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Kortrijk Spreekt, het initiatief waarmee het stadsbestuur 
wil te weten komen wat de bewoners bezighoudt, draait 
op volle toeren. 

INFOMOMENT CAMPUS KORTRIJK WEIDE
De plannen op Campus Kortrijk Weide krijgen stilaan vorm. 
De eerste werken zullen nog vóór de zomer aanvangen. Op 
maandag 18 mei om 19.30 uur krijg je een toelichting van het 
voorontwerp van het openbaar domein, de timing en de fase-
ring van de werken. Na de voorstelling kan je terecht op een 
infomarkt over de ontwikkelingen van Campus Kortrijk Weide. 
Je kan je vragen kwijt over het zwembad, de fuifzaal, hinder 
tijdens de werken of de plannen voor de nieuwe campus van 
Howest aan de Graaf Karel de Goedelaan. Je bent welkom in 
The Level, Botenkopersstraat 2 in Kortrijk. Graag bevestigen 
vóór 11 mei via kortrijkspreekt@kortrijk.be of 056 27 72 53.

KORTRIJK SPREEKT OP TOER
Op zondag 8 maart trok het stadsbestuur op pad in Rolle-
gem (het deel ten zuiden van E403). Ondertussen werden 
de resultaten van deze toer verwerkt. De Stadskrant geeft 
een kort overzicht: 
-  32% van de bewoners vulden de deurhanger in. Dat zijn 

287 gezinnen. 
-  97% woont graag in Rollegem, 60% kent veel omwonen-

den en 78% voelt zich er veilig.
-  60% geeft aan dat de stad luistert naar de bewoners. 
-  85% is trots om Kortrijkzaan te zijn. 
Dit zijn nog maar de eerste gegevens van de enquête. De 
inwoners van Rollegem krijgen binnenkort een folder in de 
bus met een samenvatting van de door hen gestelde vra-
gen, de meest opmerkelijke resultaten van de bevraging en 
de daaraan gekoppelde acties. Op zondag 26 april trok het 
stadsbestuur op pad in de omgeving van de Magdalenawijk 
en Campus Kortrijk Weide. De resultaten mag je verwachten 
in de Stadskrant van juni. 

GEMEENTERAAD ‘ON THE MOVE’ 
Mee het beleid van de stad bepalen? Dat kan ook elke 
maand voorafgaand aan de gemeenteraad. Het forum biedt 
elke Kortrijkzaan de kans om rechtstreeks een wens, pro-
bleem of verzuchting aan te kaarten bij het stadsbestuur. De 
volgende ronde vindt plaats op maandag 11 mei om 18.30 
uur in het parochiaal centrum Rollegem. Je leest meer 
over de voorwaarden en inschrijving voor dit initiatief op  
www.kortrijk.be/kortrijkspreektgemeenteraad. 

2 mei was een hoogdag voor de Bisse-
gemse bevolking. Dan vierde men het 
geboortefeest van reuzin Minneke. Een 
heel jaar lang hield een werkgroep zich 
intensief met de creatie van de reuzin 
bezig. p.7

Rep je op zaterdag 23 mei tegen 22 uur 
naar de Leieboorden. Buda Beach is dé 
plaats van afspraak voor een spetterend 
openingsspektakel in het teken van De 
Grote Verleieding. p.4-5

De Letterzetter van de stad zoekt Letter-
types. Als Lettertype maak je twee jaar 
lang deel uit van een jong divers collectief 
die het woord op een creatieve, gedurfde 
manier in het stadsbeeld en de leefwereld 
van de inwoners brengt. p.10

SINKSEN15 staat synoniem voor feest en 
avontuur in de binnenstad. Tijdens het 
Pinksterweekend (22-25 mei) is het cen-
trum van Kortrijk één groot podium voor 
artiesten van diverse kleuren en pluima-
ge. Lees er alles over op p.13-17

Op zaterdag 30 mei tovert Kortrijk het 
gebied langs de Leie om tot een reusach-
tig sportterrein. Behalve heel wat traditi-
onele sporten kan je van 13.30 tot 17.30 
uur kennismaken met heel wat minder 
bekende disciplines. p.22

En verder:
• Leieslagherdenking > 3
• Bootverhuur > 6
• Kortrijk Loopt > 8
• Lettertypes > 10
• Week van de Opvoeding > 11
• Kortrijk aan Culturen > 12

• Kortrijk Kort > 18-19
• Mensen > 20 
• Ken je stad > 21
• Beachsporten > 22
• Uit in Kortrijk > 23
• Stadskiekjes > 27 
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In deze Stadskrant:

Kortrijk Spreekt 
boekt resultaten 

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 
Betalingen gebeuren met bancontact. 
Het stadhuis is gesloten op 14, 15, 16 en 
25 mei.

OPENINGSTIJDEN STADHUIS (GROTE MARKT 54) 

SPREEKTKORTRIJK

Op zondag 31 mei vindt in aanwezigheid van Koning Filip de 75ste nationale herdenkingsplechtigheid van de Leieslag plaats. 

Hiermee brengt men hulde aan de Belgische troepen die in 1940 tegen het oprukkend Duitse leger vochten.

Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Bel-
gië binnen. Op 22 mei 1940 besliste de 
legerleiding, onder het gezag van Koning 
Leopold III, dat de Belgische strijdkrachten 
zich achter de Leie zouden verschansen. Dit 
was een ultieme poging om de Duitse vij-
and op Belgische bodem tegen te houden. 
Van 23 mei 1940 tot aan de capitulatie op 
28 mei 1940 gaven de Belgen slechts en-
kele kilometers vrij. Duizenden Belgische 
soldaten sneuvelden. Deze veldslag ging 
de geschiedenis in als de Leieslag.

LEIEBEDEVAART
In mei 1947 brachten Luikse oud-strijders 
een rotssteen naar Kortrijk om hun kamera-
den, die aan de Leie gevallen waren, te her-
denken. De steen kreeg niet toevallig een 
plaats aan de oevers van de Leie, in de na-
bijheid van het huidig Koning Albertpark. 
Dit initiatief gaf de aanzet voor wat men 
toen de jaarlijkse Leiebedevaart noemde. 
Honderden oudstrijders kwamen jaarlijks 
naar Kortrijk om er de duizenden slachtof-
fers van de gevechten aan de oevers van 
de Leie te herdenken. In Kortrijk richtte 
men onder de naam “Comité Leie-Lys” een 
nationaal Leiecomité op. Bedoeling was de 
jaarlijkse Leiebedevaart te organiseren als 
nationale herdenkingsplechtigheid van de 
slag aan de Leie van 1940.

KONINKLIJKE BELANGSTELLING
Het comité besliste om een nationaal gedenk-
teken op te richten op de site van het Koning 
Albertpark.  In 1954 vond de eerste steen-
legging plaats van het huidig monument. In 
1957 volgde de plechtige inhuldiging in aan-
wezigheid van wijlen Koning Boudewijn en 

de prinsen Albert en Alexander. Het comité 
mocht meermaals leden van het Koningshuis 
verwelkomen: Koning Boudewijn in 1954 
(eerste steenlegging), 1957,1980, 1984 en 
1990,  Koning Albert II (1994) en Prinses As-
trid (1997 en 2010). Tenslotte was de huidige 
koning als Koninklijke Prins aanwezig in 2000. 

75 jaar
Leieslag

De 75ste herdenking van de Leieslag krijgt een bijzonder karakter door de aanwe-
zigheid van Koning Filip. Behalve een militair muziekkorps neemt ook een Belgisch 
gewapend detachement deel aan de plechtigheid. De Franse en de Britse regering 
sturen hun ambassadeurs en een legereenheid.

PROGRAMMA
- 10 uur: Bloemenhulde aan het monument van de gesneuvelden, Grote Markt
- 10.15 uur: Ter plaatsstelling van de Standaard, Diksmuidekaai
- 10.45 uur: Aankomst prominenten, Nationaal Leiemonument, Koning Albertpark
- 11 uur: Aankomst Z.M. de Koning
- 11.05 uur: Verwelkoming door burgemeester Vincent Van Quickenborne
- 11.10 uur: Reflecties ‘Oorlog en Vrede’ door Joris Denoo en Dominique Lannoo
- 11.20 uur: Toespraken door voorzitter Van Leemput  en professor emeritus Luc De Vos
- 11.35 uur: Bloemenhulde (Levensboom Marke begeleidt de prominenten)
- 12 uur: Slotdefilé door deelnemende troepen, oud-strijders en sympathisanten

 R Wil je erbij zijn ? Kijk dan vanaf 20 mei op www.kortrijk.be om te weten waar de publiekszones 
voorzien zijn.  

Koning Filip op herdenking
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NETWERK VOOR ZWARE SCHEEPVAART
Na de Tweede Wereldoorlog werden die in-
spanningen versterkt, zodat de Leie deel kon 
uitmaken van het Europese netwerk voor zwa-
re scheepvaart. "De werken stoelden op drie 
pijlers: de verbreding van de rivier van 20 naar 
32 meter, het rechttrekken van de vier bochten 
en het verhogen van de bruggen", pikt Frans 
Van Den Bossche in. "Het was een proces van 
lange adem, dat na jarenlang overleg tussen de 
stad en Waterwegen en Zeekanaal nv in 1997 
eindelijk van start ging. De bedoeling was dat 
de werken tegen 2003 zouden afgerond zijn, 
maar uiteindelijk heeft het elf jaar langer ge-
duurd. Dat leidde ook tot andere klemtonen, 
zoals de architectuur van de bruggen." 

ESTHETISCH KARAKTER
"Dat is één van de positieve gevolgen dat 
de werken veel langer hebben geduurd", 
weet Dries Baekelandt. "Er is veel beter na-
gedacht over hoe men de ruimtes rond de 
Leie konden invullen. Dat zal zich ook uiten 
in toekomstige projecten, zoals de verlaging 
van de Leieboorden aan de Broeltorens, de 
ontwikkeling van Campus Kortrijk Weide, de 
heropleving van de wijk Overleie en de vele 
nieuwe projecten langs de Leieboorden."

