, die aan de hand van 
een aantal cases onderzoekt hoe steden en 
hun inwoners evolueren. Daarom willen we 
een tijdelijke stad maken die 25 uren blijft 
bestaan. De voorbije maanden hebben we 
een open oproep gedaan om ideeën te ver-
zamelen: praktische voorstellen vanuit be-
staande functies als eten, slapen, spelen, le-
ren of werken –  maar evengoed poëtische, 
nutteloze of gewoon grappige fantasieën.”

Daarop ontvingen we 91 voorstellen: uit 
Kortrijk, de rest van het land maar ook uit 

het buitenland. Een jury heeft tien projec-
ten geselecteerd, en daarrond is het festival 
opgebouwd.

DELEN MET VELEN
“De rode draad tussen die projecten is een 
soort gemeenschapsexperiment,” zegt 
Kristof Jonckheere. “Zo bouwen vier Franse 
kunstenaars vanaf begin juli vijftig woon-
eenheden in de publieke ruimte. We willen 
ruimte creëren en voldoende tijd voorzien 
om de verantwoordelijkheid voor een groot 
deel bij onze ‘inwoners’ te leggen.” Concreet 
zullen de bezoekers bijvoorbeeld zelf wet-
ten kunnen stemmen die tijdens Kortrijk 
Congé zullen gelden, en wordt tijdelijk een 
economisch systeem georganiseerd dat 
niet uitgaat van geld of consumptie, maar 
van acties. “We verwachten bijvoorbeeld 
dat bezoekers ingrediënten meebrengen 
voor de eerste maaltijd, niet voor hun eigen 
diner, maar voor een gemeenschappelijke 
voorraad. En we zorgen onder meer ook 
voor een publieke school, waar bezoekers 
kennis kunnen delen met iedereen die zin 
heeft om iets bij te leren. De bedoeling is 

dat de bezoekers gaan nadenken over hun 
eigen verantwoordelijkheid ten aanzien 
van de gemeenschap.”

PLEKKEN IN VERANDERING
Nog een voorbeeld: de Nederlandse kun-
stenares Lotte van den Berg wil op Kortrijk 
Congé onderzoeken of mensen een zinvol 
gesprek kunnen voeren zonder woorden. 
En zo zijn er nog meer niet-alledaagse, prik-
kelende projecten. Dat deze Kortrijk Congé 
plaatsvindt op Overleie, is overigens niet 
toevallig. “Wij organiseren het evenement 
het liefste op plekken die in verandering zijn 
of op een keerpunt zijn beland. Dat was zo 
op Evolis, met de opening van Budapark,…. 
Het feit dat het thema dit jaar draait rond 
‘stad maken’  bracht ons naar Overleie, een 
wijk die op dit moment een dynamische 
transformatie doormaakt. Ideaal dus om na 
te denken over de stad van de toekomst.

 R 12 juli om 14 uur tot en met 13 juli om 15 uur. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk  
via www.kortrijkconge.be.

 

Kortrijk Congé is al tien jaar de meest prikkelende prelude op de Kortrijkse vakantie. Het een festival noemen, 
doet Kortrijk Congé eigenlijk onrecht aan, want het is veel meer dan dat. Elk jaar heeft het evenement een 
compleet nieuw gezicht. Dit jaar organiseert Kortrijk Congé op Overleie een ‘Stad in Staat van Uitzondering’.

Big Jump 
voor proper 
water
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17DE GULDENSPORENMEETING

Op 12 juli organiseert KKS-atletiek vanaf 16 
uur in sportcentrum Wembley, Moorseel-
sestraat 144, de 17de  Guldensporenmee-
ting. Deze internationale atletiekmeeting 
verwelkomt nationale en internationale  
topatleten, maar ook West-Vlaams talent. De 
meeting gaat gepaard met een sociaal doel. 
Samen met alle Kortrijkse clubs, de Gezins-
bond en de Kringloopwinkel vindt een inza-
melactie van (sport)kledij en sportschoenen 
plaats. Vanaf 17.30 uur kan je je bijdrage le-
veren, je maakt kans op leuke prijzen. 

 R www.guldensporen.kortrijksport.com

KORTRIJK KOERSE

Op donderdag 7 augustus is de Doornikse-
wijk opnieuw het mekka voor wielerlief-
hebbers. Vanaf 14 uur treden de junioren in 
actie. Omstreeks 18 uur strijden internatio-
nale en nationale wielerhelden om de titel. 
Het parcours is hetzelfde als vorig jaar. Om 
20.30 uur volgt in de Toekomstraat een mu-
zikale afsluiter. 

 R www.kortrijkkoerse.be

VLASTREFFEN

Op 31 augustus veroveren motorrijders 
met een hart het Kortrijkse centrum. Om 11 
uur weerklinkt het startschot aan Kinepolis. 
Na een tocht door de stad en de regio vat-
ten de motards post op de verschillende 
pleinen in de stad. De opbrengst gaat De 
Link en Daav India. 

 R www.vlastreffen.be

LEVENSLOOP

Levensloop Kortrijk is het 24-urenevene-
ment ten voordele van de stichting Kom op 
tegen Kanker. Deze wandel- en loopesta-
fette in teamverband vindt plaats op 6 en 
7 september in sportcampus Lange Munte.  
Het evenement start op 6 september om 15 
uur en eindigt op 7 september om 15 uur. 
Deelnemen kost 10 euro. Dit bedrag gaat 
integraal naar de strijd tegen kanker.

 R www.levensloop.be/relays/Kortrijk-2014

Zowel de actieve sporter als de meer passieve sportliefhebber hoeft niet op 
zijn honger te zitten. Zij kunnen talrijke sportieve evenementen meepikken.

De fandag van KVK vindt plaats op 
zaterdag 19 juli om 12 uur in het 
Guldensporenstadion. 

Het programma vermeldt het op-
treden van 2 Fabiola en een DJ-set 
van Patje Krimson en de KVK-spelers. 
Ook de ploegvoorstelling, een sig-
neersessie, de voorstelling van de 
KV Kids én de training van het eer-
ste elftal met de jeugdspelers staan 
op de affiche. Verder zijn er nog een 
cateringdorp en het grootste spring-
kasteel van België.

KVK FAMILIETRIBUNE 
De voetbalclub pakt dit seizoen uit 
met de KVK Familietribune, een abon-
nementsformule voor gezinnen. Elk 
kind jonger dan 12 dat samen met 
een volwassen persoon een abon-
nement neemt in de familietribune, 
krijgt zijn lidmaatschap gratis. De 
volwassene betaalt 149 euro voor zijn 
abonnement en het kind krijgt een 
gratis abonnement ter waarde van 
49 euro. Indien een kind jonger dan 
12 samen met twee volwassenen een 
abonnement koopt, bedraagt het to-
tale kostenplaatje 249 euro. Een gezin 
met 2 kinderen en 2 volwassenen be-
taalt  298 euro voor 4 abonnementen 
in plaats van 396 euro.

 R  www.kvk.be

Fanweekend 
KV Kortrijk 

Sportieve zomer

Naar jaarlijkse gewoonte vindt op 10 juli de 
viering van de Vlaamse Feestdag plaats in 
aanwezigheid van de Vlaams Minister Presi-
dent. Het volledige protocollair programma 
kan je nalezen op www.zomerinkortrijk.be. 
Bijzonder dit jaar is de guldensporenpluk. 
Het Guldensporencomité nodigt hiervoor 
iedereen uit om 17 uur aan de Groeninge-
poort. De pluk vindt plaats tussen de Groe-
ningepoort en de weg naar het monument. 
De deelnemers maken kans om een gulden 
spoor met halsketting te winnen ter waarde 
van 1.000 euro. Om 18.30 uur maakt men 
de winnaar bekend aan het Groeningemo-
nument. Daarna trek je onder begeleiding 
van The Scaldish New Orleans Jazz Messen-
gers in stoet naar het Vandaleplein voor een 
bijzondere zomermarkt met een swingend 
optreden van De ministers van de Noordzee. 

Op 11 juli is de Grote Markt het zenuwcen-
trum van de feestelijkheden. Om 17 uur kun-

nen de jongste stadsgenoten zich uitleven 
met Jeuk Liveband for Kids. Zij staan reeds 
enkele jaren garant voor feestvertier. De vo-
geltjesdans, Eurosong for Kids, Megamindy, 
Follow the Leader..., het hoort er allemaal bij! 
Jan Pladijs en zijn makkers laten alle kinde-
ren dansen en meezingen op de tonen van 
bekende kinderhits en eigen materiaal. Dit 
op typische Jeuk-wijze, met een knipoog 
naar de volwassenen en een vleugje absurde 
humor. Een ijstriporteur zorgt voor een gratis 
en lekker tussendoortje. Jong en oud kun-
nen zich ook ’s avonds uitleven op het markt-
plein. Dan zet de bekende Vlaamse ambi-
ance-maker Raymond van het Groenwoud 
vanaf 21 uur de Grote Markt in vuur en vlam.

De Zomermarkt op 10 juli en het optreden 
van Raymond op 11 juli zijn toegankelijk 
voor personen met een beperking.

 R www.zomerinkortrijk.be

Vlaanderen feest 
in Kortrijk
Als er ergens een 11 juli-feest in stijl moet plaatsvinden, is dat zeker 
in onze stad waar in 1302 de Guldensporenslag tegen een Frans 
ridderleger werd uitgevochten.

De foto onderaan toont hoe de eer-
ste geallieerde soldaten op 4 sep-
tember 1944 om 17 uur met een 
jeep op de Grote Markt aankomen. 
De Kortrijkzanen zijn uitgelaten: 
dit is de lang verwachte bevrijding!

De stadsgenoten bedelven de solda-
ten onder de bloemen en scanderen 
“leve België” en “leve de bevrijders”. 
Zij dragen de bevrijders op de schou-
ders het stadhuis binnen. Luitenant 
Walter Goodman  en private 1 class 
James Bentis van het 119. Infantry re-
giment van 3o. US Division tekenen 
het Gulden Boek. Luitenant Good-
man kijkt sip als men hem vertelt 
dat hij in ‘Courtray’ is verzeild: in feite 
moest hij naar ‘Tournay’! Insiders van 
het verzet denken onwillekeurig aan 
de omgedraaide wegwijzer, die was 
bedoeld om de Duitsers het verkeer-
de pad op te sturen. 

FEESTPROGRAMMA
Zoals elk jaar staat Kortrijk stil bij deze 
bevrijding van de stad. Op zondag 
7 september om 9 uur vertrekken 
maar liefst 15 oude wagens uit WO 
II van de Sint-Rochuskerk naar het 
stadhuis. Aan de Vlasmarkt krijgen ze 
versterking van drie Koninklijke Har-
moniën: Eendracht Kortrijk-Aalbeke, 
St. Leonardszonen Bellegem en St. 
Cecilia Rollegem. Omstreeks 10.30 
uur vindt de kerkelijke dienst plaats 
in de St. Maartenskerk. Daarna gaat 
het in stoet naar het monument op 
de Grote Markt waar de drie harmo-
nieën samen enkele hymnes spelen. 

Kortrijk 
bevrijd
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Vroeger was Kortrijk onderverdeeld in ze-
ventien gebieden. Dit is onlangs terugge-
bracht tot veertien, ruwweg onderverdeeld 
in Noord, Zuid, Oost, West, de binnenstad 
en de deelgemeenten. Kortrijk-Oost is het 
dichtstbevolkt met 16.000 inwoners en is 
ook het gebied met bijzonder veel onder-
wijsinstellingen én het grootste aantal par-
ken, zoals het volledig heraangelegde Van 
Raemdonckpark, Blauwe Poort, Ten Akker 
en Dubbele Haagjes. “Elk gebied heeft zijn 
eigen identiteit. Kortrijk-Oost wordt geken-
merkt door de vele buurt- en straatcomités 
die er actief zijn, de meeste van de hele 
stad”, zegt Thorin Levecque, gebiedswerker 
Kortrijk-Oost. “Vanuit de gebiedswerking 
hechten wij erg veel belang aan opmerkin-
gen en input van deze comités, omdat zij 
mee zorgen voor de sociale samenhang en 
de sfeer in de stad. Zij hebben bijvoorbeeld 
ook deelgenomen aan het participatiepro-
ject Kortrijk Spreekt en worden blijvend be-
trokken bij het vervolgtraject.

BOUWPROJECTEN
Momenteel beweegt er heel wat in het 
gebied Kortrijk-Oost. Thorin Levecque: “Ik 
denk bijvoorbeeld  aan de bouw van de 
nieuwe jeugdherberg (foto 2), die in eind 
2014 opent  en een knap staaltje architec-
tuur is. Ook de gloednieuwe CO2-neutrale 
woonwijk Venning (foto 4) van de sociale 
huisvestingsmaatschappij Goedkope Wo-
ning, met passieve en laag-energie wonin-
gen, nadert haar voltooiing. In de nabije 
toekomst verwelkomen we het nieuwe 
politiecommissariaat (foto 3) in de huidige 
Howest-gebouwen op de site van Drie 
Hofsteden, en de heraanleg van het Halen-
plein. Onlangs is men ook gestart met het 
woonontwikkelingsproject Park 1302 (foto 1) 
op de voormalige Barcosite.”

LEEFBAARHEID
Dat zijn dan de ‘stenen’, maar Thorin Levec-
que benadrukt dat bij de gebiedswerking 
de leefbaarheid centraal staat. “Gebieds-

werkers zorgen er, samen met de buurt- en 
straatcomités, mee voor dat er dingen te 
beleven zijn in de wijken, en moeten alert 
zijn voor de noden en verzuchtingen, maar 
ook de positieve dingen die er leven. Dat 
gaat dan over inspraak bij de heraanleg van 
pleintjes, verkeersveiligheid in de school-
omgeving, activiteiten van verenigingen 
bekendmaken en ondersteunen, en nog 
veel meer. Zo bouwen we een netwerk uit 
en vervullen gebiedswerkers een brug-
functie tussen de inwoners en het stede-
lijk beleid. We hebben een gebiedsteam 
in het leven geroepen dat vier keer per 
jaar bijeenkomt rond bepaalde thema’s, en 
bestaat uit de wijkinspecteurs, gemeen-
schapswachten en buurtwerkers. Zij ken-
nen de verschillende wijken op hun duim 
en kunnen vooruitblikken naar de behoef-
ten voor de toekomst.”

 R www.kortrijk.be/over-de-stad/inspraak/
gebiedswerking

Kortrijk-Oost bestrijkt het gebied links van de Doorniksestraat: de buurt van de Sint-Denijsestraat, Sint-Elisabeth, 
Sionwijk, Drie Hofsteden, Venning en Veldstraat tot helemaal aan het bedrijvenpark Evolis. Een stadsdeel met 
verschillende wijken waar heel wat leeft en beweegt, en dat we in deze Stadskrant in de schijnwerper zetten.

RONDNEUZEN IN BELLEGEM

NOG TEM 31 AUGUSTUS 
Wil je speurend genieten van de vele ver-
gezichten in het zuiden van de stad? Heb 
je oog voor detail? Of verkies je zoekvragen 
op te lossen? Kom het ontdekken tijdens 
de foto- en wandelzoektocht in Bellegem. 
De route van 5 kilometer voert je langs 
trage wegen en mooie landschappen. 
Wie deelneemt aan deze zoektocht maakt 
bovendien kans op een verblijf met over-
nachting in de vijf B&B/hotels in Bellegem, 
een groepsbezoek aan een brouwerij, een 
bierpakket, infoboek of een waardebon van 
een Bellegemse bistro. 

 R Deelnameformulieren (3 euro) zijn te verkrijgen 
via rondneuzeninbellegem@gmail.com  
of 0468 21 10 23. 

BIJBELS IN DE STAD 

6 JULI | 14 TOT 18 UUR 
ONZE LIEVE VROUWEKERK | 5 EURO
In hartje Kortrijk kan je al voor de vierde 
keer deelnemen aan Bijbels in de stad. Ac-
teur Geert Fierens kruipt voor die gelegen-
heid in de huid van Franciscus van Assisi en 
vertolkt op empathische wijze het verhaal 
van zijn zending. Op je tocht gluur je onder 
meer binnen in het nieuwe belevingscen-
trum van het Begijnhof en verzorgt Prof. 
Em. Piet Thomas een verrassend moderne 
poëzievoordracht. Benieuwd? Bekijk de 
trailer met mooie beelden van de stad via  

www.youtube.com/rP27UR_JZGU. Inschrij-
ven kan op 6 juli van 13.30 tot 15.30 uur in 
de Onze Lieve Vrouwekerk. 

 R Info: 056 20 16 02

GOUDEN JUBILEUM VOOR WEST-
VLAAMSE GIDSENKRING KORTRIJK

6 JULI | VANAF 13.30 UUR | TEXTURE, 
NOORDSTRAAT 28 | GRATIS
De West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk be-
staat 50 jaar en dat vieren ze in stijl. Op zon-
dag 6 juli nemen een aantal gidsen je gratis 
mee op de rondleiding ‘Metamorfose van 
een stad’. Met de Leie als slagader nemen ze 
je mee langs talrijke nieuwe realisaties. Je ver-
trekt om 14, 15 of 16 uur aan Texture, Noord-
straat 28. Voor wie het wat speelser wil, is er 
de gezinswandeling met doe-opdrachten. 
De wandelingen eindigen in het Begijnhof-
park waar je kan napraten bij een drankje of 
ijsje terwijl de kinderen genieten van een cir-
cusoptreden. Inschrijven is niet nodig. 

NIEUWE STADSWANDELROUTE 
MET KLINKNAGELS

De stad kreeg er in juni een nieuwe stads-
wandeling bij van 4,3 kilometer. Via beweg-
wijzering met klinknagels ontdek je zowel 
het historisch patrimonium als de vernieu-
wingen die de stad de afgelopen jaren on-
derging. Je kan de brochure met kaart (2 
euro) afhalen bij Toerisme Kortrijk in het 

Begijnhofpark. Lezen en kijken gaan ech-
ter niet altijd hand in hand. Je kan daarom 
ook via www.toerismekortrijk.be en www.
visiteurometropolis.eu gratis een audio-
bestand downloaden en zo met je mp3 of 
smartphone het verhaal beluisteren terwijl 
je de stad doorkruist. 

Deze zomer loont het de moeite om je stapschoenen aan te trekken. Ga voor een stevige wandeling in het landelijke 

zuiden, laat je gidsen door de binnenstad of ontdek verborgen plekjes in je eigen buurt. 

Gebiedswerking Kortrijk-Oost in de kijker

Op stap door de stad

Tijdens de vakantiemaanden staan 
ook tal van begeleide zomerse wan-
deltochten op het programma. Zo kan 
je deelnemen aan een Guldenspo-
renwandeling, de Sint-Maartenstoren 
beklimmen of een kijkje nemen in 
de middeleeuwse kelder op de Grote 
Markt. Een overzicht van alle wandelin-
gen vind je op www.toerismekortrijk.
be of in de Uit-kalender midden in 
deze Stadskrant. Je vertrekt telkens 
op zondag om 10.30 uur aan Toerisme 
Kortrijk in het Begijnhof. De deelname-
prijs per persoon bedraagt 4 euro. 

 R Wil je meer info over deze 
stadswandelingen met gids, neem dan 
contact op met Toerisme Kortrijk via 
toerisme@kortrijk.be, 056 27 78 40 of 
neem een kijkje op hun vernieuwde  
www.toerismekortrijk.be. 
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DE VOLLEDIGE KALENDER

Volg de laatste zomernieuwtjes 
op www.zomerinkortrijk.be.  

Wil je zelf iets kwijt over de 
Zomer in Kortrijk, dan volgen we 

het graag via Facebook of 
Twitter met de hashtag 

#zomerinkortrijk.

NEEM 
MIJ 
UiT !

PRETMOBIEL 

De Pretmobiel is het gratis mobiel speel-
initiatief van de stad. Elke week verplaatsen 
animatoren zich met een aanhangwagen 
volgestouwd met spelmateriaal naar een 
park in de binnenstad. Je kan er knutselen, 
sporten of spelen tussen 14 en 18 uur. Je 
vindt de pretmobiel in het Van Raemdonck-
park (30 juni tot 4 juli en 18 tot 22 augustus), 
het Begijnhofpark (7 tot 11 juli), Het Blauwe 
Poortpark (14 tot 18 juli en 11 tot 14 augus-
tus), het Astridpark (22 tot 25 juli), Knokwijk 
Bissegem (28 juli tot 1 augustus), Dubbele 
Haagjes (4 tot 8 augustus) en V-tex plein (25 
tot 29 augustus). Er is geen werking op 21 
juli en 15 augustus. Je hoeft vooraf niet in te 
schrijven en de werking is volledig gratis. 

 R nadia.el-kaddouri@kortrijk.be, 0473 86 29 49

KAMP IN JC TRANZIT

Van 14 tot 18 juli kan je elke voormiddag 
tussen 9 en 12 uur in JC Tranzit terecht voor 
een DIY-bouwkamp. Van 13 tot 17 uur kan 
je nieuwe tricks leren in een skate-bmx-
longboard en step-kamp. Voor een kamp 
betaal je 35 euro. Blijf je de hele dag, dan 
kost het jou 75 euro. Schrijf je snel in, want 
de plaatsen zijn beperkt. 

 R Magdalenastraat 48 in Kortrijk, 
jeugdcentrum@kortrijk.be, 056 27 73 40

TIENERUITSTAP JC TRANZIT

‘Buiten de zone’, het samenwerkingsver-
band van de jeugddiensten van Kortrijk, Ha-
relbeke, Waregem, Zwevegem, Deerlijk en 
Avelgem organiseert op 8 juli, 14 juli en 18 
augustus een daguitstap voor tieners van 12 
tot en met 16 jaar. Zin in een dagje paintball 
of initiatie golf met leeftijdsgenoten? Schrijf 
je in via jeugdcentrum@kortrijk.be

 R Magdalenastraat 48 in Kortrijk, 056 27 73 40 
of www.jctranzit.be

EENMALIGE ACTIVITEITEN  
JC TRANZIT

Voor kookworkshops, knutselactiviteiten 
en creatieve uitstapjes moet je in JC Tran-
zit zijn. Tijdens de eerste drie weken van 
juli en de laatste drie weken van augustus 
biedt het jeugdcentrum enkele eenmalige 
activiteiten aan. Je leest er alles over in de 
speelkompas of op www.jctranzit.be. 

 R Inschrijven doe je op voorhand via 
jeugdcentrum@kortrijk.be of 056 27 73 40 

BUURTSPORT

De buurtsportmedewerkers trekken ook 
deze vakantie op pad om samen met jou te 
voetballen, zwemmen, basketten, … Je kan 
bij hen terecht tussen 14 en 18 uur op dins-
dag (Overleie en Lange Munte), woensdag 
(Lange Munte en V-tex), donderdag (V-tex 
en Overleie), vrijdag (Overleie en SV-plein-
tje) en zaterdag (Lange Munte en V-tex). 

 R www.bndkortrijk.be/buurtsport

BONK8, DE HEULSE KINDER- EN 
TIENERHAPPENING

Op zaterdag 5 juli kan je je van 14 tot 17.30 
uur uitleven op en rond het Lagaeplein. 

Op het programma staan onder meer een 
deathride, reuzezeepbellen blazen, kleuter-
dans, muziekinstrumenten maken, een blus-
oefening, …. Je betaalt 7 euro (2 drankjes, 
oliebollen en ijsje inbegrepen). Om 17.30 
uur sluiten we de dag af met een slotshow.