WATERZUIVERING
Intussen lijken steeds meer Kortrijkzanen 
zich weer met de Leie te hebben verzoend, 
nadat ze de rivier jarenlang vervloekten om-
wille van de vervelende geur. "Dat illustreert 
dat de Leiewerken zoveel meer hebben bete-
kend dan de bouwkundige werken op zich", 
onderstreept Kris Vlaeminck. "Door water-

zuivering is het geen dode rivier meer, maar 
voelen vissen er zich weer perfect thuis."

INFORMATIE EN NOSTALGIE 
De bedenkers van de tentoonstelling hebben 
erover gewaakt dat het een aantrekkelijke, 
niet te technische expositie wordt met een 
licht interactief karakter. "Voor oudere Kortrijk-
zanen wordt het ongetwijfeld een nostalgisch 
moment om nog eens visueel materiaal te 
zien van het Kortrijk voor de Leiewerken. Voor 
jongere doelgroepen wordt het een aangena-
me, begrijpbare presentatie van hoe de stad 
is geëvolueerd, met ook aandacht voor leuke 
Leie-gelinkte zijsprongetjes zoals de honden-
zwemming (Sint-Baafs-Vijve), de verkiezing 
van de Leieprinses, …", aldus Kris Vlaeminck.

GENIETEN LANGS HET WATER
Behalve de tentoonstelling Metamorfosen, 
neemt Metamorfosen XL je mee op pad 
voor een inspirerende ontdekkingstocht 
van de Leie in al haar facetten. In het cen-
trum van Kortrijk en in heel de regio vind 
je langs de Leie tal van hoge (scheidsrech-
ters-)stoelen, waar je in alle rust over het 
water kan turen en live kan zien hoe de Leie 
haar omgeving beïnvloedt. Elke stoel is 
voorzien van een infopaneel, dat je op een 
andere manier naar de Vlasrivier laat kijken. 

WIST JE DAT
• de tentoonstelling in Texture (Noord-

straat 28) plaatsvindt van zaterdag 23 
mei tot zondag 27 september 2015?

• er ooit met het idee werd gespeeld om 
een ringvaart rond Kortrijk aan te leggen?

• het oorspronkelijk de bedoeling was om 
onder de Collegebrug een fuifzaal te 
bouwen?

• Metamorfosen een absolute must is, die 
je voor amper 3 euro hebt gezien?

• de Kortrijkse Leiewerken dé inspiratie-
bron vormen voor tal van gelijkaardige 
projecten in binnen- en buitenland?

In Metamorfosen draait alles rond de groot-
schalige Leiewerken van de laatste decen-
nia. Je verneemt er alles over hoe openbare 
werken, waterbeheersing en scheepvaart 
een stevige stempel op de stad en het land-
schap drukten. Het initiatief zwemt tegelijk 
in een boeiende stroom van verhalen en 
beelden rond twintig jaar Leiewerken.

MEER MOBILITEIT
"De recente Leiewerken vormen de zoveel-
ste episode in een verhaal dat al rond 1830 
begon, toen in de regio intensief werd na-
gedacht over een optimale West-Vlaamse 
ontsluiting", begint Bernard Pauwels. "Na-
dat de stadspoorten en -grachten verdwe-
nen door het afschaffen van de tolgelden, 

bracht dit in de stad een enorme mobiliteit 
teweeg en ontstonden er nieuwe wijken. 
Toen eind 19de eeuw het besef rijpte dat 
de Leie op dat moment onvoldoende breed 
was voor het verkeer en dit ook het risico 
op overstromingen met zich meebracht, 
begon men al met het rechttrekken en de 
verbreding van de rivier."

Het is zover: na 20 jaar  Leiewerken kan Kortrijk eindelijk voluit genieten van de rivier die de slagader van onze stad 

vormt. Vier maanden lang kan je er tijdens de tentoonstelling en het buitenparcours Metamorfosen alles over te 

weten komen. Maarten Gheysen (intercommunale Leiedal), Kris Vlaeminck, Bernard Pauwels, Frans Van Den Bossche 

en Dries Baekelandt (stad Kortrijk) bepaalden de inhoud van deze aantrekkelijke en anekdotische tentoonstelling.

Herontdek de Leie 
in Metamorfosen

Nu al merk je hoe de Leieboorden veel volk 
aantrekken bij mooi weer. De komende 
maanden zullen de festiviteiten van De Gro-
te Verleieding dit enkel versterken. Het feest 
begint op zaterdag 23 mei met een gratis 
megaspektakel voor zo’n 7.500 kijklustigen. 

Het startschot voor drie maanden Leieple-
zier vat aan op zaterdag 23 mei om 22 uur. 
Plaats van afspraak voor dit magisch mo-
ment zijn de Collegetoren, Leieboorden en 
Buda Beach. Op het programma: een mix 
van muziek, vuur en water. 

MADE IN KORTRIJK
Net als heel wat andere activiteiten in het 
kader van De Grote Verleieding is het ope-
ningsevent een samenwerking tussen heel 

wat enthousiaste burgers en organisaties. Zo 
geven meer dan tien scheepshoorns de aftrap 
voor het spektakel, doen tientallen drummers 
op olievaten de Collegebrug op zijn grond-
vesten daveren en wekken videokunstenaars 
de Collegetoren als het ware tot leven. Als 
klap op de vuurpijl begeleidt een veertigkop-
pig orkest een bijzonder schouwspel op een 
brandende boot. Zorg dat je erbij bent en laat 
je verlei(e)den tot meer. Het spektakel duurt 
een uurtje. Nadien kan je het feest verderzet-
ten tijdens het nachtprogramma van SINKSEN 
aan de Leie. Er zijn afterparty’s met o.a. Fanfare 
de Gipsy Pigs (Fr.), Lieve Zusjes Stoere Broers, 
Ciné Martiko en Discobazaar Dewintjer.
 

 R Volg alles op www.degroteverleieding.be of via 
facebook.com\degroteverleieding

De Stadskrant mag 30 (jonge) le-
zers gelukkig maken met een gratis 
strandbal. Mail je naam en adres vóór 
15 mei naar stadskrant@kortrijk.be. 
We brengen de winnaars persoonlijk 
op de hoogte. 

WIN EEN
STRANDBAL!

De Grote Verleieding opent in stijl
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Je kan met zijn tweetjes in een heuse ka-
jak of met 10 anderen in een grote Cana-
dese kano de Leie afvaren. Een begeleider 
neemt je mee op sleeptouw en geeft aan 
6 haltes uitleg over Kortrijk. Daarbij leer 
je de stad vanuit een andere invalshoek 
kennen. Je ontdekt de vernieuwde Leie-
boorden, het museum Texture en talrijke 
historische gebouwen. Na de geleverde 
inspanning, wachten een hapje en drankje 
aan wal. Voor de exacte data en prijzen kan 
je terecht op www.kajakclubkortrijk.be en 
www.toerismekortrijk.be. Reserveren kan 
via riquet.fieux@pandora.be

MOTORSLOEPEN
Bootverhuur De Keper verhuurt luxe mo-
torsloepen waar je zelf aan het roer staat. 
Wie zich niet zo vaarzeker voelt, kan nog 
altijd een schipper boeken. In boot Manten 
is er plaats voor 6 personen. In Kalle kunnen 
12 mensen meevaren.  Je vaart een flink 
stuk van de Leie af met de 7 nieuwe brug-
gen, de vernieuwde Leieboorden, Texture, 
en de landelijke omgeving als blikvangers. 
Voor de exacte data, prijzen en reserva-
tie kan je terecht op toerisme@kortrijk.be, 

www.de-keper.be,  056 27 78 40. Je kan ook 
ter plaatse instappen.

WATERTAXI
Tot slot kan je de watertaxi nemen. Blue 
Velvet Watertaxi bestaat uit één boot waar 
6 passagiers kunnen plaats nemen en uit 
een pedalo waar 4 personen zelf kunnen 
fietsvaren. Blue Velvet Watertaxi vaart 
tijdens het zomerseizoen elke zater- en 
zondag rond het Buda-eiland of richting 
Wevelgem/Harelbeke. Wevelgem, Bisse-
gem, Texture Kortrijk, Bar Amorse Kortrijk, 
Kuurne en Harelbeke zijn de stopplaatsen. 
Je belt naar 0497 06 29 00 en de watertaxi 
komt je ophalen. Je kan de boot met of 
zonder stuurman tijdens weekdagen voor 
2 of 4 uur huren. De stuurmannen zijn een 
aantal vrijwilligers die een kleine vergoe-
ding krijgen.

PEDALO
De pedalo is voor doe-het-zelvers. Je be-
stuurt zelf de boot die enkel op de oude 
Leiearm vaart.

 R www.toerismekortrijk.be

Tijdens De Grote Verleieding kan je gedurende de zomer de Leie afvaren. Je hebt daarbij de keuze uit kanovaren 

Kortrijk by water, Sloeptochten met Manten of Kalle, de watertaxi en pedalo. Een bezoek aan Kortrijk is niet compleet 

zonder een boottochtje op de Leie. Anderhalf jaar geleden vond de eerste ver-
gadering plaats van de werkgroep Reuze-
Groot Kortrijk, die als doel heeft de Kortrijk-
se reuzen in ere te herstellen. Het was de 
ambitie om onder meer de reuzen Manten 
en Kalle een tweede leven te geven. Op hen 
is het nog even wachten, maar in Bissegem 
sprong een werkgroep enthousiast op de 
kar om deze deelgemeente een eigen reus 
te geven.

UITSTRALING
"Het leek ons een ideale kans om een droom 
te realiseren", vertelt Carlos Debucquoy na-
mens de Reuzengilde van Bissegem. "Een 
reus of reuzin is een visitekaartje voor een 
gemeente, het verhoogt de uitstraling van 
een dorp." Naar inspiratie moest  de werk-
groep niet lang zoeken. Die vond ze op het 
eigen dorpsplein, waar inmiddels al tien 
jaar het beeld Minneke prijkt. "Dit kunst-
werk groeide al snel uit tot een duidelijk 
herkenningspunt langs de gewestweg 
tussen Kortrijk en Menen," vervolgt Carlos. 
"Minneke is de verpersoonlijking van het 
vlassersmeisje dat in haar deurgat staat. 
De gewestweg was vroeger een epicen-
trum voor de Bissegemse vlasnijverheid. 
Vlashandelaars etaleerden in hun loods 
hun vlas, maar verkochten nog zoveel be-

ter als hun mooie dochter aanwezig was. 
Het beeld Minneke is een leuke knipoog 
naar die traditie, en naar het volkse stu-
dentenlied 'En m'èn ne kjè (Minneke) noa 
Bissegem gewist', dat eind de jaren zestig 
door heel wat Vlamingen enthousiast werd 
meegezongen. Het lag dan ook voor de 
hand om Minneke nu ook in een reuzin te 
vereenzelvigen."