 R Inschrijven kan via OC De Vonke, Lagaeplein 
24 in Heule, oc.devonke@kortrijk.be of 056 
24 06 20 of JC Tranzit, 056 27 73 40 of 
jeugdcentrum@kortrijk.be

SPEELPLEINWERKING WASPER

Dat speelplein Wasper dé speelpleinwer-
king is voor kinderen van 3 tot 15 jaar, met 
of zonder beperking, dat wist je al. Tijdens 
de komende zomervakantie staat opnieuw 
een grote groep enthousiaste vrijwilligers 
klaar om jouw zoon/dochter een onver-
getelijke vakantie te bezorgen op het ver-
nieuwde speeldomein van De Warande. 
Wil je deelnemen, dan heb je behalve een 
grabbelpas ook een dagticket voor een hal-
ve (2 euro) of volledige dag (4 euro) nodig. 

 R Heirweg 132 in Kortrijk, wasper@kortrijk.be  
of 056 27 73 76

Slaat de verveling toe tijdens de vakantiemaanden? Dan heeft de stad een resem gevarieerde activiteiten 
in petto voor de jongste inwoners! 

Ravotten in de zomerzon

ZOMER
IN KORTRIJK
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UiT IN KORTRIJK
AGENDA VAN 1 JULI TOT 31 AUGUSTUS 2014
DINSDAG 1 JULI 

GESPREK | HUISKAMERGESPREK MET JORDI 
FARRANDO | Hij is een Spaanse stedenbouwkundige die 
in zijn thuisland jarenlang meewerkte aan de vernieuwing in 
Barcelona. Je kan met Farrando in dialoog treden rond de ont-
wikkeling van de toekomstige plannen voor Overleie | Zomerbar 
‘De RaBARber’ | 19.30u | gratis | Kollegestraat (ingang) 
BEZOEK | BEZOEK DE HISTORISCHE ZALEN 
VAN HET STADHUIS | Er staat telkens een gids klaar 
om je een woordje uitleg te geven over de prachtige schepenzaal 
en de raadzaal met de 16e eeuwse gebeeldhouwde schouwen. 
In juli en augustus kan je op dinsdag, donderdag, zaterdag en 
zondag het stadhuis op de Grote Markt gratis bezoeken | ook op 
ma 21/07 en vrij 15/08 | zo, di, do, za van 15u tot 17u (ma, woe, 
vrij gesloten) | Stadhuis | 056 27 78 40 | www.toerismekortrijk.be

VANAF WOENSDAG 2 JULI

GAME | IN HET SPOOR VAN EEN SPION - CITY 
GAME : DE SPION - GROOTE OORLOG | Speel mee 
in de spannende City-Game rond spionage tijdens WO I. | Museum 
Kortrijk 1302 | www.kortrijkbezet14-18.be | meer info p. 4-5

DONDERDAG 3 JULI

MARKT | PROVENÇAALSE MARKT | Er is een plaats 
voorzien om een hapje te eten en op het menu staan Proven-
çaalse of mediterrane gerechten | 10u tot 20 u en op vrijdag tot 
21 u | vrije toegang
OPENING | BELEVINGSCENTRUM BEGIJNHOF | 
officiële opening met concert Jef Neve Trio in de Sint-Maartenskerk 
| 19u | gratis | tickets via uit@kortrijk.be of 056 23 98 55

VRIJDAG 4 JULI

OPENING | BELEVINGSCENTRUM BEGIJN-
HOF | Optreden van Psallentes Femina Gregoriaanse muziek | 
20u | Mattheüskapel | gratis | tickets via 056 24 48 00 of begijn-
hof@ocmwkortrijk.be 
OPENING | BELEVINGSCENTRUM BEGIJN-
HOF | Voorstelling Passerelle BeleefDeBegijntjes | Sint-Anna-
zaal | voorstellingen van 15 min tss 16u en 18u | gratis
FEEST | 70STE WATERMOLENKERMIS | Op vrijdag 
vanaf 20 uur verkiezing 50ste Tineke van de Watermolen, op zaterdag 
rommelmarkt aan huis en optredens vanaf 19 uur, op zondag piz-
zafestijn en 3de Molenkasseikoers en op maandag op de koffie met 
Michael Lanzo | ook op za 05/07, zo 06/07 en ma 07/07 | speelplaats 
VBS De Watermolen in Heule | www.feestcomitewatermolen.be

ZATERDAG 5 JULI

SPORT | DUATLON VOOR KINDEREN | Hoog Kor-
trijk | www.triatlonduatlonkortrijk.be
TECHNO | INTENSIVE TECHNO VIBES | Techno 
evenement, gratis ingang in een hele leuke locatie | ook op zo 
6/07 | Sfeer en Danscafé Join, Sint Katharinastraat 131, 8501 
Heule | fieu-brecht@hotmail.be | 
KARTING | MCCHALLENGE POP-UP OUT-
DOOR KARTING EVENT | Twee wedstrijden over 2 
dagen wordt de McChallenge een outdoor karting event om U 
tegen te zeggen | 16.45u tot 2u| ook zo 06/07 van 16.45u tot 
24u | Kortrijk Xpo | www.mcchallenge.be
HAPPENING | BONK 8 - DE HEULSE KINDER- EN 
TIENERHAPPENING | Spelnamiddag voor kinderen tus-
sen 4 en 15 jaar | 14u | € 7 (drankje, oliebollen en ijsje inbegrepen) 
| OC De Vonke | 056 24 06 20 | www.heule.be | meer info p. 12
FEEST | HOEVEFEESTEN | workshops, dieren voede-
ren, boerderijcafé, ontbijt, kinderrommelmarkt, kinderanimatie, 
volksspelen enz.. | ook op zo 06/07 | Kinderboerderij Van Clé | 
www.vancle.be
NATUUR | NATUUR OP JE BORD | Gezinsactiviteit 
voor (groot)ouders en kinderen uit de basisschool | 14.30u | Hof 
te Coucx bezoekerscentrum | www.natuurpuntkortrijk.be
PROEVEN | BIERPROEVERIJ | Een tour door België langs 
11 brouwerijen | 20u | €15 | De Magneet | pascal@bolwerk.be | 
LITERATUUR | BOEKENDATE | Tijdens de boekendate ga 
je in gesprek met een onbekende boekenliefhebber. | 10u-12u30 
| Oxfam Bookshop | gratis | vooraf inschrijven via Vorming Plus 
056 26 06 00 of info@vormingplusmzw.be
OPENING | BELEVINGSCENTRUM BEGIJN-
HOF | Voordracht over de restauratie van de Sint-Annazaal en 
het Begijnhof | Sint-Annazaal | 10u tot 11.30u | gratis
OPENING | BELEVINGSCENTRUM BEGIJN-
HOF | Voorstelling Passerelle BeleefDeBegijntjes | Sint-Anna-
zaal | voorstellingen van 15 min tussen 16u en 18u | gratis
OPENING | BELEVINGSCENTRUM BEGIJN-
HOF | Orgelconcert | Mattheüskapel | 18u | gratis
OPENING | BELEVINGSCENTRUM BEGIJN-
HOF | Concert kamermuziek van het duo Desimpelaere (con-
trabas en piano) | Sint-Annazaal | 20u | gratis | tickets via 056 24 
48 00 of begijnhof@ocmwkortrijk.be
ETEN | VEGGIE BBQ MET POTLUCK | EVA nodigt je 
uit in De Warande in Kortrijk voor een gezellige veggie BBQ met 
potluck. Breng je eigen veggie bijgerecht mee voor 4 personen. Ook 
een nagerechtje is welkom. EVA voorziet uiteraard voor iedereen 
een aantal heerlijke BBQ-gerechtjes. Wil je zelf ook iets op de BBQ 
gooien? Dat kan ook, maar laat het ons op voorhand weten | 11.30u 
| € 12/10 (EVA-leden)/5 | Inschrijven kan via west@evavzw.be

ZONDAG 6 JULI

WANDELING | DWARS DOOR BELLEGEM | 24ste 
editie van de leuke familiewandeling | 056 21 34 84 | www.
dwarsdoorbellegem.be
SPORT | DUATLON/TRIATLON | Hoog Kortrijk | www.
triatlonduatlonkortrijk.be
OPENING | OPENING BELEVINGSCENTRUM 
BEGIJNHOF | Voordracht over het nieuwe belevingscen-
trum | Sint-Annazaal | 10u tot 11.30u | gratis
OPENING | BELEVINGSCENTRUM BEGIJN-
HOF | Orgelconcert | Mattheüskapel | 18u | gratis
OPENING | BELEVINGSCENTRUM BEGIJN-
HOF | Poëzieprogramma Bijbels in de stad met prof. Em. Piet 
Thomas en celliste | Sint-Annazaal | 14u tot 17.30u | gratis
BEZOEK | ONTDEK HET NIEUWE BEZOEKERS- 
EN BELEVINGSCENTRUM | Er staan gidsen klaar om je 
onder te dompelen in de geschiedenis en de sfeer van het Begijnhof. 
Na het bezoek kan je even verpozen bij een koffie en versnapering | 
doorlopend op za en zo van 10u tot 22u | www.begijnhofkortrijk.be
RONDLEIDING | HET SPIEGELTJE VAN LOLA | 
Capita Selecta: theaterrondleiding voor jonge gezinnen met 
kinderen tussen 5 en 8 jaar. Lola neemt de kleintjes mee op 
ontdekking in de wondere wereld van portrettenland. In de aan-
sluitende workshop, waaraan ook de ouders mogen deelnemen, 
bekijken de kinderen hun eigen spiegelbeeld en maken ze een 
bijzonder zelfportret | 14u | € 4 | Broelmuseum | 056 27 78 00 | 
www.broelmuseum.be
VIERING |  50 JAAR GIDSENKRING  | Een aan-
tal gidsen staan klaar om de rondleiding "Metamorfose van 
een stad" gratis aan te bieden | rondleiding: 14u, 15u en 16u 
-  gezinswandeling: 13.30u en 15u | Texture in Noordstraat 28 |  
meer info p. 11
WANDELING | BIJBELS IN DE STAD - MET FRAN-
CISCUS OP STAP DOOR KORTRIJK | Francis-
caanse zomerwandeling in de Kortrijkse binnenstad. | Inschrijven 
om 13.30u in de O.L.Vrouwekerk, om 18u slotviering i/d Sint-
Maartenskerk | €5/gratis | www.kerkinkortrijk.be | meer info p. 11
WANDELING | HISTORISCHE STADSWANDE-
LING MET GIDS | Rondleiding doorheen Kortrijk | 10.30u 
| ook op ma 21/07 om 10.30u, zo 03/08 om 10.30u,  vrij 15/08 
van 10.30u | € 4 (max 25 deelnemers) | Toerisme Kortrijk | 056 27 
78 40 | www.kortrijk.be/toerisme | meer info p. 11

MAANDAG 7 JULI

MUZIEK | TORENMUZIEK | Koen Cosaert, stadsbeiaar-
dier van Kortrijk | 20u | Sint Maarten 
KINDEREN | PRETMOBIEL | De Pretmobiel is het gratis 

mobiel speelinitatief van de stad | tem 11 juli | 14u | gratis | Be-
gijnhofpark | www.kortrijk.be/pretmobiel | meer info p. 12

DINSDAG 8 JULI

OPENING | KAMPEERAUTOTERREIN BROEL-
TORENS | Het kampeerautoterrein Broeltorens is een volledig 
uitgerust kampeerautoterrein met 8 ruime plaatsen waar kam-
peerautotoeristen drinkwater en elektriciteit kunnen krijgen. Ze 
kunnen er ook hun afval(water) kwijt. Tussen 10u en 14u kan je 
binnenkijken en de voordelen van deze reisvorm ontdekken | 11u 
opening | parking Broeltorens (inrit via de Ijzerkaai in Kortrijk)

DONDERDAG 10 JULI

FEEST | VLAANDEREN FEEST | meer info p. 8
MARKT | ZUIDERSE ZOMERMARKTEN | Proef 
en beleef de zomer op donderdagavond op één van de leukste 
plekjes van de stad | vanaf 17 uur | Jozef Vandaleplein en Sint-
Maartenskerkhof | meer info p. 3
ETEN | PICKNICKEN | Breng je picknick mee en geniet van 
klassieke muziek | 12u | Jozef Vandaleplein  | meer info p. 3
CONCERT | 21STE BEGIJNHOFCONCERT JAC-
QUES CORYN | Amerika, Jazz, Tango - eigentijdse muziek 
die direct tot het hart spreekt in het kader van de Begijnhof-
concerten Jacques Coryn | Marnixring Kortrijk Kleikop | 20u |  
€ 17(add)/15(vvk)/5(-24)/gratis(-14) | Concertstudio Kortrijk | 
056 26 09 05 | begijnhofconcert@telenet.be | www.marnixring.org

VRIJDAG 11 JULI

GENIETEN | BBQ + VLAAMSE FILM + GEZEL-
LIG KAMPVUUR | Zomerse bbq volgens het 'bring your 
own' principe. Bij een ondergaande zon starten ze met een 
Vlaamse film. Nadien gezellig napraten bij een gezellig kamp-
vuur | 19u | De Magneet | www.demagneet.eu
WANDELING | GULDENSPORENWANDELING | 
De rondleiding draagt telkens een ander thema. Voor deelname 
aan de wandelingen schrijft men vooraf in bij Toerisme Kortrijk | 
10.30u | ook op zo 10/08 | € 4 (max 25 deelnemers) | Toerisme 
Kortrijk | 056 27 78 40 | www.toerismekortrijk.be
CONCERT | RAYMOND VAN HET GROENE-
WOUD |21 uur | Grote Markt |gratis

ZATERDAG 12 JULI

FESTIVAL | K-TOWNFESTIVAL | 13u | €18 | Campus 
Vives | info@k-townfestival.be | k-townfestival.be
FESTIVAL | KORTRIJK CONGÉ | 25u delen met velen 
| van 12 juli om 14u tot 13 juli tot 15u | Overleie | inschrijven 
verplicht via www.kortrijkconge.be | meer info p. 6
ATLETIEK | 17DE KORTRIJKSE GULDENSPO-
RENMEETING | Sportcentrum Wembley Kortrijk |  
0486 69 85 66 | www.guldensporen.kortrijksport.com |  
meer info p. 9

ZONDAG 13 JULI

ZWEMMEN | BIG JUMP | Spring met ons mee in het Ka-
naal Bossuit-Kortrijk. | 14u | Koninklijke Kortrijkse Yacht en Kano-
club | 0487 64 45 85 | www.bigjump.be | meer info p. 7

RONDLEIDING | CURATORTOER OP ZONDAG | 
De curatoren nemen u mee door de tentoonstelling Capita Se-
lecta. Ze delen hun passie voor het verzamelen van hedendaagse 
kunst en geven je een persoonlijke kijk op de kunstwerken in Ca-
pita Selecta | 11.30u | ook op  zo 31/08 van 11.30u | € 4 (+€ 4 
voor de curatortoer) | Broelmuseum | 056 27 78 00
WANDELING | EROP EN ERONDER | De rondleiding 
draagt telkens een ander thema en start om 10.30u aan Toerisme 
Kortrijk. Voor deelname aan de wandelingen schrijft men vooraf 
in bij Toerisme Kortrijk | 10.30u | ook op zo 17/08 van 10.30u |  
€ 4 (max 25 deelnemers) | Toerisme Kortrijk | 056 27 78 40 | 
www.toerismekortrijk.be
VOETBAL | WK VOETBALDORP | finale WK voetbal 2014 
| Schouwburgplein, Kasteelpark Heule | www.wk-in-kortrijk.be

MAANDAG 14 JULI

MUZIEK | TORENMUZIEK | Amy Johannsen, universi-
teitsbeiaardier van Sydney (Australië) | 20u | Sint Maarten
KINDEREN | PRETMOBIEL | De Pretmobiel is het gratis 
mobiel speelinitatief van de stad | t.e.m. 14 juli | 14u | gratis | 
Blauwe Poort | www.kortrijk.be/pretmobiel | meer info p. 12

WOENSDAG 16 JULI

CONCERT| ZOMERCONCERT | 19.30u The Blues Vision, 
21u Roland en Mauro | gratis | Astridpark

DONDERDAG 17 JULI

MARKT | ZUIDERSE ZOMERMARKT | vanaf 17u | 
Jozef Vandaleplein en Sint-Maartenskerkhof | www.zomerinkor-
trijk.be | meer info p. 3
ETEN | PICKNICKEN | 12u | Jozef Vandaleplein | meer info p. 3

VRIJDAG 18 JULI

FEEST | HEULE CONZEE | Op vrijdag ‘Heule Hoed Ge-
mutst’ tss 17u ern 19u, ook kinderdorp met springkastelen en 
kermiskramen en om 20.30u DJ Jeiger, The Ed Sullivan Quartet 
en tot slot DJ Selecta LK |  Heule centrum 

ZATERDAG 19 JULI

VOETBAL | FANDAG KVK | www.kvk.be | meer info p. 9 
FEEST | VOLKSFEESTEN KOOIGEM | Green Oni-
ons, Gene Thomas en Kenji Minogue | 19.30u

ZONDAG 20 JULI 

WANDELING | METAMORFOSE VAN EEN STAD 
| De rondleiding draagt telkens een ander thema en start om 
10.30u aan Toerisme Kortrijk.  Voor deelname aan de wande-
lingen schrijft men vooraf in bij Toerisme Kortrijk | 10.30u | ook 
op zo 24/08 om 10.30u | € 4 (max 25 deelnemers) | Toerisme 
Kortrijk | 056 27 78 40 | www.kortrijk.be/toerisme
MARKT | ANTIEK & ROMMELMARKT TE 
HEULE-KORTRIJK | Kopen-verkopen-ruilen van twee-
dehandsgoederen en verzamelobjecten. De ideale plaats om 
nog meer hebbedingetjes te vinden tegen een betaalbare prijs. 
Standplaats: 6€/6m +wagen(vooraf betaald) & 12€/6m(dag 

zelf betalen) & 3€/lm binnen | 7u | € 12/6/3 | Zaal + Parking 
Kortrijkse Groothandelsmarkt | 09 380 45 05 | www.hobby13.be

MAANDAG 21 JULI

MUZIEK | TORENMUZIEK | Wim Van den Broeck, stads-
beiaardier van Genk en Diest | 20u | Sint-Maarten
WANDELING | STADSWANDELING MET GIDS 
| Een stadswandeling laat je kennismaken met de belangrijkste 
monumenten uit de Kortrijkse geschiedenis | 10.30u | € 4 | Toe-
risme Kortrijk | www.toerismekortrijk.be
MUZIEK | VERRASSINGSCONCERT STUDIO 
BRUSSEL | 20u – 22u | Grote Markt | meer info p. 19

DINSDAG 22 JULI

KINDEREN | PRETMOBIEL | De Pretmobiel is het gratis 
mobiel speelinitiatief van de stad | tem 25 juli | 14u | gratis | 
Astridpark | www.kortrijk.be/pretmobiel | meer info p. 12

WOENSDAG 23 JULI

CONCERT | ZOMERCONCERT | 19.30u Moskito Quin-
tet, 21u Isolde et les Bens | Budapark | meer info p. 3

ZONDAG 27 JULI 

WANDELING | KORTRIJK ALS MIDDELEEUWSE 
STAD | De rondleiding draagt telkens een ander thema en start 
om 10.30u aan Toerisme Kortrijk.Voor deelname aan de wande-
lingen schrijft men vooraf in bij Toerisme Kortrijk | 10.30u | ook op 
31/08 om 10.30u | € 4 (max 25 deelnemers) | Toerisme Kortrijk

MAANDAG 28 JULI

MUZIEK | TORENMUZIEK | Twan Bearda, stadsbeiaar-
dier van Grimbergen | 20u | Belfort

MAANDAG 4 AUGUSTUS

MUZIEK | TORENMUZIEK | Laura Maria Rueslatten, 
stadsbeiaardier van Oslo (Noorwegen) | 20u | Belfort

DONDERDAG 7 AUGUSTUS

WIELRENNEN | KORTRIJK KOERSE | Elite met contract 
| Kortrijk | 056 22 31 15 | cis@kortrijkkoerse.be | meer info p. 9
 

VRIJDAG 8 AUGUSTUS

FESTIVAL | ALCATRAZ METAL FESTIVAL 2014 | 
Marilyn Manson / Life Of Agony / Lacuna Coil / HellYeah / Diablo Blvd  
| Op za 9/8: Twisted Sister / W.A.S.P. / Channel Zero / Sacred Reich / 
Arch Enemy / Prong / Toxik / Four By Fate | 12u tot 00.30u | ook op za 
09/08 van 10u tot 00.30u | € 105 (comb)/60(zaterdag)/55(vrijdag) 
| Vives Festival Zone Kortrijk | www.alcatraz.be | meer info p. 19

WOENSDAG 13 AUGUSTUS

CONCERT | ZOMERCONCERT | 19.30u Dansstudio 
Steps, 21u Abba Gold | gratis | Bissegem

UiT in Kortrijk



Zomer in Kortrijk

STADSKRANT KORTRIJK | 1716 | STADSKRANT KORTRIJK

1911
Deze foto toont de serres aan de Sint-Den-
ijsestraat 156. Deze bakstenen constructie 
met waterreservoir deed dienst als kweek-
serre voor éénjarige planten van de toen-
malige stedelijke tuinbouwschool. Deze 
onderwijsinstelling was ondergebracht in 
de nabijgelegen Filips van den Elzaslaan. 
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de 
serres in handen van de bloemisterij De-
prez. De familie Vandendriessche nam het 
bedrijf over in 1955. In de jaren zeventig 
zette Johan Vandendriessche nieuwe ser-
res en daarmee werd bloemisterij Vanden-
driessche jarenlang een begrip in de Kor-
trijkse regio.

GEZELLIG BUURTPARK
In 2004 kocht de stad de gronden van de 
bloemisterij. De woning van de voormalige 
eigenaars ging tegen de vlakte en maakte 
plaats voor de aanleg van een park. Het 
resultaat van de werkzaamheden was een 
gezellig buurtpark met tuinuitbreiding 
voor de omwonenden. De oude serres 
werden omgetoverd tot een overdekte par-
keerplaats en een aantrekkelijk buurthuis. 
In augustus  2006 kregen de voormalige 
gronden Vandendriessche de naam Park 
Dubbele Haagjes. Deze naam verwijst naar 
de vroegere twee hagen op het Volksplein 
en de buurtwerking.

2014
De serres doen dienst als ontmoetingsruim-
te voor en door de buurt. Hieruit ontstond 
het Serrecomité. Voornoemd comité bestaat 
onder andere uit enthousiaste bewoners die 
ijveren voor de leefbaarheid van de buurt, 
dit vanuit een positieve invalshoek. Het co-
mité organiseert niet alleen straatfeesten of 
een buurtcamping, maar speelt ook in op 
de problemen en kansen van de buurt. De 
straatcomités in de omgeving van de Dub-
bele Haagjes maken ook deel van het serre-
comité. In samenspraak met de stad buigen 
de buurtbewoners zich over de uitdagingen 
en bijhorende oplossingen die de wijk biedt. 
Tot slot verschijnt vier maal per jaar het 
buurtblad De Dubbele Haagjes.