HEROPBLOEI
Ergens is Minneke ook de verpersoonlijking 
van de heropbloei van de Belgische vlasin-
dustrie. Als de prognoses waarheid wor-
den, zou de vraag naar vlas de komende 
jaren kunnen toenemen, vooral vanuit de 
Aziatische markt. "Reuzen en reuzinnen 
zijn meer dan poppen: ze worden geboren, 
krijgen zelfs een plaats in het bevolkingsre-
gister en een volwaardige meter en peter. 

Als mascotte vertegenwoordigen ze een 
hele gemeente."

GEBOORTEFEEST
Minneke is zo’n 3,5 meter groot en is een 
toonbeeld van vrouwelijke inspiratie. Ze 
werd gecreëerd door kunstenares Genevi-
ève Hardy en mandenvlechtster Lieve Liec-
kens. Marieke Benoit ontwierp en naaide de 
kleren. Zoals het een goede, speelse vlas-
sersdochter betaamt, is Minneke gekleed in 
elegant linnen. Tijdens de officiële voorstel-
ling aan de Bissegemse bevolking op 2 mei 
stond Minneke centraal op het Kerkplein. 
Ze vormde het middelpunt van een groot 
geboortefeest. Op zondag 14 juni wandelt 
ze mee in de Reuzenstoet in Bissegem, ter 
gelegenheid van de jaarmarkt. 

 R facebook.com/Bissegem

2 mei was een hoogdag voor de Bissegemse bevolking. Dan vierde 

men het geboortefeest van reuzin Minneke. Een heel jaar lang hield 

een werkgroep zich intensief met de creatie van de reuzin bezig. Een 

huzarenstukje met een heel vrouwelijke stempel: Minneke kreeg 

de looks van een frivole vlassersdochter, die ongetwijfeld heel wat 

(reuzen)harten sneller zal doen slaan.

Bootje varen
op de Leie

WEEKENDJE
KORTRIJK
VERRAST !
Overnachting met ontbijt en attentie
Infopakket Kortrijk met gratis stadswandelroute  
Shoppen en koopweekends
Voordelen in musea, restaurants, bistro’s en cafés
Feest- en cultuurprogramma ‘De Grote VerLeieding’
Fiets (1 huren +1 gratis)

alle info over De Grote VerLeieding: www.groteverleieding.be
www.toerismekortrijk.be
v.u: Vincent Van Quickenborne, K. Leopold I-straat 13/0042, 8500 Kortrijk l Vormgeving: Team Communicatie Stad Kortrijk l Foto: David Samyn

Weekendje-Kortrijk-Verrast.indd   1 2/03/15   10:12

Duizend vragen, één adres
Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • app 1777 • aan de balie
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Bissegem sluit 
Minneke 
in de armen
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Carlos Debucqouy, Philippe Verschaete, Bertrand Callens en  
Freddy D'Hondt van de werkgroep bij reuzin Minneke (© Foto HOL). 
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Door de start van de werken aan de de-
finitieve parking van az groeninge cam-
pus Kennedylaan zal de huidige bezoe-
kersparking niet langer beschikbaar 
zijn. Bezoekers en patiënten kunnen 
vanaf juni parkeren op het parkeerter-
rein tussen het meetingcenter het No-
tenhof en het ziekenhuisgebouw.

Bezoekers/patiënten parkeren bin-
nenkort voor in plaats van achter het 
ziekenhuisgebouw. Wanneer je van het 
Ei komt, sla je aan de nieuwe rotonde 
rechts af naar de ziekenhuisweg (het 

Bruyningpad), dus voor het meeting-
center het Notenhof. Je rijdt bijgevolg 
niet meer voorbij het ziekenhuis (volg de 
groene pijlen op onderstaand plan). Via 
een voetpad en het binnenplein bereik 
je de hoofdingang van het ziekenhuis. 
De parking voor personen met een be-
perking en de afzetzone blijven onge-
wijzigd: voor de fietsenstalling. Ook blijft 
het mogelijk om het binnenplein op te 
rijden om de minst mobiele patiënten af 
te zetten aan de hoofdingang.

 R www.azgroeninge.be/parkeren

Joyce Lermyte, Delphine Verbeke, Sharon De-
poortere en Laura Olivier werken momenteel 
hun derde en laatste bachelorjaar Ergothe-
rapie af aan Howest. Om hun management-
talenten aan de werkelijkheid te toetsen, 
mochten de studenten een eigen project uit-
werken. Joyce en haar medestudenten kozen 
ervoor om mensen met een verstandelijke 
beperking te begeleiden naar en op Kortrijk 
Loopt op 25 mei. “Het idee begon eind okto-
ber vorm te krijgen. Tegen eind december lag 
het plan helemaal op tafel en kon de zoek-
tocht naar sponsors beginnen”, legt Joyce Ler-
myte uit. “De bedoeling was van bij het begin 
dat mensen met een verstandelijke beperking 
zo goed als kosteloos konden deelnemen aan 
Kortrijk Loopt, om elke mogelijke drempel 
weg te nemen. Dankzij een succesvolle koe-
kenverkoop is dat nu mogelijk en moeten 
onze deelnemers slechts 2 euro betalen.”

LAAGDREMPELIG LOPEN
De begeleiding bestaat erin dat de studen-

ten alle praktische zaken voor de deelne-
mers met een beperking regelen: de in-
schrijving, het vervoer,…. Ze lopen ook zelf 
de 5 km mee. “We zullen elk een viertal men-
sen onder onze hoede nemen. We zijn zelf al 
duchtig aan het trainen”, glimlacht Joyce. De 
Achtkanter, de vzw die mensen met verstan-
delijke beperkingen en niet-aangeboren 
hersenletsels ondersteunt, schaarde zich 
achter het project en wist een flink aantal 
mensen warm te maken voor deelname 
aan de loop. “Maar eigenlijk is iederéén met 
een verstandelijke beperking welkom. De 
inschrijvingen lopen nog volop”, benadrukt 
Joyce. “Als we kunnen bekomen dat de or-
ganisatoren van loopevenementen in de 
toekomst rekening houden met deze doel-
groep, dan zijn we in ons opzet geslaagd!”

 R Wie interesse heeft in het project,  
kan meer informatie krijgen via  
joyce.lermyte@student.howest.be,  
0498 85 19 69 of 0479 63 95 80.

Sinds februari kan je elke eerste zondag 
van de maand – met uitzondering van Pa-
sen en Allerheiligen – terecht in Kortrijk 
voor een koopweekend met koopzondag. 

Het koopweekend van 6 en 7 juni belooft op-
nieuw iets bijzonder te worden. Op zaterdag kan 
je na het shoppen supporteren voor de beach-
volley op de Grote Markt. Een dag later komen 

de mooiste en meest authentieke Corvettes 
samen op het Schouwburgplein. In het winkel-
wandelgebied kan je tientallen bijzondere vo-
gels bewonderen en alsof dat nog niet genoeg is, 
vinden er op zondag ook een kunstmarkt (Over-
bekeplein), antiekmarkt (Sint-Maartenskerkhof 
en Vandaleplein) en versmarkt (Veemarkt) plaats. 

 R www.shop-in-kortrijk.be

Waarom zouden mensen met een verstandelijke beperking niet kunnen 

deelnemen aan loopevenementen? Met die insteek werkten Joyce 

Lermyte en drie medestudenten Ergotherapie van Howest een project 

uit om deze personen te begeleiden tijdens Kortrijk Loopt. “Het zou fijn 

zijn mocht ons voorbeeld navolging krijgen”, zegt Joyce.

Nieuwe tijdelijke parking 
op campus Kennedylaan

“Drempels wegnemen 
voor sportieve mensen 
met een beperking”

Koopweekend met 
koopzondag op 7 juni! 

Joyce Lermyte, Delphine Verbeke, Sharon Depoortere en Laura Olivier zullen mensen met een verstandelijke 
beperking begeleiden naar en op de Sinksenloop op 25 mei. In mei kan je deelnemen aan twee 

belangrijke loopwedstrijden die 
heilzaam zijn voor de gezondheid 
én het goede doel.

PIUS X-RUN
Op zaterdag 9 mei vindt vanaf 14 uur de 
Pius X-run plaats. Dit loop- en jogevene-
ment is een aanrader voor jong en oud, 
gevorderden, minder gevorderden en 
beginners. Om 14 uur start de kinder-
loop met wedstrijden over 400, 800 en 
1200 m. Vanaf 14.30 uur kan je deelne-
men aan de 2,5 km, de 5 km en de 10,5 
km die je op de Pius X-wijk aflegt. 

 R www.piusxrun.be

LOOP TEGEN BORSTKANKER
‘Loop samen met ons borstkanker de 
wereld uit’, is het motto van de Think 
Pink-loop die op maandag 25 mei 
plaatsvindt. De nationale borstkan-
kercampagne vzw Think Pink zet zich 
in om meer mensen bewust te maken 
van borstkanker en het belang van 
screeningsmammografie. Met ‘Run for 
Think-Pink’ zoekt de organisatie man-
nen en vrouwen die zich door hun 
deelname aan de loopwedstrijd op 25 
mei, willen inzetten voor de strijd te-
gen kanker. Je kan kiezen uit een par-
cours van 5 en 11 km. Het traject van 
11 km begint om 11 uur. Vertrek en 
aankomst vinden plaats aan het Sport-
centrum Lange Munte. De 5 km start 
om 11.30 uur aan de Lange Munte. 
Aankomst is de Grote Markt. Een gratis 
pendeldienst brengt de deelnemers 
terug naar de Lange Munte.  

 R www.runforthink-pink.be. 
De borstkliniek van az groeninge 
Kortrijk en de satelietborstkliniek van 
het OLV van Lourdes ziekenhuis van 
Waregem steunen de loopwedstrijd.