Vroeger en nu:  
Park Dubbele Haagjes

VRIJDAG 15 AUGUSTUS

CARNAVAL | ZOMERCARNAVAL | Drie dagen lang 
exotisch feesten voor jong en oud | ook op za 16/08 en zo 17/08 
| centrum | www.zomercarnaval.be | meer info p. 20

WOENSDAG 20 AUGUSTUS

CONCERT | ZOMERCONCERT | 19.30u The Baboons, 
21u Fifty Foot Combo | gratis | Heule park | meer info p. 3

DONDERDAG 21 AUGUSTUS

MARKT | ZUIDERSE ZOMERMARKT | vanaf 17u | 
Jozef Vandaleplein en Sint-Maartenskerkhof | meer info p. 3
ETEN | PICKNICKEN | 12u | Jozef Vandaleplein | meer info p. 3

VRIJDAG 22 AUGUSTUS 

GENIETEN | BBQ + MARJAN DEBAENE + 
GEZELLIG KAMPVUUR | We beginnen met een 
lekkere BBQ volgens het "bring your own" principe. Nadien 
komt Marjan Debaene een optreden geven. We sluiten de 
avond af met een gezellig kampvuur | 19u | De Magneet | 
www.demagneet.eu
FEEST | 38STE ROLLOFEESTEN | Op vrijdag officiële 
opening, op zaterdag optredens van saxofonist, De Kemels, Les 
Folles de Gand, Alana Dante, DJ Sven Ornelis. Op zaterdag is er 
rommelmarkt, een voetbaltornooi, en Rollegem got talent for 
Kids maken het compleet. Op zondag o.a. Zoë-van-Rollegem-
hondenwandeling, kinderanimatie en optredens | ook op za 
23/08 en zo 24/08

ZATERDAG 23 AUGUSTUS 

AVONDJE UIT | SOIRÉE FRANÇAISE MET RELA-
TION DE TROTTOIR | Soirée Française: Du pain, du vin, 
du Boursin... et du Ricard! In gezelschap van Serge Gainsbourg 
en zijn muzen. Rudolf Hecke besmet u in Relation de Trottoir, een 
muzikale clubconférence met het Gainsbourg-virus | Toegang: € 
6,9   Inschrijven via manuitmarke@gmail.com of 0472 511 229 | 
De Magneet | 0472 51 12 29 | www.demagneet.eu
OPENLUCHT | ‘N BEETJEFILM - EEN OPEN-
LUCHT FILMEVENT | Op zaterdagavond pakt vzw Res-
piro Dell' Arte uit met ’n beetje film. In de tuin van het Broelmu-
seum en in de Broeltorens worden tekenfilms, filmfragmenten 
en kortfilms geprojecteerd en begeleid door live muziek | 19u | 
Oranjerie Broelmuseum | www.respirodellarte.be

ZONDAG 24 AUGUSTUS 

FEEST | 19DE OOGSTFEEST | Apertief, maaltijd, op-
treden en kaarting | 11.30u | € 16 | Hoeve Philippe Debode | rik.
calu@skynet.be
PICNICK | ‘N BEETJEMUZIEK | Een stijlvolle picknick 
met hapklare brokjes muziek | Gelijktijdig worden op verschillen-
de locaties op het Buda eiland kleine muziekparels gebracht door 
professionele ensembles, afgewisseld met amateurgezelschap-
pen | 12u | Oranjerie Broelmuseum | www.respirodellarte.be
FIETSEN | MARCEL KINT FIETSROUTE – TOUR 
MET ONS MEE | Ontdek samen met Ondernemersfo-

rum Leie Noord de 30 km lange Marcel Kint-fietsroute. Beperkt 
aantal deelnemers | 10u | Proosdijstraat 21 | Inschrijven via  
leienoord@gmail.com (fietsen + aansluitend bbq)

MAANDAG 25 AUGUSTUS 

MUZIEK | TORENMUZIEK | 20u | Sint-Maarten
KINDEREN | PRETMOBIEL | tem 29 aug | 14u | gratis | 
V-tex plein | www.kortrijk.be/pretmobiel | meer info p. 12

DINSDAG 26 AUGUSTUS

LITERATUUR | BOEKENDATE | Tijdens de boekendate ga 
je in gesprek met een onbekende boekenliefhebber. | 19u30-22u 
| Oxfam Bookshop | gratis | vooraf inschrijven via Vorming Plus 
056 26 06 00 of info@vormingplusmzw.be

WOENSDAG 27 AUGUSTUS 

CONCERT | ZOMERCONCERT | 18.30u Peo Watson, 
21u Kenny Larking, 22.30u Fred Hush | gratis | Begijnhofpark | 
meer info p. 3

DONDERDAG 28 AUGUSTUS

MARKT | ZUIDERSE ZOMERMARKT | vanaf 17u | 
Jozef Vandaleplein en Sint-Maartenskerkhof | meer info p. 3
ETEN | PICKNICKEN | 12u | Jozef Vandaleplein | meer info p. 3 

VRIJDAG 29 AUGUSTUS 

MUZIEK | OPTREDEN HIGHWAY JACK | Highway 
Jack: Kortrijkse band met ballen die een aangenaam evenwicht 
houdt tussen losgeslagen gitaren en inhoud | 20u | De Magneet 

ZATERDAG 30 AUGUSTUS

FEEST | BUURT OP WIELEN | Een namiddag georga-
niseerd door de buurtcomités van de Graaf de Smet Naeyerlaan 
‘Den Boulevard’ en de Herdersstraat | www.debuurtopwielen.be
CONCERT | BUITENCONCERT | Wild Honey Pie, Beatles 
Tribute band | 20.30u | Tuin buurthuis Rollegem

ZONDAG 31 AUGUSTUS 

MOTOR-EVENT | VLASTREFFEN | motorrijders verove-
ren het Kortrijkse stadscentrum | Inschrijven tussen 8u en 11u | 
Kinepolis Kortrijk | www.vlastreffen.be | meer info p. 9
WANDELING | VAN FLIEFLODDERKES EN WIN-
DEWIEKSKES | Vlinderwandeling in Stadsgroen Ven-
ning met vlindertuin.  Afspraak: infobord Stadsgroen Venning | 
14.30u | Venning - Vlindertuin | www.natuurpuntkortrijk.be
WANDELING | BERMENWANDELING IN LAN-
DELIJK GEBIED | Kooigem heeft een schat aan wan-
delwegen.  De wandeling verloopt tussen weilanden en akkers, 
waarbij aandacht geschonken wordt aan de wilde planten in de 
bermen | 14.30u | kerk Kooigem | www.plantenwerkgroep.be

PARKEREN
Een zomers bezoek aan Kortrijk? Wie met de wagen komt, 
laat zich best leiden door de elektronische borden op de 
invalswegen en de stadsring om de dichtstbijzijnde par-
king te vinden. In P Schouwburg, P Veemarkt en P Broelto-
rens mag je wagen langer staan. Je voert er bij het inrijden 
je Maestro, Visa of Mastercard in, en de slagboom opent. 
Bij het buitenrijden voer je bij de slagboom opnieuw jouw 
kaart in. Wil je een kwitantie ? Druk dan op de grote knop 
aan de uitrijzuil. Op P Schouwburg kan je je wagen overi-
gens 24 uur op 24 ophalen. Op parking P Broeltorens, op 
wandelafstand van het historische stadscentrum, parkeer 
je een hele dag voor slechts 2,50 euro. Wil je gratis parke-
ren? Dan biedt P Appel een uitkomst. Ook op de Park + 
Ride parking op Hoog Kortrijk parkeer je zonder moeite. 
Je parkeert er gratis en een bus van De Lijn brengt jou en 
je passagiers om het half uur gratis naar het stadscentrum 
en terug. De Shop & Go-plaatsen in het centrum bieden 
jou een gratis halfuurtje voor een snelle boodschap.

 R www.parko.be

FIETSSTALLINGEN / FIETS OPLADEN
Je kan natuurlijk ook steeds met de fiets afzakken naar 
het stadscentrum. Zoek je een (overdekte) plaats om je 
tweewieler veilig te stallen? Neem dan een kijkje op 
www.parko.be/bezoeken en ga biij het luik ‘Fietsstal-
lingen’ op zoek naar de voor jou meeste geschikte fiets-
stalling. Ook op de verdieping -2 van het winkelcentrum 
K in Kortrijk kan je je tweewieler veilig achterlaten. Via 
een speciale fietslift in de Sint-Jansstraat kom je in een 
ondergrondse fietsparking voor zo’n 250 fietsen. De accu 
van je elektrische fiets opladen kan via de oplaadpalen 
van Blue Corner op de Graanmarkt.

 R www.bluecorner.be

ALTERNATIEVEN  
VOOR WILDPLASSEN
Ben je met kleine kinderen op pad of moet je zelf hoog-
nodig? Neem dan een kijkje op www.zomerinkortrijk.
be. Daar vind je een overzicht van locaties met open-
bare toiletten. 

TOEGANKELIJKHEID
Voor de Stad Kortrijk is integrale toegankelijkheid een 
streefdoel. In Kortrijk parkeren personen met een beper-
king gratis als ze over een geldige parkeerkaart beschikken. 
Er zijn ook voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen 
met een fysieke beperking. Tijdens de zomerevenementen 
gelden ook bijzondere maatregelen voor minder valide 
personen. Zo kan je onder meer gebruik maken van een 
mindervalidenpodium, rolstoelzone en ringleiding. Er is 
ook steeds een toegankelijkheidssteward aanwezig. 

Zomer in Kortrijk:  
praktisch

UiT in Kortrijk



Zomer in Kortrijk Zomer in Kortrijk

18 | STADSKRANT KORTRIJK STADSKRANT KORTRIJK | 19

Interieur 2014 verrast met een innovatieve 
en kwalitatieve selectie. Zo brengt Lago 
(IT) een tafelconcept over de standmuren 
heen, inspireert Alessi (IT) met een expo 
over de maakgeschiedenis van topstukken 
en bemeubelt &Tradition (DK) een pop-up 
restaurant. Onder de highlights ook de pre-
sentatie van designlegende Antonio Cit-
terio (IT), die in eigen persoon de nieuwe 
kranenlijn voor Axor (DE) voorstelt en de 
wereldpremière van een volledige out-
doorcollectie van Kristalia (IT) van de hand 
van ontwerper Xavier Lust (BE). 

INTERNATIONALE TOPNAMEN
Niet alleen internationale topnamen zoals 
Vitra (CH), Moroso (IT) en Kvadrat (DK) ma-
ken het mooie weer op Interieur 2014. Als 
naar gewoonte blijft de regio sterk vertegen-
woordigd met merken zoals Extremis, Wever 
& Ducré en Durlet. Behalve deze gevestigde 
waarden pakt de Biënnale ook uit met meer 
dan 50 inspirerende nieuwkomers en start-
ups waaronder regionale en Belgische na-

men zoals Per/Use, Vincent Sheppard, Odilon 
Creations, Zee en MA, het label van Marina 
Bautier, Designer van het Jaar 2014. 

STADSPROGRAMMA
Het stadsprogramma van Interieur 2014 staat 
in het teken van beleving en avant-garde de-
sign en is ook een visueel gelinkt parcours 
dat zich uitstrekt van de Budafabriek tot de 
Broeltorens en de vroegere school Ten Broele. 
Deze laatste is een nieuwe locatie waar on-
der meer de Interieur Bistro gerealiseerd zal 
worden naar een gezamenlijk ontwerp van 
de acht Designers van het Jaar (2006-2013) 
onder het thema 'Belgian Banquet'. Centraal 
op het Buda-eiland in de Tacktoren plannen 
Mickael Karkousse, Dave Martijn, Tom Coghe 
en Bert Libeert, beter bekend als Goose, een 
design performance. Het wordt letterlijk uit-
kijken naar hun uniek concept dat buiten de 
lijntjes kleurt en een nieuwe blik werpt op de 
creatieve impulsen van de band.

 R www.interieur.be

INTERIEUR 14 zet innovatie 
en inspiratie centraal  
Van 17 tot 26 oktober landt de internationale Biënnale Interieur opnieuw in Kortrijk. 
Onder de eigenzinnige titel ‘The home does not exist’ verschaft curator Joseph Grima 
(UK) de bezoekers nieuwe inzichten in de hedendaagse woonomgeving. In deze 24ste 
editie staat ook de commerciële vernieuwing centraal en tovert men de hallen van 
Kortrijk Xpo om tot dynamische open landschappen met nieuwe standconcepten.