Studenten Maatschappelijk Werk 
én studenten van het departement 
Technologie en Informatica van VI-
VES Kortrijk sloegen de handen in el-
kaar en werkten in opdracht van Fair 
Trade gemeente Kortrijk een app uit.

De app kreeg de naam ‘Fair Square’.  
Via een kaart krijg je een beeld van 
Fair Trade punten en - activiteiten in 
Kortrijk. Als je je in één van deze pun-
ten bevindt, kan je inchecken zoals 
het principe van Foursquare. Dit is een 
web- en mobiele applicatie die gere-
gistreerde gebruikers de mogelijkheid 
biedt om vrienden te updaten over 
hun Fair Trade locatie. Wanneer ge-
bruikers inchecken op locaties, verdie-
nen zij hiermee een beloning die je op 
je smartphone kan downloaden. 

EERLIJKE HANDEL
Fair Trade Gemeente Kortrijk wil bij-
dragen aan een waardig bestaan 
voor de producent in het Zuiden en 
het Noorden. De Fair Trade producten 
komen tot stand zonder schade aan 
te brengen aan mens en milieu. De 
producent krijgt een eerlijk loon en 
de consument betaalt een correcte 
prijs. Voornoemde manier van wer-
ken garandeert een eerlijke handel 
en een duurzame landbouw. 

 R Interesse om opgenomen te worden  
in de app? Neem contact op met 
kortrijk@oww.be.

Lopen voor 
gezondheid 

Gebruik  
Fair Square

Duizend vragen, één adres
Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • app 1777 • aan de balie
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Want dat is waar het initiatief naar streeft: 
generaties dichter bij elkaar brengen en 
ontmoeting stimuleren. De speeltuin is er 
in de eerste plaats voor senioren, met inbe-
grip van personen met dementie, maar ook 
voor alle kinderen, hun ouders en groot-
ouders. Alle generaties hebben er immers 
baat bij om te blijven bewegen.

FITNESS VOOR JONG EN OUD
De speeltuigen hebben voldoende troe-
ven om zowel jong als oud te bekoren. Het 
Olga Commandeur Combinatietietoestel zet 
65-plussers aan tot bewegen, voor kinderen 
is het een gedroomd klim- en balanceertoe-

stel. Het tuig is ingekleurd met blauw, rood, 
geel en groen. De fitnesstuin is een zitbank 
met trappers. Met deze zittende fietsoefenin-
gen bereik je hetzelfde resultaat als fietsen, 
maar dan op een ontspannende en veilige 
manier. Dit tuig is overigens een knipoog 
naar het jaarlijks fietsevenement ‘de ronde 
van De Weister’. De drums en xylofoon zijn 
leuke spelelementen. Zij prikkelen vooral de 
zintuigen van ouderen met dementie. Voor 
grootouders bieden ze de ideale gelegenheid 
om met hun kleinkinderen luidkeels liedjes 
uit de oude doos te zingen. Je kan in de tuin 
verpozen op diverse zitbanken. De paden zijn 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Van 16 tot 23 mei vindt de Week 
van de Opvoeding plaats. Thema is 
‘Opvoeden in je buurt’. 

Als ouder moet je je kind niet alleen 
grootbrengen. Je doet dat samen met 
familie, vrienden, buren, leerkrachten, 
begeleiders in de kinderopvang, jeugd-
werkers, vrijwilligers,…. Iedereen bouwt 
mee aan een omgeving die goed is om 
op te voeden en op te groeien.

INFOPUNTEN
Opvoeden verloopt echter niet altijd 
van een leien dakje. Heb je vragen, 
bezorgdheden of twijfels? Dan bren-
gen de infopunten soelaas. Voor baby 
en peuter kan je terecht bij Kind en 
Gezin (Dam 8a, 078 15 01 00). Voor 
kind of tiener ben je welkom in CLB 
Groeninge (Kasteelstraat 27), CAW 
(Voorstraat 53) of het Sociaal Huis 
(Budastraat 27). Wie telefonisch een 
babbel wil rond opvoeding, belt naar 
de opvoedingslijn: 078 15 00 10. 

VOORLEESKOFFERS
Kinderdagverblijven en onthaalou-
ders spelen een grote rol in de opvoe-
ding van kinderen. Ook zij kunnen re-
kenen op ondersteuning van de stad. 
Om baby’s en peuters van jongs af aan 
kennis te laten maken met boeken en 
taal, krijgen kinderdagverblijven en 
onthaalouders binnenkort een voor-
leeskoffer met een collectie zorgvul-
dig uitgekozen boeken. De bib zorgt 
voor de regelmatige vernieuwing van 
het leesvoer. De onthaalouders en 
begeleiders van de crèche volgen bo-
vendien een opleiding rond voorlezen 
zodat dit een vast onderdeel kan vor-
men in de dagelijkse werking van de 
kinderopvang. Voorlezen stimuleert 
niet enkel de fantasie bij jonge kinde-
ren maar versterkt ook de interactie 
tussen de kinderen en ouders en/of 
begeleiders in het kinderdagverblijf.

 R www.kortrijk.be/opvoeding 

Wat doe je met drie keer tien nieuwe 
jeugdboeken in een klas? Lezen na-
tuurlijk, erover spreken, schrijven én 
delen met anderen wat je ervan vond.  
Tien boekentitels vonden hun weg 
naar Basisschool Groenheuvel in Bel-
legem en Buurtschool V-TEX in Kor-
trijk. Het hele jaar correspondeerden 
de leerlingen met elkaar over boeken, 
schrijvers en verhalen. De twee klassen 
daagden elkaar uit om een muzische 
verwerking van één of verschillende 
boeken uit te werken. In het Sinksen-
weekend palmen ze de 1ste verdieping 
van de Budafabriek in en presenteren 
ze hun werk aan het publiek. Ism vzw 
Casa Blanca, Humuz, Academie Kor-
trijk, Canon Cultuurcel i.k.v. dynamo.

PROGRAMMA
-  23 mei - 19 uur: opening expo + 

performances
-  24, 25 26 mei: doorlopend expo
-  25 mei - 11 uur: performances
 

 R bibieb.blogspot.be

Opvoeden 
in je buurt

EXPO OVER TAAL

Bibieb in de 
Budafabriek

In de Weisterstraat in Aalbeke, ter hoogte van het woon- en zorgcentrum 

De Weister, tref je een speelplein aan dat inspeelt op de behoeftes van 

jong én oud. Dit intergenerationeel speelplein zorgt voor een leuke 

speelomgeving en bevordert het positief sociaal contact tussen de jongste 

en de oudste generatie. 

Speelplein brengt 
generaties bij elkaar

Je bent minimum 15 en maximum 30 jaar 
op 31 december 2015 en woont of bent af-
komstig uit één van volgende gemeentes : 
Kortrijk, Menen, Wervik, Wevelgem, Ware-
gem, Harelbeke, Avelgem, Anzegem, Kuur-
ne, Zwevegem, Deerlijk, Lendelede, Spiere-
Helkijn. Het Nederlandse/West-Vlaamse 
woord speelt een belangrijke rol in je werk. 
Alle expressievormen zijn welkom, zowel 
muziek, dans, theater, literatuur, beeldende 
kunst als expressievormen binnen de jon-
gerencultuur genre street art, hiphop, Poe-
try Slam,…

TOONMOMENT
Je bent geëngageerd en wil graag tijdens 
die twee jaar een zestal keer met je collec-
tief toewerken naar een toonmoment. Je 

bent bereid om met eigen werk naar buiten 
te komen. Je doet dit op vrijwillige basis. De 
rijkdom van het project zit in de individuele 
coaching door Letterzetter Bart Jaques en 
de steun van partnerorganisaties. 

STEL JE KANDIDAAT!
Geïnteresseerd? Stel je kandidaat via het 
online formulier. Stel jezelf creatief voor, 
geef je motivatie en je verwachtingen. De 
Letterzetter kiest vervolgens samen met de 
bib de kandidaten die deel zullen uitmaken 
van het collectief, al dan niet na een per-
soonlijk gesprek. Ervaring is niet doorslag-
gevend voor deelname aan het project.

 R Je leest meer over de Letterzetter op p.20 en op 
www.kortrijk.be/letterzetterzoektlettertypes

De Letterzetter van de stad Kortrijk zoekt Lettertypes. Als ‘Lettertype’ maak 

je twee jaar lang (2015-2016) deel uit van een jong divers collectief van 

kunstenaars, muzikanten, theatermakers, dichters, schrijvers, filmmakers en 

dansers die het woord op een creatieve, gedurfde manier in het stadsbeeld en 

de leefwereld van de Kortrijkse inwoners brengen.

Letterzetter 
zoekt Lettertypes

Een praatje maken, boodschappen 
doen, je gebruikt dagelijks de Neder-
landse taal om zaken gedaan te krij-
gen. Voor anderstalige nieuwkomers in 
Kortrijk is Nederlands leren een nood-
zaak. De expo ‘Overal taal’ belicht de 
verschillende aspecten van het leren 
van een nieuwe taal. Nog te bekijken 
tot 16 mei in de centrale bibliotheek. 

SPELEN MET TAAL
Elke laatste woensdag van de maand 
zijn ouders met kinderen van 6 tot 12 
jaar  welkom in de bib om er op een 
leuke en speelse manier Nederlands te 
oefenen. ‘Spelen met Taal’ vindt plaats 
op woensdag 27 mei van 14 tot 16 uur.
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SINKSEN15 staat synoniem voor feest en avontuur in de binnenstad. Tijdens het Pinksterweekend 
(22-25 mei) is het centrum van Kortrijk één groot podium voor artiesten van diverse kleuren en 
pluimage. Waag je aan een bruisende vakantietrip vanuit het centrum richting de Leieboorden! De 
Stadskrant geeft je op de volgende bladzijden tien tips voor een geslaagde vakantie in eigen stad.