Dat veel Kortrijkzanen een passie 
hebben voor fotografie, blijkt uit 
de grote respons op een oproep 
in het voorjaar. Meer dan hon-
derd niet-professionele fotogra-
fen schreven zich toen in voor de 
Pixelfabriek. 

Sinds maart volgen zij les bij Mar-
kenaar Danny Veys die fotografie 
doceert in de Luca School of Arts in 
Brussel. Het resultaat is een selectie 
straffe beelden van mensen die een 
passie hebben voor fotografie, van 
detailbeelden tot instagramkiekjes. 
Van 5 september tot 5 oktober vul-
len ze de indrukwekkende ruimtes 
van de Budafabriek met grote prints, 
projecties en bijzondere portretreek-
sen. De expo is gratis toegankelijk op 
donderdag, vrijdag, zaterdag en zon-
dag van 14 tot 18 uur. In de Pixelbar 
kan je even verpozen bij een koffie of 
biertje. 

Parallel met de expo staan ook een 
pak fotografieworkshops, pop-up 
expo’s en infomomenten op het pro-
gramma. Voor een aantal schrijf je 
best nu al in via www.buda-eiland.be.

De Pixelfabriek 
komt eraan GEZELLIGE TOPKWALITEIT

“Alcatraz Hard Rock & Metal Festival is het 
meest gezellige hard rock festival van ons 
land. Dit evenement staat elke editie voor 
topkwaliteit in het betere gitaarwerk”, zo 
schreef een gerespecteerd weekblad over 
de editie van vorig jaar. Terecht, want naast 
de vele blije gezichten die vorig jaar op 
de aangenaam ingerichte festivalweide te 
bespeuren waren, viel ook de zeer profes-
sionele organisatie in het oog. Ook dit jaar 
belooft opnieuw een topeditie te worden. 
De organisatoren gaan verder op het elan 
met als doel: nog beter doen dan vorig jaar 
en dit keer twee dagen lang.

GROTE NAMEN
Een festival staat of valt niet enkel met de 
inrichting van het terrein, maar ook met de 
namen op de affiche. Alcatraz Metal Festival 
pakt alweer groots uit en doet dat met een 
artiest die op zijn zachtst uitgedrukt tot de 
verbeelding spreekt. Niemand minder dan 
de Antichrist Superstar zelf: Marilyn Man-
son. Misschien komt hiermee wel de meest 
controversiële artiest van de voorbije twee 
decennia naar Kortrijk. Mister Manson is een 

top performer die al eens voor opschudding 
zorgt door zijn expliciete uitspraken en dito 
uiterlijk. Moet je gezien hebben! Nog iemand 
die onverbloemd zijn gal spuwt is Dee Sni-
der. De blonde frontman van de New Yorkse 
band Twisted Sister is eveneens een topen-
tertainer waardoor ook dag twee een prima 
afsluiter kent die de weide in een waar me-
talfeest zal veranderen. Behalve deze twee 
topbands staan nog 14 andere kleppers op 
het podium: Cradle of Filth, Life of Agony, 
Hellyeah, Avatar, Sacred Reich, Arch Enemy, 
Prong, Xentrix, Toxik en Four by Fate. Ook de 
Belgische vaandeldragers Channel Zero en 
Diablo Blvd. tekenen paraat. Verder komen 
ook de symfonische metalband Lacuna Coil 
en de shockrockgroep W.A.S.P. langs. 

CAMPING
Slaapplaats nodig? Geen nood. Festivalbe-
zoekers kunnen terecht op twee campingsi-
tes nabij de campus van Vives.  De Alcatraz-
camping opent op 8 augustus om 9 uur en 
sluit op 10 augustus om 12 uur. Je betaalt 15 
euro per persoon, ongeacht of je 1 of 2 nach-
ten blijft (parking inbegrepen). Tickets voor 
het festival kosten 55 euro (vrijdag) of 60 euro 

(zaterdag), voor een combiticket betaal je 105 
euro. De dag- en combitickets zijn verkrijg-
baar via www.alcatraz.be of ga langs bij Pop-
center, gelegen aan de Kleine Sint-Jansstraat 
9 in Kortrijk. Alcatraz laat dit jaar maximum 
12.000 festivalgangers toe. Wees er dus snel 
bij, want de tickets vliegen de deur uit! 

 R www.alcatraz.be 

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 augustus kunnen metalliefhebbers terecht in Kortrijk voor de zevende editie van het Alcatraz 

Metal Festival. Net als vorig jaar doen de terreinen van Vives langs de Doorniksesteenweg dienst als festivalweide. Maar 

liefst 16 hardrock- en metalbands maken er twee dagen lang het openluchtpodium onveilig!

Alcatraz Rock & Metal 
Festival strikt grote namen

Om de komst van het Alcatraz Hard 
Rock & Metal Festival naar onze stad 
extra in de verf te zetten, pakt radio-
zender Studio Brussel uit met een ver-
rassingsconcert op de Grote Markt van 
Kortrijk. Op maandag 21 juli plaatsen 
ze een container die dienst zal doen 
als podium. Een DJ trekt de avond op 
gang met een hardrockset vanaf 20 
uur. Diablo Blvd., met als frontman de 
Vlaamse stand-upcomedian Alex Ag-
new, zorgt vanaf 21 uur voor de muzi-
kale aankleding en dit als voorproefje 
van hun optreden op het festival zelf, 
waar ze op vrijdag met de nodige 
bombast in gang zullen schieten. Kom 
jij op onze nationale feestdag meege-
nieten van de betere (hard)rock songs? 
Muzikaal vuurwerk gegarandeerd!

Verrassingsconcert 
Studio Brussel
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GOOSE houdt niet van herhaling en tracht zichzelf steeds opnieuw uit te vinden. 
Hun grote interesse voor architectuur en design kunnen ze nu ontplooien op Interieur 2014
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VRIJDAG 15 AUGUSTUS 
podium Burg Reynaerstraat - 20.00 uur

• BUSCEMI featuring SQUADRA BOSSA 
 Let’s dance in the street! 

ZATERDAG 16 AUGUSTUS
Schouwburgplein

• KIDS CARNAVAL : met de JEUK LIVE BAND - 15.00 uur
• FIESTA CARNAVAL - 17.30 uur
• GRUPO CONTRABANDO salsa/latin grooves
• CHICO TRUJILLO Chileense superstars, Cumbia party-band  
• “REACH OUT TO MOTOWN” show feat ROY G HEMMINGS: 

alle Motown wereldhits in een fantastische show

ZONDAG 17 AUGUSTUS
Schouwburgplein en Kortrijkse binnenstad

• CUBANOS LOCOS latin -  12.00 uur
• STADSPARADE : een stomende “Brazil”karavaan met  

exotische live bands, brassbands, straatartiesten en oog-
verblindende danseressen uit de hele zonnige wereld

• DANCING AT THE CARNAVAL grootste stadsfuif,  dj TLP - 18.00 uur

Geheel geel en gratis in het Rio aan de Leie

www.zomercarnaval.be

VANAF DINSDAG 1 JULI

KORTRIJK BEZET 14-18 | IN HET SPOOR VAN EEN SPION - WOI PAR-
COURS - GROOTE OORLOG | Ontdek de plaatsen  in en rond Kortrijk die tijdens 
WO I een bijzondere rol gespeeld hebben. Lees meer op blz. 4-5 | nog tot 31/12 | Museum 
Kortrijk 1302 | www.kortrijkbezet14-18.be

VRIJDAG 4 JULI TEM ZONDAG 24 AUGUSTUS

EXPO | GUNS | Robbert&Frank/
Frank&Robbert bouwen altijd specifieke in-
stallaties gebonden aan de locatie waarin ze 
dikwijls hout, neon en gips gebruiken. Voor 
GUNS creëerden R&F/F&R een heel maand 
lang zoveel mogelijk houten wapens. Dit resul-
teerde in één grote sculpturale sfeer op maat 
van de Paardenstallen in Kortrijk. De tentoon-
stelling fungeert als een soort bunker en de 
museale ruimte als wapendepot | open za, zo 
van 11 tot 18 uur, di, woe, do, vrij van 14 tot 18 
uur (ma gesloten) | Paardenstallen Broelmu-
seum | 056 27 78 00 | www.broelmuseum.be

TEM ZONDAG 28 SEPTEMBER

PORTRET | CAPITA SELECTA | Een opmerkelijke tentoonstelling rond het thema por-
tret in samenwerking met JCI Kortrijk. | open za, zo van 11 tot 18 uur, di, woe, do, vrij van 14 
tot 18 uur (ma gesloten) | € 6/4/1 | Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.broelmuseum.be 

TEM ZONDAG 31 AUGUSTUS

VLIEG | DE SCHATTEN VAN VLIEG, KORTRIJK 1302 | VLIEG, de bouwer 
gaat in Kortrijk 1302 aan de slag als architect. Ze wil een middeleeuwse burcht bouwen. Ze 
wil dat jij haar helpt! Met bouwblokjes ontwerp je zelf een burcht | gratis | Museum Kortrijk 
1302 | www.kortrijk.be/1302
VLIEG | DE SCHATTEN VAN VLIEG, BROELMUSEUM | VLIEG zoekt haar 
eigen plekje. De tentoonstelling Capita Selecta in het Broelmuseum Kortrijk draait rond por-
tretten. Sommige zijn al heel oud maar andere bestaan nog geen tien jaar! Er zijn veel verschil-
lende manieren om een portret te maken. Ook de plaats waar je een portret van jezelf maakt 
en uithangt is belangrijk. Zoek met Vlieg je weg in het museum, maak een portret van jezelf 
en kies thuis de plek waar je het wilt uithangen. | open za, zo van 11 tot 18 uur, di, woe, do, vrij 
van 14 tot 18 uur | gratis | Broelmuseum | 056 27 78 00 | www.broelmuseum.be

Genoeg van de drukkende warmte, op de vlucht voor 
een regenbui of gewoon zin in een middagje cultuur? 
Dan hebben de Kortrijkse musea enkele leuke tips 
voor jou! 

Bezoek eens 
een expo!

SUMMER SCHOOLS
Tot en met 4 juli helpen experts, topspre-
kers en trendwatchers de deelnemers 
hun ideeën verder uit te werken tot een 
realistisch businessplan. Deze eerste 
Summer School wordt georganiseerd 
door en in het Ondernemerscentrum 
Kortrijk en is gratis voor zowel startende 
ondernemers als mensen die eraan den-
ken om een eigen zaak te beginnen. Een 
tweede editie loopt van 24 augustus tot 
5 september. De ‘Summer School of Ma-
king’ – een organisatie van onder andere 
Howest, Designregio Kortrijk en Crealab – 
is bedoeld voor studenten en jonge star-
ters in technische disciplines als digital en 
grafisch design, computerontwikkeling, 
product- en industrial design, architec-
tuur en multimedia. Deze Summer School 
wordt begeleid door designcoaches, en 
vindt plaats in het Budalab, het Industrial 
Design Center en de Devine Corner Cam-
pus van Howest. 

 R Summer School, inschrijven via  
frederique.warnez@ocwest.be of 056 28 09 25 

 R Summer School of Making, inschrijven  
via www.summerschool.howest.be 

INFOSESSIES
Behalve de Summer Schools vinden tijdens 
de zomer ook nog heel wat waardevolle in-
formatiesessies plaats.

• Op 3 juli vindt bij Unizo in de Lekkerbeet-
straat 2 een infosessie ‘Starten met je eigen 
zaak’ plaats, van 14 tot 17 uur. De deelname 
is gratis. Deze sessie wordt overigens nog 
eens overgedaan op 20 augustus. 

 R Meer info: www.unizo.be/kortrijk

•  Op 8 juli organiseert de webtechorgani-
satie BetaGroup van 18.30 tot 21.30 uur 
een gratis sessie ‘Ondernemen met bier’ 
in Park Office, Doorniksestraat 63.