Dat Sinksen 15 één groot cultureel volksfeest wordt, staat buiten kijf. Laat je de weg wijzen door gekke 
fanfares, internationale circusacts, straattheater en Kortrijk Loopt. Muziekliefhebbers kunnen dit jaar 
hun hart ophalen in en rond het Albertpark en het Schouwburgplein. In Tacktics Outdoor op het Plein, 
de Vlasmarkt of de Burgemeester Reynaertstraat kan je optredens meepikken of een dansje wagen 
tijdens de afterparty’s. Ook de Stationsstraat, Voorstraat en Zwevegemstraat zorgen voor een feestelijke 
en muzikale ontvangst van de bezoekers. Nu nog duimen voor een mooie zon! 

is vakantie in de stad!

“We zijn dit jaar begonnen met enkele nieuwe 
impulsen. Belangrijk voor ons is om KortRijk 
aan Culturen een beetje los te maken van 
Sinksen. We zullen er wel nog op aanwezig 
zijn, maar willen het hele jaar door projecten 
opzetten,” legt Ruben Benoit, coördinator van 
Bolwerk uit. “Couleur Cuisine is daar het eer-
ste concrete voorbeeld van. Stap voor stap 
willen we zo nieuwe stappen zetten, en Kort-
Rijk aan Culturen vernieuwen en uitbreiden. 
Met een nieuwe communicatieaanpak willen 
we bovendien de verschillende culturen nog 

meer voorstellen aan het brede publiek.”

PROEVEN VAN ANDERE CULTUREN
Couleur Cuisine vindt maandelijks plaats in 
Café Congo in de Veldstraat en heeft inmid-
dels drie edities achter de rug. “We nodigen 
iemand uit om te koken voor een vijftigtal 
mensen. Die persoon brengt ook een aan-
tal specifieke voorwerpen uit zijn of haar 
land van herkomst mee, en er is ook telkens 
een akoestisch concert aan gekoppeld. 
Zo kwamen de Iraanse, Chileense en Con-

golese keuken en cultuur al aan bod.” Ma-
ryam Hosseinzadegan beet de spits af, met 
een Iraans driegangenmenu. “Voor vijftig 
mensen koken, is behoorlijk pittig, daarom 
had ik een vriendin gevraagd te helpen. 
We kozen voor rijst met bessen uit Noord-
Iran, en kip met tomatensaus en saffraan, 
een specerij die veel in de Iraanse keuken 
wordt gebruikt. Als aperitiefje kregen de 
aanwezigen een drankje gemaakt van yo-
ghurt en spuitwater, met gedroogde munt 
en citroensap. Heel verfrissend en gezond. 
Ik vond het een aangename avond en een 
bijzondere kans om mijn cultuur eens voor 
te stellen. Ik neem ook aan dat het goed ge-
smaakt heeft, want alles was op.”

WERELDBUFFET 
Op Sinksen zelf bouwt Bolwerk op de ter-
reinen van het Sint-Amandscollege Cam-
ping Oasis op, en de Diksmuidekaai wordt 
getransformeerd tot een soort ramblas met 
straatanimatie. Ruben Benoit: “KortRijk aan 
Culturen wordt daarin geïntegreerd met 
een aantal acts. Een aantal koks zullen bo-
vendien een wereldbuffet klaarmaken.”

 R www.bolwerk.be

Vzw Bolwerk kreeg vorig jaar de vraag om KortRijk aan Culturen creatief te begeleiden en voor enkele nieuwe 

insteken te zorgen. Met zijn socioculturele projecten en ateliers – zoals het textiel- beeldatelier – bereikt 

Bolwerk de doelgroep immers al. Een eerste nieuwe initiatief is ‘Couleur Cuisine’ in Café Congo.

Bolwerk geeft KortRijk aan 
Culturen een creatieve boost

Vaste ingrediënten zijn de zomerse muziekjes, het optreden van straatartiesten, 
lekkere hapjes en drankjes, een breed aanbod van lokale producten en de ex-
ploten van creatievelingen. Ook de rommelmarkt is een vaste waarde. Wie wil 
deelnemen aan de rommelmarkt schrijft zich vooraf in brasserie Sint-Amand in 
op het Sint-Amandsplein. De deelname bedraagt 5 euro.

 R leienoord@gmail.com, www.facebook.com/LeieNoord

Het Sint-Amandsplein vormt op zondagen 7, 14, 21 en 28 juni  
van 7 tot 14 uur het gezellige decor van de Midzomer Matinee.

Gezellige Midzomer Matinee
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REUZEN IN DE STAD
MAANDAG 25 MEI VERTREK VAN DE 
ROUWSTOET OM 16 UUR AAN DE 
COLLEGETOREN, SLOT OM 18 UUR 
OP DE GROTE MARKT

We krijgen groot bezoek, letterlijk. Vanuit 
de Leiegemeenten en zelfs Noord-Frankrijk 
komen verschillende reuzen naar onze stad 
afgezakt. Ze doen er mee aan het openings-
spektakel van De Grote Verleieding. Ze krijgen 
een slaapplaats aangeboden op Camping Oa-
sis en zullen zich nog twee dagen in het feest-
gewoel mengen. We krijgen reuzendelegaties 
uit o.a. Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem 
die zich op maandag 25 mei met Compagnie 
Gigant in stoet richting Grote Markt begeven 
voor de begrafenis van De Gigant. De rouw-
processie eindigt in een grandioos spektakel 
waarin humor en absurditeit centraal staan. 

GROTE ROZE FLAMENCO
ZONDAG 24 MEI OM 15 UUR EN 17 
UUR (AS DOORNIKSESTRAAT, GROTE 
MARKT, LEIESTRAAT) EN MAANDAG 
25 MEI OM 15 UUR EN 16.30 UUR 
AAN DE LEIEBOORDEN. 

Een gigantische roze flamenco beweegt zich 
voort op straat. Hij observeert de voorbijgan-
gers, steekt zijn bek aan de vensters op de 
eerste verdieping. Vogelgezangen ritmisch 
versterkt met mechanische geluiden vormen 
de begeleidende soundscape van deze graci-
euze vogel. De bewegingen van de gestileer-
de constructie zijn vergelijkbaar met die van 
een reuzengrote marionet. Je krijgt als het 
ware een levende mechaniek die in de stede-
lijke ruimte uitdagend op verkenning trekt. 
Je zal er in elk geval niet naast kunnen kijken. 

POP-UP RESTAURANT
ZONDAG 24 MEI OM 14.30 UUR EN 
16.30 UUR EN MAANDAG 25 MEI 
OM 18 UUR TER HOOGTE VAN DE 
OVERLEIESTRAAT 1

Ter hoogte van de Overleiestraat 1, de 
thuishaven van vzw Wit.h openen de orga-
nisatoren voor de gelegenheid een pop-up 
restaurant. Veel kunnen ze nog niet verklap-
pen, maar zorg dat je tijdig een tafeltje re-
serveert via www.sinksen.be. Sergi Esteba-
nell, de bedenker van dit originele concept, 
was al vroeger te gast in Kortrijk. Hij zette 
met The Wandering Orchestra in 2013 de 
Grote Markt al eens op stelten om daarna 
met een schare toeschouwers in het zog de 
stad in te trekken. Deze keer speelt hij met 
zijn gezelschap kokeneten voor jou en je 
vrienden. Als dat maar goed afloopt! 

FLIP KOWLIER EN  
WEST-VLAANDERN BUST
ZONDAG 24 MEI OM 21 UUR  
OP HET SCHOUWBURGPLEIN 

Mak mo dat Bust! Iedere fan van West-Vlaam-
se hiphop kent dit zinnetje uit één van de 
grootste hits van ’t Hof van Commerce. Op 
dit moment is er in West-Vlaanderen een hele 
scene met jonge artiesten die aan de slag 
gaan met beats en ons dialect. Flip Kowlier 
nam een tiental van hen onder zijn hoede om 
samen met zijn live-band een waanzinnige 
show in elkaar te boksen. Hij deed dat al eens 
eerder in een uitverkocht arenatheater. West-
Vlaandern Bust is een schouwburgproductie, 
maar een herneming wegens groot succes 
kan niet ontbreken op SINKSEN. Verwacht je 
aan een avond vol soul en hiphop. 

WERELDTOPPER 
IN DE CLOWNERIE
ZONDAG 24 EN MAANDAG 25 MEI 
OM 15.30 UUR LANGS DE LEIE

Leandre speelt een verhaal dat nergens over 
gaat, een grootse en eenvoudige voorstelling 
en een eerbetoon aan geluk, optimisme en 
schoonheid. Deze keer speelt hij in duo. Twee 
mensen zitten op de top van een ijsberg, op 
reis naar nergens. De ijsberg staat symbool 
voor een eiland, het laatste toevluchtsoord, 
een uitdrukking van de leegte, de eenzaam-
heid van onze essentie. De twee personages 
observeren wat komt en gaat. Humor en ab-
surditeit is hun natuurlijke habitat. Ze spreken 
geen woord en communiceren door de lach, 
gebaren en aanraking. Zijn het holbewoners, 
schipbreukelingen of gewoon clowns? Geen 
kat die het weet. De wind zingt, fluit en trans-
formeert in opera. Hun gebaren zijn de gids 
zoals het roer van een verloren schip. Dit duo 
laat je niet onberoerd. Zoveel is zeker. 

NOSTALGISCHE KIOSK 
MET AANSTEKELIJKE RITMES
ZONDAG 24 MEI OM 21.30 UUR 
OP BUDA BEACH

Een ‘vergeten’ Franse fanfare neemt een ver-
laten en uit zichzelf bewegende muziekkiosk 
in. De groep muzikanten, in hun eeuwige 
blauwe werkmansoverall, speelt van in en 
rond die kiosk een mix van Oost-Europese, 
Zuid-Amerikaanse en andere jazzy ritmes met 
instrumenten als zagen en hamers. Zic Zazou, 
al eerder te gast op SINKSEN, is een typisch 
Franse groep en staat borg voor een schijn-
baar nonchalant en volks muziekspektakel. 