•  BetaGroup keert nog eens terug naar Park 
Office, op 14 augustus voor een avondje 
‘Speeddating’, van 18.30 tot 22.30 uur. 
Deelnemers worden gekoppeld aan an-
dere ondernemers, met als doel elkaar te 
inspireren en mogelijke kansen te creëren. 
En op 4 september is er de op dezelfde lo-
catie de workshop ‘Hoe krijg je je klanten 
mee in je start-upavontuur, opnieuw van 
18.30 tot 23.30 uur.

 R Meer info: www.betagroup.be 

Ondernemerskwaliteiten 
aanscherpen in de zomervakantie
Wie ondernemersbloed in zijn aderen heeft, kan een deel van zijn zomervakantie 
op een aangename en tegelijk zinvolle manier doorbrengen. De komende 
maanden is er een omvangrijk aanbod voor startende ondernemers.

Wie graag minigolft, kan zijn hart 
ophalen op het minigolfterrein in 
het Astridpark.

Achttien blinkende banen in een 
rustgevende parkomgeving staan 
klaar om bespeeld te worden. Het 
terrein ligt in het Astridpark aan de 
Graaf de Smet de Naeyerlaan. Niet 
onbelangrijk om te weten: toiletten 
zijn beschikbaar. Vorig jaar speelden 
1.875 kinderen en 1.325 volwasse-
nen een partijtje minigolf. 16 groe-
pen reserveerden het terrein buiten 
de openingstijden. Het terrein speelt 
dus letterlijk en figuurlijk in op een 
bestaande behoefte. De minigolf is 
tijdens de zomervakantie elke dag 
open van 14 tot 19 uur. Het laatste 
spel start dan om 18 uur. In septem-
ber is de minigolf enkel in het week-
end open. Wie graag op andere data 
een balletje slaat, kan dat aanvragen 
via 056 27 73 80 of centrum.over-
leie@kortrijk.be. Een spelletje kost 3 
euro voor een volwassene, kinderen 
tot en met 12 jaar betalen 1 euro. 
Voor verenigingen en groepen gel-
den andere tarieven.

 R www.kortrijk.be/minigolf

BOUWSTENEN 
VOOR   
ONDERNEMERSCHAP

LAAT JE INSPIREREN!

Minigolf 
in de lift
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De winnaars van vorige maand
Heel wat Stadskrantlezers herkenden het 
uitkijkkamertje op het dak van de voormalige 
architectenwoning op de hoek van het Plein. 
Vijf gelukkigen mochten onlangs naar de modeshow 
Acamoda: Maike Verwee, Bart Van Belle, Mia Vanneste, 
Ira Dewaele en Benoit Goethals. Zes lezers konden 
gratis deelnemen aan de midzomerrun: Pascal 
Deconinck, Colette Guilini, Sofie Hanssens, Kurt Leleu, 
Myriam Hoornaert en Frank D’haenens. 
Tien lezers winnen een gratis dagpas van De Lijn: Alice 
Defaux, Anne Cottenier, Tanguy Van Severen, Laurence 
Freville, Fatima Bourchih, Lieve Deryckere, Katie Devos, 
Jessy Vanbelle-Verheecke, Nicole Maes en Cheila 
Bostoen. Gewonnen? Bezorg je adres via  
sinksen@kortrijk.be, dan sturen we de dagpas  
naar jou op! 

WINKen jouw stad!
Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 10 augustus een kaartje naar:  
Stadskrant, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be. 
Tien stadskrantlezers maken kans op een doosje met FIK-jetongs.

Merk je dat iemand in de problemen komt 
of heb je zelf last van de tropische tempe-
raturen, dan kan je steeds terecht bij het 
onthaal- en meldpunt van de stad! De me-
dewerkers zoeken samen met jou naar ge-
paste maatregelen. Zo gaan ze bijvoorbeeld 
op zoek naar een fris lokaal waar je terecht 
kan, zorgen ze dat er iemand langskomt of 
schakelen ze diensten in voor noodopvang. 

OOGJE IN HET ZEIL HOUDEN
De stad en het OCMW roepen de inwoners 
op om een extra oogje in het zeil te hou-
den. Merk je dat er buren zijn die zich op-
sluiten of geen familie hebben, klop dan 
even aan. Bewoners die in een slecht of 
minder goed geïsoleerd huis wonen, heb-
ben vaak te kampen met hoge temperatu-

Net als vorig jaar pakt het stadsbestuur uit met de zogenaamde volksbar-
becues. Het concept is simpel: voorspelt men mooi weer voor het weekend, 
dan nodigt het college van burgemeester en schepenen jou uit om aan te 
schuiven voor een heerlijke barbecue in een bepaalde wijk of deelgemeen-
te van Kortrijk. Meer zelfs, het stadsbestuur staat zelf in voor de bediening. 
Samen met verenigingen en de lokale middenstand slaan ze de handen in 
elkaar om jullie een gezellige middaglunch te bezorgen. De eerste volks-
barbecue van het seizoen was meteen een voltreffer. Op zondag 15 juni te-
kenden maar liefst 340 Markenaren present voor een heerlijke barbecue op 
Marke Plaats. Hou de website en sociale media van de stad in de gaten om 
de data en locaties van de volgende volksbarbecues te weten. De barbecue 
werkt volgens het principe ‘op is op’, dus wees er snel bij. Voor de kleinsten 
is er animatie in de vorm van een springkasteel. Deelname kost vijf euro.

ren in hun huis of appartement. Als de hitte 
lang aanhoudt, kunnen deze mensen in 
de problemen geraken. Zeker bij extreem 
warm weer kan dit schadelijke gevolgen 
hebben. Denk maar aan de toenemende 
luchtvervuiling, hoge ozonconcentraties, 
hoge concentraties fijn stof, gevaar voor 
uitdroging, …. Sommige mensen hebben 
daar meer last van dan anderen: kleine 
kinderen, oudere mensen, mensen met ge-
voelige luchtwegen, alleenstaanden, chro-
nisch zieken, … Tijdens een aanhoudende 
hittegolf of ozonpiek vragen we om vooral 
deze doelgroep extra in het oog te houden.

BEL 1777
Hét nummer dat je moet bellen bij (even-
tuele) problemen is dat van het onthaal- 

en meldpunt: 1777 (1777@kortrijk.be). Te 
bereiken van 9 tot 17 uur, gesloten tijdens 
het weekend en op feestdagen. Buiten de 
openingstijden kan je terecht bij de politie 
of op het nummer 101 bij dringende nood-
situaties. Personen die moeilijk te been zijn 
of over geen netwerk beschikken, kunnen 
onder bepaalde voorwaarden een beroep 
doen op ondersteuning van het diensten-
centrum dat het dichtst bij hun woonst 
gelegen is.  Dit gebeurt eveneens via het 
centraal oproepnummer 1777.

Een zomerzon kunnen we allemaal wel appreciëren, maar bij extreme hitte is waakzaamheid aangewezen. 
De stad en het OCMW hebben daarom ook dit jaar een hittenoodplan klaar. 

Volksbarbecues in aantocht! 

Tijdens de zomermaanden levert 
de dienst maaltijden van het OCMW 
Kortrijk ononderbroken gerechten 
aan huis.

De dienst blijft ook tijdens de tra-
ditionele Kortrijk Congé open om 
ervoor te zorgen dat je elke dag een 
gezonde, volwaardige maaltijd kan 
verorberen. Wil jij tijdelijk een beroep 
doen op deze dienstverlening omdat 
je vertrouwde traiteur met vakantie 
is, dan kan dat. Neem vooraf contact 
op met de dienst thuiszorg op 056 24 
46 00 of mail naar administratie.thuis-
zorg@ocmwkortrijk.be. Ook de lokale 
Kortrijkse dienstencentra blijven de 
gehele zomer open. Je kan er elke 
werkdag terecht voor een middag-
maal, wat ontspanning, activiteiten 
of een gezellige babbel. 

 R www.ocmwkortrijk.be

@FilipDevriendt
Zaterdag tem maandag , drie dagen feestplezier in #kortrijk 
@Sinksen voor alle leeftijden en op alle uren iets te beleven.

@Jeroenvercruyss: 
Daar gaan ze: 750 ballonnen voor Mikey in #Kortrijk. #steek-
partij

@slk8500
Leuk die #thuisdag2014 #Kortrijk. Zalig, als Kortrijkzaan is 
elke dag een thuisdag in mijn stad ;-) Succes @Shopinkortrijk 

@OliMaes
Kleine oogjes deze morgen dankzij een schitterende editie 
van #Sinksen! 

@lversteele
Weekendje vol zon, zomerse aperitieven en heerlijk tafelen ach-
ter de rug in #Kortrijk. Almost feels like #summer! #weekend

Tweets
van de maand
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Dienst maaltijden 
blijft open

Hou het fris tijdens 
warme dagen!
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OPENINGSTIJDEN TIJDENS 
ZOMERVAKANTIE 

FEESTDAGEN
Naar aanleiding van de feestdagen op 11 
en 21juli en 15 augustus sluiten de stads-
diensten de deuren.

KORTRIJKSE VAKANTIE
-  Baliediensten stadhuis - Grote Markt 54
 In juli en augustus zijn de baliediensten 

op zaterdagvoormiddag gesloten van 26 
juli tot en met 16 augustus. Op zaterdag 
5, 12 en 19 juli en 23 en 30 augustus zijn 
de diensten Burgerzaken en Financiën 
(stadskas) open van 9 tot 12.30 uur. Van 
22 juli tot en met 14 augustus is het stad-
huis enkel open op weekdagen van 9 tot 
12.30 uur. Vanaf maandag 18 augustus is 
er opnieuw volledige dienstverlening.

-  Infopunten in de deelgemeenten
 De infopunten in de deelgemeenten slui-

ten de deuren van maandag 21 juli tot en 
met 17 augustus. 

- Stadsarchief, Kortrijksestraat 388A
 Van 22 juli tot en met 14 augustus is het 

Stadsarchief enkel open op weekdagen 
van 9 tot 12.30 uur. Vanaf maandag 18 
augustus is er opnieuw volledige dienst-
verlening.

-  Centrale bibliotheek - Leiestraat 30
 In juli en augustus is de centrale biblio-

theek tijdens weekdagen open van 10 tot 
18.30 uur. Op zaterdag kan je er terecht 
van 10 tot 16 uur. De bib sluit de deuren 
op 11 en 21 juli en op 15 augustus.

-  Buurtbibliotheken
 De buurtbibliotheken sluiten de deuren 

op 11 en 21 juli en van 22 juli tot en met 
17 augustus.

- UiT in Kortrijk, Schouwburgplein 14
 Van za 19 juli tot en met zo 17 augus-

tus is de UiT-winkel gesloten.  Abon-
nementen en tickets kan je online via  

mat, een kleurrijk bloemenperk, een rijk 
gevuld zwembad voor een portie zomerse 
waterpret? Hou dan rekening met de zo-
mertips van De Watergroep voor een zuinig 
gebruik van het drinkwater. 
• Een frisse douche is bij warm weer veel 

doeltreffender dan een lang bad. Een bad 
laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150 
liter drinkwater, een hoeveelheid water 
waarmee je drie keer kan douchen. En 
met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer.

• De grond opharken en hakken is even 
doeltreffend als tweemaal sproeien. Hier-
door breek je de harde laag en hou je de 
grond luchtig en vochtig. Dat het onkruid 
op die manier geen kans krijgt, is mooi 
meegenomen.

• Sproei de tuin alleen als het langdurig 
droog is. Liever één keer per week een 
kwartier, dan elke dag 5 minuten: de 
planten zullen dieper wortelen en min-
der gevoelig worden voor de droogte. Je 
kan dit uiteraard ook perfect met opge-
vangen regenwater.

• Begiet bloemen en planten op de minst 
warme ogenblikken van de dag, zoals 's 
ochtends vroeg of 's avonds laat. Het wa-
ter verdampt dan niet zo snel. Bovendien 
voorkom je beschadiging van de planten, 
want de waterdruppels kunnen bij zon-
neschijn als een vergrootglas werken en 
ze verschroeien.