EEN REUZENGROTE PICKNICK 
ZONDAG 24 MEI OP BUDA BEACH

Kom op zondag 24 mei naar Buda Beach voor 
een grote fairtrade picknick. Je kan je eigen 
lekkers meebrengen en verorberen. Maar je 
kan je ook te goed doen aan een picknickbuf-
fet georganiseerd door Fair Trade Gemeente 
Kortrijk i.s.m. Oxfam Wereldwinkel, de Stads-
boerderij e.a. Zij zorgen voor brood en pisto-
lets, maar ook voor kaas, wijn, seizoensfruit- 
en groenten, ijs en soorten beleg. Voor een 
picknickpakket betaal je €13 p.p. (€9 voor kin-
deren jonger dan 12 jaar). Tickets zijn online 
verkrijgbaar via www.sinksen.be. Info bij Uit 
in Kortrijk via 056 23 98 55, Wereldwinkel Kor-
trijk via 056 22 32 44 en Stadsboerderij Kor-
trijk via 056 49 05 12. Er is animatie voor jong 
en oud met interventies van o.a. Lieve Zusjes 
Stoere Broers en de Street Orchestra Ukelele 
Klub, een reuzengroot picknickkleed,… 

DIT MOET JE ZEKER ZIEN 
OP SINKSEN VIJFTIEN !

AAN DE OEVERS VAN DE LEIE
VRIJDAG 22 T.E.M. MAANDAG  
25 MEI LANGS DE LEIE

De Leie staat centraal tijdens SINKSEN 15. 
De oevers zijn na de Leiewerken zowat de 
meest aantrekkelijke plekken in de stad 
en dat vieren we met het project De Grote 
Verleieding. Het openingsevenement van 
dit drie maanden durend stadsevent vindt 
plaats op zaterdag 23 mei, tijdens SINKSEN 
dus. Het is overigens het hele weekend za-
lig toeven aan de Leie voor het festival Buda 
Bash, de reuzenpicknick, het tangobal, we-
reldmuziek, afterparty’s, een workshop 
stand-up paddling op het water, de radio-
uitzendingen vanop Quindo’s piratenboot 
aan de Diksmuidekaai, de Sinksenregatta, 
een ‘zit in’, boottochtjes, watertaxi’s,… Je 
hoeft in die dagen zelfs niet eens naar huis 
te gaan. Je kan overnachten op de gelegen-
heidscamping Oasis. 

RADIO TROPICAL
VRIJDAG 22 MEI VANAF 18 UUR OP 
HET SCHOUWBURGPLEIN 

De Schouwburg nodigt je uit voor de voor-
stelling van het nieuwe cultuurseizoen. 
Ontdek als eerste de nieuwe namen en 
neem de nieuwe seizoensbrochure mee 
naar huis. De tekenaars van Studio Bam-
bam geven trouwens aan iedere brochure 
een uniek karakter. Om 20.30 uur begint 
Radio Tropical. Nip van een cocktail, dans 
de chacha en schud kokosnoten op het 
ritme van de mambo. Op de tonen van Gre-
gor Terror & The Calypso Gigolos waan je je 
meteen middenin de Caraïben. Wring jezelf 
in onmogelijke bochten tijdens de limbo 
contest van The Retronettes of ga zweterig 
tegen elkaar aan dansen op de plaatjes van 
DJ Beatbuster. The Modernettes voorzien je 
van een tropische look die je in het Beauty 
Boudoir kan laten vereeuwigen. 

BLIKVANGER IN HORTA-STIJL 
ZONDAG 24 MEI OM 17.30 UUR EN 
MAANDAG 25 MEI OM 18.30 UUR 
OP DE GROTE MARKT 

Op de Grote Markt staat een decor dat wel 
lijkt weggeplukt uit het begin van de vorige 
eeuw. In een indrukwekkende structuur in 
Art Nouveau-stijl, geïnspireerd op werk 
van Victor Horta, verschijnen vijf acrobaten 
van Campagnie Les P’tits Bras in een met 
zaagsel bedekte piste. Twee trapezes staan 
rechtover elkaar. De performers spelen vol 
emotie, bouwen spanning op en doen ie-
ders hart sneller slaan. Je krijgt een circus-
voorstelling vol humor, hilarische misver-
standen en hoogstaande luchtacrobatie. 
De Geur van Zaagsel is een verwijzing naar 
het vervliegen van de tijd, naar het circus 
van weleer, dan ook vandaag nog het pu-
bliek kan ontroeren. Een tragikomedie op 
grote hoogte voor jong en oud. 
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KOOPJES JAGEN OP 
DE ROMMELMARKT 

SINKSEN SLUIT AF MET 
KLEURENSPEKTAKEL

Naar jaarlijkse gewoonte vindt ook tij-
dens SINKSEN 15 de Rommel- en antiek-
markt plaats. Op zondag 24 en maandag 
25 mei kan je telkens vanaf 8 uur snuis-
teren tussen honderden kraampjes.  

De rommelmarkt is met zo’n 750 standhou-
ders per dag wellicht één van de grootste 
in Vlaanderen. Het geheel slingert van de 
Veemarkt tot de Grote Markt doorheen de 
winkelstraten en de Doorniksestraat, langs 
de Leiestraat, Budastraat en de Onze-Lieve-
Vrouwestraat afdalend tot aan de Verzets- 
en Broelkaai.  Ook in de Budastraat, Over-
leiestraat, Sint-Amandslaan, Diksmuidekaai 
en Ijzerkaai kan je koopjes jagen. Liefheb-
bers van antiek kunnen op zondag terecht 

in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. De maan-
dagmarkt verhuist richting Veemarkt. 

OUD GERIEF, NIEUW LIEF
Standhouders van de rommelmarkt kun-
nen op zondag en maandag vanaf 18 uur 
hun niet-verkochte spullen kwijt bij De 
Kringloopwinkel. Je kan de stands van De 
Kringloopwinkel vinden op volgende lo-
caties: Schouwburgplein (kant Doornik-
sestraat), Handboogstraat (kant Leie) en 
de Diksmuidekaai (thv Kollegestraat). De 
Kringloopwinkel zamelt alles in dat nog 
herbruikbaar is, van meubelen tot servies, 
van kledij tot elektrische apparaten.

 R Alle praktische info vind je op www.sinksen.be

Compagnie (Cie) Artonik vermengt dans, 
theater, visuele kunsten en muziek tot een 
unieke stijl. Hun producties putten uit het 
dagelijks leven, de kleine gewoontes van de 
man op de straat, en tillen die alledaagse si-
tuaties naar een hogere dimensie. Dat is niet 
anders bij de productie die ze eind mei naar 
ons land brengen: “The Color of Time”. 

REGENBOOG VAN KLEUR
“The Color of Time” is een dansspektakel, 
met live muziek, dat uitmondt in een re-
genboog aan kleuren. Het is een heden-
daagse interpretatie van het traditionele 
Holi festival in India. De vermenging van 
wolken met maïspoeder in allerlei kleuren 
staat symbool voor de diversiteit in onze 
samenleving. De dans met veel lichamelijk 
contact staat voor verbondenheid, teder-
heid en vriendschap. Het kleurenfestijn 
is een maatschappelijke aanklacht tegen 
stigmatisering van bepaalde groepen in 
de samenleving, die wil komaf maken met 
de angst van ‘de vreemde’. Het verloop van 
de show verbeeldt een mentaliteitsver-

andering. Het begint met vreemden, uit 
alle klassen en van alle origines, die indi-
vidualistisch door het leven gaan. Daarna 
worden ze wakker geschud. Hun geest en 
lichaam wordt gereinigd tijdens een soort 
cirkeldans. De eerste kleuren verschijnen, 
in de vorm van grote bloemen die op de 

straat getekend worden. Dan ontmoeten 
de vreemden elkaar. Ze kleuren zichzelf en 
delen knuffels uit aan omstaanders. Het pu-
bliek treedt toe in een rituele processie. Ten 
slotte verandert de hemel in een kakafonie 
aan kleuren, die zich vermengen en de hele 
site in een regenboog veranderen.

SINKSEN:
PRAKTISCH !
LAAT JE WAGEN THUIS 
De organisatoren doen een 
warme oproep om de auto thuis 
te laten en de fiets of het open-
baar vervoer te nemen naar SINKSEN 
15. Op zaterdag, zondag en maandag 
kan je gebruik maken van een bewaakte 
fietsparking met ruime openingstijden 
onder het stadhuis, ingang Papenstraat.  
Voor fietsende gezinnen met kleine kin-
deren zijn er enkele buggy’s voorzien. Er 
zijn ook verschillende fietsparkeerplaat-
sen vlakbij de festiviteiten. 

 R Bewaakte fietsparking in het stadhuis : 
zaterdag 19-00 uur, zondag 9.30-00 uur, 
maandag 9.30-22 uur

DUURZAAMHEID
Sinksen zoekt elk jaar naar mogelijkhe-
den om de impact op het milieu en de 
leefbaarheid voor de stadsbewoners zo 
klein mogelijk te houden. De organisato-
ren willen van dit festival het schoonste, 
eerlijkste en duurzaamste evenement 
van Kortrijk maken. De communicatie 
verloopt zo veel als mogelijk online, het 
drukwerk blijft beperkt, er worden uit-
sluitend ecotoiletten gebruikt en de fes-
tivalbewegwijzering wordt opnieuw ge-
bruikt. We overschrijden de geluidsnorm 
van 90db niet en communiceren met de 
buren om de overlast binnen de perken 
te houden. Op de meest cruciale plekken 
in de stad vind je ook verschillende afval-
eilanden met gescheiden afvalinname. 

TOEGANKELIJKHEID
De Stroom vzw zorgt ook 
dit jaar voor een toeganke-
lijk SINKSEN. Op de website 
vind je een overzicht van alle voorstel-
lingen en concerten waar men extra 
inzet op toegankelijkheid. 

FIK-JETONG
De FIK-jetongs koop je aan de verkoop-
punten op het Schouwburgplein, in het 
Albertpark of op camping Oasis. Op 
deze punten kan je je drankjes ermee 
betalen. Heb je er over? Geen nood. 
Ook op andere evenementen van vzw 
Feest in Kortrijk (zomerconcerten,…) 
kan je hiermee betalen. 

VOLG DE LAATSTE NIEUWTJES! 

FIGURANTEN GEZOCHT !

Het volledige programma vind je op www.sinksen.be of in de gratis programma-
brochure die je ontvangt in de binnenstad. Eventuele last-minute programmawij-
zigingen kan je volgen via www.sinksen.be of via facebook en twitter met #sink-
sen. Tag je je mooiste sfeerfoto’s met #sinksen? Wie weet krijgen ze een plaatsje in 
de volgende Stadskrant! 

Het slotspektakel van SINKSEN 15 op maandagavond 25 mei belooft iets speciaal te worden. Compagnie Artonik uit 

Marseille brengt er de show 'The Color of Time' waarbij de stad alle kleuren krijgt van de regenboog.
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Bijzonder aan de productie is dat Compagnie Artonik zoveel mogelijk omstaanders 
in hun show wil betrekken. Het publiek wordt uitgenodigd om deel te nemen aan 
de kleurenexplosie. Daarom is de organisatie van SINKSEN 15 op zoek naar figuran-
ten voor het slotspektakel. Met het opzet om mensen dichter bij elkaar te brengen, 
kan iedereen zich inschrijven om mee te doen aan de slotshow. De choreografie voor 
de figuranten is eenvoudig te leren. Cie Artonik voorziet hiervoor een online instruc-
tievideo die je kan bekijken via www.thecoloroftime.org . Een eerste oefensessie met 
geïnteresseerde figuranten vond plaats op woensdagavond 29 april. Heb je dit gemist, 
maar wil je nog steeds meedoen? Schrijf je dan nog snel in via www.sinksen.be. Een 
weetje: de gebruikte kleurproducten laten geen sporen na en zijn perfect uitwasbaar.  
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GEEN NOOD AAN PAPIEREN 
TELEFOONBOEK?

Als milieubewuste stad kiest Kortrijk samen 
met Truvo Belgium, de uitgever van de pa-
pieren versies van goudengids.be en witte-
gids.be, voor de gezamenlijke verdeling van 
de telefoonboeken. Om te voorkomen dat 
deze boeken ook bedeeld worden aan niet-
gebruikers, krijg je de mogelijkheid om je uit 
te schrijven via een link onderaan de start-
pagina van de website www.goudengids.be
Personen die zich uitschrijven vόόr 10 mei 
2015, met vermelding van hun adres en 
telefoonnummer, zullen bij de volgende 
bedeling geen exemplaar meer ontvangen. 
Met latere uitschrijvingen kan men pas vol-
gend jaar rekening houden.
Bovendien stelt Truvo Belgium ook e-books 
voor, de elektronische versies van gouden-
gids.be en witegids.be. Die ontdek je via 
www.goudengids.be/ebook.

 R www.goudengids.be

VEILIG INSCHRIJVEN VIA 
WEBSHOP SPORT ONLINE

De webshop van Sport is een groot succes. 
Sinds de opstart in 2013 vinden steeds meer 
mensen hun weg naar deze digitale manier 
van inschrijven. Voor de sportkampen tijdens 
deze zomer kwamen al 80% van de inschrij-
vingen via de webshop Sport Online binnen. 
Dat betekent ook dat er heel wat persoon-
lijke gegevens moeten worden opgeslagen. 
Om deze informatie beter te beveiligen, is 

kinderen misschien al het huis uit zijn, kun-
nen perfect gastouder worden. AFS gaat op 
zoek naar een gastzoon of -dochter die het 
best bij het gezin past.

 R www.afsvlaanderen.be/beleef;  
beleef@afs.org, 015 79 50 10

BOUWPLANNEN? VERKEN 
‘GOED TE BOUVEKERKE’.

De stadsverkaveling ‘Goed te Bouvekerke’ 
situeert zich op Hoog Kortrijk (Sint-Den-
ijseweg en Ambassadeur Baertlaan) aan de 
rand van Kortrijk. Op slechts twee kilometer 
van het centrum en met een goede verbin-
ding met de R8 en de E17 is deze verkaveling 
een ideale woongelegenheid voor jonge ge-
zinnen. Het verkavelingsontwerp voorziet 
28 loten voor rijwoningen (gesitueerd aan 
de Ambassadeur Baertlaan) en 30 loten be-
stemd voor vrijstaande woningen.  Het Stad-
sontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) staat 
in voor de verkoop van deze percelen. Be-
nieuwd naar de plannen, de prijzen en alle 
info om jouw plannen concreet te maken? 
Neem contact op met het SOK.

 R Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, 
Overbekeplein 11, 056 20 64 96,  
www.sokkortrijk.be

DURFTEVRAGEN!

Durftevragen is iets voor jou of jouw orga-
nisatie als je:
- Op persoonlijk of professioneel vlak iets 

voor elkaar wilt krijgen en hulp, tips, 
ideeën of contacten kan gebruiken.

- Het gevoel hebt dat er meer mogelijk 
moet zijn met de kansen die de nieuwe 
media en de netwerk- en inforamtiesam-
enleving ons biedt.

- Een inspiratieboost kan gebruiken om-
dat je soms geconfronteerd wordt met 
muren, zwartkijkers, nee-schudders,…

 De Stuyverij, het stadslabo voor burge-
rinitiatief en co-creatie, organiseert Kor-

de inschrijvingsprocedure veranderd. Meer 
info over de sportkampen, webshop Sport 
Online en de nieuwe procedure om aan te 
melden, vind je op sport.kortrijk.be.

 R Alle info: Team Sport, 056 27 80 00

HOOFDPOSTKANTOOR 
KONING ALBERTSTRAAT 
TOTAAL VERNIEUWD

Op  woensdag 29 april opende het totaal 
vernieuwde postkantoor in de Koning 
Albertstraat de deuren, dit na drie maan-
den hard labeur. De nieuwe klantenzaal 
beschikt over zes open loketten die een 
direct en aangenaam contact tussen de 
klant en de postmedewerker vergemakke-
lijken. De klanten kunnen er terecht voor de 
postdienstverlening, de geldtransfers via 
Western Union en de klantenservice voor 
Electrabel.  Voor de financiële dienstver-
lening en bankproducten krijgen de klan-
ten de nodige privacy om hun bankzaken 
af te handelen met een adviseur. Er is ook 
een zogenaamde ‘maanzone’, een ruimte 
waar klanten via automaten geld kunnen 
afhalen, en bankverrichtingen uitvoeren. 
In de pakjesbus kan je gefrankeerde pakjes 
deponeren. Het postkantoor is open van 
maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en op 
zaterdag van 9 tot 12.30 uur. De maanzone 
is elke dag beschikbaar van 6 tot 23 uur.
Kortrijk beschikt naast dit centraal kantoor 
ook over 9 postpunten. De locaties hiervan 
kan je raadplegen via www.bpost.be. 

 R Info postpunten: www.bpost.be. Tik bij de 
zoekmotor je persoonlijk adres in en je vindt  
het dichtstbijzijnde postkantoor, postpunt of de 
dichtstbijzijnde zegelwinkel.

INTERACTIEVE PRENTEN-
BOEKEN, EXTRA FUN!

Fundels staat voor ‘bundels vol fun’. Fundels 
zijn bestaande prentenboeken voor kinde-
ren tussen 3 en 7 jaar die tot leven komen 

trijks eerste open Durftevragen-sessie op 
woensdag 20 mei om 18.30 uur.

 R Durftevragen! vindt plaats in De Stuyverij, 
Roeland Saverystraat 26. Schrijf je in via 
 www.destuyverij.be. Info: 056 25 51 32  
of info@destuyverij.be.

NOOD AAN  
JURIDISCH ADVIES?

Sinds oktober 2007 kon je als burger op 
donderdagavond terecht in de conciërge-
rie van het stadhuis voor een consult bij 

een jurist van de Wetswinkel. Sinds kort is 
de Wetswinkel echter onbemand. Wie nood 
heeft aan juridisch eerstelijnsadvies, kan 
hiervoor ook terecht in het Kortrijks Justi-
tiehuis. Bij gratis eerstelijnsadvies krijg je 
een antwoord op bvb. de volgende vragen: 
‘Moet ik antwoorden op deze brief? Is het 
de moeite om een advocaat te raadplegen? 
Moet ik aanwezig zijn op een zitting?… ‘

op een interactieve manier. Je kan ze afspe-
len als tekenfilm of als boek; je kan je eigen 
animatie maken, tekeningen inkleuren, 
prenten in elkaar puzzelen of geheugen-
spelletjes spelen.  Via de bib kan je per jaar 
gratis zeven fundels downloaden die 28 
dagen off-line beschikbaar blijven. Instal-
leer op je tablet of pc de gratis app, log in 
op ‘Mijn bibliotheek’ en maak je keuze in de 
catalogus. 

 R www.kortrijk.be/bibliotheek. Je vindt er een 
heel klantvriendelijke handleiding bij.

AFS ZOEKT GASTGEZINNEN 
IN KORTRIJK

Is de wereld altijd al je achtertuin geweest, 
maar houden een huis, je carrière of je kin-
deren je even in België? Haal dan de wereld 
in huis, en word AFS-gastgezin! AFS biedt 
jongeren de mogelijkheid om aan een 
internationale en interculturele uitwisse-
ling deel te nemen. Jij kan je huis en thuis 
openstellen voor één van deze jongeren. 
De organisatie AFS ondersteunt je bij deze 
leerrijke ervaring.

Je ontmoet andere jongeren en gezinnen, 
neemt deel aan grensoverschrijdende ac-
tiviteiten, krijgt toegang tot boeiende en 
leerrijke evenementen en je wordt lid van 
een internationale familie die ook lang na 
je ervaring kleur aan je leven geeft. Ieder-
een kan AFS-gastgezin worden, ongeacht 
de samenstelling van het gezin. Ook alleen-
staanden, holebi-koppels of mensen wier 

Het juridisch advies gebeurt enkel op kan-
toor, niet via e-mail.

 R Justitiehuis Kortrijk,  
Burgemeester Nolfstraat 51, 056 26 06 31, 
justitiehuis.kortrijk@wvg.vlaanderen.be

 R Open op: ma & woe 14 tot 16 uur,  
di 16 tot 18 uur, vr 10.30 tot 12.30 uur

EVEN DE OPENINGSUREN 
CHECKEN!