• Besproei het gazon niet. Je zal merken 
dat het zich na een periode van droogte 
sneller herstelt dan je dacht.

• Was jouw auto met regenwater of sla ge-
woon een keertje over.

• Laat 's nachts de kraan dicht. Geef het 
drinkwaterbedrijf zo de kans om de wa-
tertorens en reservoirs opnieuw te vul-
len. Zo heb je ’s ochtends opnieuw heer-
lijk fris leidingwater.

 R Info: www.dewatergroep.be

HELPENDE HANDEN 
VOOR HET 20STE 
PLANTJESWEEKEND!

Kom op Tegen Kanker organiseert dit jaar 
de 20ste editie van het plantjesweekend 
en streeft ernaar om 10.000 plantjes aan de 
man te brengen. Het coördinatiecentrum 
Mozaïek zoekt hiervoor helpende handen.
De opbrengst van de plantjesverkoop gaat 
integraal naar de Vlaamse Liga tegen Kan-
ker, die hiermee erg zinvolle en broodnodi-
ge initiatieven steunt op vlak van kinderen 

www.schouwburgkortrijk.be blijven ko-
pen. De overige vakantieweken is de UiT-
winkel open op de normale openings-
tijden: ma, wo en vr van 10 tot 12.30 
uur en van 13.30 tot 18 uur. Op di en do 
van 13.30 tot 18.30 uur. De brochure van 
Schouwburg Kortrijk verkrijg je via alle 
ontmoetingscentra in de deelgemeen-
ten en via UiT in Kortrijk.

- Muziekcentrum Track
 Het Muziekcentrum Track sluit de deuren 

van zaterdag 19 juli tot en met zondag 17 
augustus.

-  Sportdienst, SC Lange Munte - Bad Go-
desberglaan 22

 Tot vrijdag 18 juli kan je bij de sportdienst 
terecht van 8.30 tot 12uur en van 13 tot 
17 uur. Van 22 juli tot en met 14 augustus 
is het onthaal open van 8.30 tot 12 uur, 
daarna terug van 8.30 tot 12uur en van 
13 tot 17uur. 

 Het zwembad Magdalena sluit in juli 
en augustus de deuren. De zomerrege-
ling van het openluchtzwembad en de 
zwembaden Mimosa en Lagaeplein vind 
je terug op www.kortrijk.be/zwemmen.

- Uitleenwinkel, depot 102, Moorseel-
sestraat 102

 In de periode van 22 juli tot en met 17 au-
gustus kan je enkel materiaal afhalen en 
terugbrengen na afspraak en in de voor-
middag.

- Ontmoetingscentra
 Het secretariaat van de ontmoetingscen-

tra sluit de deuren van 19 juli t.e.m. 17 
augustus. Ook op 11 en 21 juli zijn deze 
locaties gesloten ( inclusief de infopun-
ten van de deelgemeenten).

 Tijdens de maanden juli en augustus 
is het secretariaat op maandag slechts 
open tot 16  i.p.v. 19 uur.

-  Recuperatieparken
 Alle recuperatieparken sluiten de deuren 

op 11 juli en op 15 en 16 augustus. Denk 
je eraan dat maandag altijd een sluitings-
dag is?

- Jeugdcentrum Tranzit
 Magdalenastraat 48
 Het secretariaat van het jeugdontmoe-

tingscentrum is elke werkdag open van 9 
tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur. 
Van 22 juli tot en met 15 augustus sluit het 
jeugdontmoetingscentrum de deuren.

- Parko, Koning Albertstraat 17
 Tussen 22 juli en 14 augustus is het par-

keerbedrijf op werkdagen enkel in de 
voormiddag open, van 9 tot 13 uur. Tele-
fonisch kan je er terecht tussen 8.30 en 17 
uur, op vrijdag tot 16 uur.

en kanker, lotgenotengroepen, palliatieve 
zorg, preventie, psychosociale ondersteu-
ning en wetenschappelijk onderzoek.
Meewerken kan op tal van manieren. Zet 
binnen jouw bedrijf of vereniging een voor-
verkoopactie op het getouw voor de colle-
ga’s of leden. Start als oudervereniging en/
of  vriendenkring van een Kortrijkse school 
een verkoopactie op voor de leerlingen en 
hun familie.
Ronsel je vrienden bijeen voor een deur-
aan-deurverkoop in jouw buurt. Vooral in 
de Kortrijkse deelgemeenten ligt nog on-
ontgonnen gebied! Daarnaast kan je ook 
als individu aansluiten bij de verkoopploe-
gen die azalea’s verkopen, aan winkels en 
op druk bezochte pleinen. 

 R Jouw hulp aanbieden kan bij het VC Mozaïek op 
056 37 16 15, bij Doris Verlinde (coördinator 
voor Kortrijk: 0486 20 21 28) of via mail kotk.
kortrijk@skynet.be.

 R Op woensdag 20 augustus om 19 uur 
vindt een infomoment plaats voor alle 
(kandidaat)medewerkers in het Mozaïekcafé, 
Overleiestraat 15a, Kortrijk.

KOSTELOOS REVALIDATIE-
PROGRAMMA VOOR 
BORSTKANKERPATIENTEN

az groeninge geeft in samenwerking met 
UZ Gent begin september 15 borstkan-
kerpatienten de kans om kosteloos deel 
te nemen aan een specifiek revalidatiepro-

-  Het Sociaal Huis / OCMW, Budastraat 27 
 Het Sociaal Huis en de sociale dienst van 

het OCMW zijn van dinsdag 22 juli tem 14 
augustus enkel in de voormiddag open, 
van 9 tot 12 uur. (ook telefonisch op het-
zelfde tijdstip).  Op de feestdagen 11 juli, 
21 juli en 15 augustus zijn de diensten 
gesloten. Je kan steeds mailen naar info@
sociaalhuiskortrijk.be.

 Zitdagen in het Sociaal Huis:
- Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezond-

heid en Leefmilieu, dienst minder valide 
personen met een handicap: geen zitdag 
in juli en augustus

- Fonds voor Arbeidsongevallen: enkel op 9 
juli en 6 augustus van 13.30 tot 16 uur.

- Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, 
Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers: enkel 
op maandag 14 juli van 14 tot 16 uur.

- Huurdersbond: geen zitdagen van 28 juli 
tot 15 augustus. Laatste zitdag juli: vr 25 juli 
van 9 – 12 uur. Eerste zitdag augustus: di 18 
augustus van 9 – 12 uur

-  Consultaties Wetswinkel
 Van 11 juli tot en met 31 augustus vinden 

er geen consultaties van de Wetswinkel 
plaats in de conciërgewoning van het 
stadhuis.

ZOMERTIPS VAN DE 
WATERGROEP

Met het zonnige voorjaar nog vers in het 
geheugen, blikt De Watergroep al vooruit 
op wat hopelijk een mooie, warme zomer 
wordt. Hou jij ook van een frisgroene gras-

gramma in het kader van de studie ‘Levens-
kwaliteit en reïntegratie van adjuvant be-
handelde vrouwen met borstkanker door 
fysieke training en levensstijlbegeleiding’.
Het revalidatieprogramma duurt 12 weken 
en bestaat uit een fysiek (4 u/week) en een 
educatief (2 u/week) luik. Wil jij weten of je 
hiervoor in aanmerking komt? Wil je door 
jouw deelname bewijzen dat revalidatie na 
borstkanker een must is? Meld je dan aan 
bij Daphné Cauwelier, az groeninge cam-
pus Reepkaai, 056 63 53 48. 

KOMPASBANDJES 

Vergezellen jouw ukkepukken je naar de 
zomerfestiviteiten in de stad? Start je tocht 
in het stadhuis bij de onthaalbalie of in het 
politiegebouw in de Oude Vestingstraat. Je 
krijgt er een armbandje van de politiezone 
Vlas voor jouw kleine meid of stoere rakker.  
Noteer er jouw naam, telefoonnummer en 
eventuele extra info op zodat we je snel 
vinden als je kind verloren loopt. 

EVENTJES DE ZORG UIT 
HANDEN GEVEN?

Denk je dat de zomeractiviteiten in de stad 
niet aan jou besteed zijn omwille van de 
zorg voor jouw kind(eren)? Ben jij mantel-
zorger en zoek je een mogelijkheid om de 
zorg voor jouw naaste eventjes uit handen 
te geven? Dan vind je hier een lijstje met 
instanties die deze taak graag even van 
jou overnemen. Neem tijdig contact op 
met deze diensten om een afspraak vast 
te leggen!
• Gezinsbond Kortrijk: deze instantie staat 

in voor occasionele kinderopvang voor 
leden van de Gezinsbond. Info en reser-
vatie: www.gezinsbondkortrijk.be

• www.sloebersit.be: online babysitdienst 
van Solidariteit voor het Gezin.

• Volgende instanties staan in voor oppas 
bij zieken en/of ouderen:

• Vzw Oppas: info@oppaszwvl.be, 056 23 
58 59 (ook voor kinderen met beperking 
of langdurig zieke kinderen)

• Solidariteit voor het Gezin: karien.loua-
gie@svhg.be, 056 26 61 31

• Centrum voor thuiszorg, Bond Moyson: 
ctz.wvl@socmut.be, 056 23 02 30

• Familiezorg West-Vlaanderen vzw, kor-
trijk@familiezorg-wvl.be, 056 20 15 48

• Familiehulp zorgregio Kortrijk, kortrijk@
familiehulp.be, 056 23 37 70
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Wil jij je instagramfoto’s op deze pa-
gina zien verschijnen? Tag ze dan 
met #igkortrijk. De leukste snapshots 
krijgen een plaatsje in de Stadskrant, 
op de ledwall of in andere publicaties 
van de stad. Instagramers Kortrijk 
lanceert bovendien elke maand een 
themawedstrijd. Deze keer kan je een 
leuke prijs winnen als je je foto tagt 
met #igkortrijk_zomer.

#IGKORTRIJK ZOEKT JE! 
vi4ginie - #radiomodern

#sinksen #igkortrijk

k8woman - #igkortrijk 

#sinksen2014 

kristofvandorpe - Verfris-

sing bij @StadsboerKTown 

#sinksen14 #igkortrijk

tlmtkortrijk - 
#Sinksen 

#igkortrijk

ilde8500 - Heerlijk spelen! #igkortrijk #sinksen 

ruthvandenberghe - We 

verwelkomen vele nieuwe 

inwoners in onze stad! 
#igkortrijk

djmrnoice - Shoe Shine & 

Bow Tie. #sinksen
 #igkortrijk #LindyHop

evabelgium - #jump  

#igkortrijk #visitflanders 

#lzsb #collegebrug

lukasmattelaer – amuse-

ment voor klein en groot 

#sinksen #begijnhofparkemeliehaemers - Tacticz 

@ sinksen 14! #igkortrijk 

#tacticz #party

michke20 - Overleiematinee 
#igkortrijk #manopstelten 

#rommelmarkt

ty2st - #sinksen
#igkortrijk 

jorenspeecke - Kortrijk 

Weide Feest #igkortrijk 

#igkortrijk_weide

stephie_h30 - #igkortrijk 

#spiegel #rommelmarkt
thfreak - I bought a balloon #sinksen #igkortrijk

grietgoossens - Salsa met  Doble Impacto #igkortrijk #sinksen

luchtpaleis - Een taxi op  

het water. #taxiopdeleie  
#igkortrijk #sinksen

mmillecamps - Dat camio-netteke valt een beetje klein uit #igkortrijk #sinksen 

bobvanwal - #igkortrijk #kortrijkloopt #sinken #brandweer

carmenryheul - Jammer dat ik geen geuren kan instagram-men... #sinksen #kortRijkaan-culturen #igkortrijk 

andyvpb - The morning after. #igkortrijk #sinksen

nikogevaert - Wij zijn er klaar voor @BelgianRed-Devils. Sfeer in de stad #igkortrijk #wk2014

DIT WAS 
SINKSEN 14! 
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