De baliediensten van het stadhuis sluiten 
de deuren tijdens de volgende feest- en 
brugdagen: donderdag 14, vrijdag 15 en 
zaterdag 16 mei  én maandag 25 mei. 
Het Sociaal Huis, Stadsarchief en het par-
keerbedrijf Parko zijn niet bemand op don-
derdag 14, vrijdag 15 mei en op maandag 
25 mei. Sporthallen en zwembaden sluiten 
de deuren op donderdag 14 mei en maan-
dag 25 mei. Op vrijdag 15 mei kan je er wel 
terecht tijdens de gewone openingsuren. 
Met uitzondering van de feestdagen, 14 en 
25 mei, kan je op de gewone openingsuren 
terecht in de bib. En er is ook goed nieuws 
voor wie tuin- op opruimklussen plant tijdens 
de meimaand. Op de recuperatieparken kan 
je terecht op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. 
Vergeet niet je identiteitskaart bij de hand te 
houden om het recuperatiepark op te rijden.

 R www.kortrijk.be

Duizend vragen, één adres
Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • app 1777 • aan de balie
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De winnaars van vorige maand
Heel wat Stadskrantlezers herkenden de bijzondere 
gevel in Rollegem. Tien lezers mogen een gratis 
badhanddoek van de stad ophalen: Lilian 
Dendooven, Carine De Cock, Detleff Decroix, 
Eline Vanmeenen, Yvan Decommer, Dirk Deman, 
Stephane Debevere, Carine Holvoet, Pascal Deloof 
en Jozef Naessens.  Tien gelukkigen mochten gratis 
naar de Paasfoor: Axel Vanryckeghem, Sibren 
Desmet, Evelien Delodder, Willem Lecoutere, Els 
Cruyt, Lien Pattyn, Kristine Claerhout, D. Hendrik, 
Amine Beldjoudi en Heidi Maertens. Twintig lezers 
ontvingen een gratis toegangskaart voor het 
minigolfterrein in het Astridpark: Tim Vanmarcke, 
Koen Platteau, David Hein, Veerle Soenens, G. 
Deconinck, Dimitrie Tanghe, Celine Delattre, 
Barbara Six, Jos Vanpoucke, Sofie Lerut, Kurt 
Desmedt, Yasmin Vandenbroucke, Nele Bouckaert, 
Rik Coppens, Fam. Hanssens, M. Dubaere, Alfred 
Lecluyse, Nele Vandeputte, Bruno Vandeghinste 
en Stefanie Lagast. De winnaars kunnen hun prijs 
tijdens de openingstijden afhalen in het onthaal- 
en meldpunt van het stadhuis, Grote Markt 54 in 
Kortrijk. De prijzen blijven er één maand liggen. 

WINKen jouw stad!
Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 mei een kaartje naar: Stadskrant, 
Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be. Tien 
lezers maken kans op een pakketje gratis FIK-jetongs. 

De editie 2015 vindt plaats op zondag 31 mei. De liefde van de park-
bezoekers gaat deze keer letterlijk door de maag, want het thema is 
‘Natuur brengt je buurt op smaak’. Dit hoeft niet te verwonderen, want 
volkstuinen, sneukelhagen, pluktuinen, … kennen tegenwoordig veel 
bijval. Ook in Kortrijk is deze trend merkbaar en daarom doet de stad 
enthousiast mee aan de Vlaamse Parkdag. Voor de gelegenheid trekt 
de organisatie naar de groene Leieboorden waar je kan deelnemen aan 
een smaakvol en speels programma. Vanaf 12.30 uur kan je aanschuiven 
voor een Fair Trade lunch, om 14.30 uur volgt de officiële opening van de 
nieuwe zandspeelplaats en kan je je wagen aan een bijencluedo, kubb, 
volkspelen, animatie met de Pretmobiel, boottochtjes op de Leie of een 
natuurwandeling door Natuurpunt. 

 R www.natuurenbos.be of 056 27 83 00

@Rvb8500 – 144 kinderen kiezen waar ze 30.000 euro 
aan besteden in hun leefomgeving. #budgetgames #jong-
kortrijkspreekt

@LouisJanart – Te druk in het centrum van #Kortrijk? 
Zoek eens de vele parken op voor groen en rust in overvloed. 
Keuze genoeg! #KortrijkCityLife

@oliMaes – Tip voor feestje met kinderen: film met ont-
bijt in Budascoop! #aanrader #kortrijk

@manudmeester – Ben je nu voor of tegen camera's 
in steden, @8500Kortrijk bewijst toch maar mooi dat came-
ra's de veiligheid alleen maar verhogen. Knap werk!

@ElienDerycke – Nieuwe id-pas, de eerste met 
@8500Kortrijk op, is een feit. En die is blijkbaar ook direct 10 
jaar geldig. Top.

Tweets
van de maand

Dag van het park

BART JAQUES

Eind april stelde de stad Bart Jaques officieel aan als allereerste Letterzetter van de stad. De 
veelzijdige Bart Jaques is dichter, performer, beeldhouwer en frontman van de poëzieband 
Ten Adem. Onder het pseudoniem Bardthesque is Bart Jaques een gereputeerd poetry 
slammer, een relatief nieuwe vorm van poëzieperformance. Hij haalde tot tweemaal toe de 
finale van het Belgisch Kampioenschap Poetry Slam en werd eerder dit jaar geselecteerd 
voor het project ‘Slamlezingen’, een proefproject van het Vlaams Fonds voor de Letteren en 
ARType vzw. Het doel van het project is het kenbaar maken van poetry slammers bij een 
breder publiek. Als frontman van de poëzieband Ten Adem timmert hij gestaag aan een 
opmars in het Belgische en Nederlandse muziekcircuit. De komende twee jaar gaat hij in 
Kortrijk aan de slag met een collectief van jonge woordkunstenaars. De stad kiest hiermee 
voor een innovatief en atypisch stadsdichterschap. 

PIET MESTDAGH

Kooigemnaar Piet Mestdagh kreeg van de Vlaamse Liga Paardensport de award voor sport-
prestatie van 2014. Hij behaalde vorig jaar zilver in de discipline ‘reining’ op de vierjaar-
lijkse Wereldruiterspelen in Frankrijk. Reining (Engels voor teugel) is in West-Vlaanderen 
een minder bekende sport. Slechts een handvol West-Vlamingen beoefenen die tak van de 
paardensport, onder wie varkenshandelaar Piet Mestdagh. Hij probeerde eerst alle discipli-
nes van het Western paardrijden uit, maar koos uiteindelijk voor reining. Daarbij moet de 
ruiter zijn paard door een exact patroon van cirkels, spins en stops leiden. Piet Mestdagh 
slaagde erin om zich op te werken tot de wereldtop in reining. Met zijn paard Spat Mano 
War maakte hij vorig jaar deel uit van het Belgisch team dat op de tweede plaats eindigde 
op de vierjaarlijkse Wereldruiterspelen. Eind 2013 voerde de verdienstelijke ruiter met zijn 
hengst BH Most Wanted de NRHA Wereldranglijst aan en werd hij Europees kampioen.

CARL DE BACKERE

Jeugdhuis ’t Arsenaal in Marke bestaat 
dit jaar 40 jaar en dat vieren ze in stijl. Het 
weekend van 8, 9 en 10 mei is alvast voor-
behouden voor de leden en ex-leden. Ze 
klinken op het feit dat de oude brandweer-
kazerne in de De Bethunestraat 40 jaar lang 
de plek was voor geëngageerde jongeren 
uit Marke. Carl De Backere was één van hen 
(15 jaar lang). Hij was kernlid, maakte deel 
uit van de werkgroep optredens, promo-
tie en publiciteit, deed de boekhouding 
en werd zelfs voorzitter. “Ik mocht zo’n 200 
optredens organiseren, waarvan enkele me 
eeuwig zullen bijblijven. Raymond van het 
Groenewoud bijvoorbeeld, of Ozark Henry, 
’t Hof van Commerce en Front 242 waarbij 
een uitverkocht OC op zijn grondvesten 
daverde. Hoewel de buitenkant er nog 
steeds hetzelfde uitziet, is er binnenin heel 
wat veranderd: het tapijt werd vervangen 
door een stenen vloer, er kwam een nieuwe 
toog, de toiletten in het park verdwenen, 
de garages maakten plaats voor een ‘bier-
kot’ en er kwam een degelijk podium voor 
optredens en DJ-platform. Het loont dus 
de moeite voor ex-leden om nog eens af 
te zakken naar ’t Arsenaal, anno 2015 meer 
dan ooit springlevend!”

 R Meer over het programma van het feestweekend 
op www.facebook.com/events/40 jaar ’t 
Arsenaal! Alle (ex-)leden zijn welkom op de 
openingsreceptie op vrijdag om 19u.
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T.E.M. ZONDAG 10 MEI

FESTIVAL KORTRIJK  | KLINKENDE STAD | Geluids-
kunst is het grensgebied tussen beeldende kunst, geluid en mu-
ziek. Ontdek zeven opmerkelijke installaties tijdens een unieke 
stadswandeling | tijdens weekends van 14u tot 18u, do 30/04 
van 18u tot 22u, vrij 01/05 van 14u tot 18u | Paardenstallen 
(BuBox) | www.klinkendestad.be

TEM ZONDAG 14 JUNI

TENTOONSTELLING | EINDDAGEN DER MENS-
HEID - TUSSEN HERDENKING EN HERIN-
NERING | De fototentoonstelling toont een unieke con-
frontatie tussen de portretten van de Newfoundland Memorial 
kariboe en de levende herinnering van Bosnische oorlogsvete-
ranen. | Kortrijk 1302 | gratis met ticket Kortrijk Bezet € 3/2 |  
www.einddagendermensheid.net/exhibition.html 

DINSDAG 5 MEI 

GETUIGENIS | DE ANDERE KANT VAN... | Pak-
kende getuigenissen uit de Filippijnen en Indonesië over 
de andere kant van solidariteit | Muziekcentrum Track* |  
www.weekvandesolidariteit.be
FILM | CINEMÁS - REFUGIADO | Wanneer Laura 
en Matías naar een opvanghuis vluchten, is dit het begin van 
een koortsachtige zoektocht naar een schuilplaats, ver weg van 
Matías’ gewelddadige vader | 20.15u | € 9/€7,5 (-26,65+)/€6 
(groepen) | reserveren aangewezen via info@budakortrijk.be | 
Budascoop | www.budakortrijk.be

WOENSDAG 6 MEI 

SPORT | 24-UREN CHALLENGE MET GELLA 
VANDECAVEYE | We gaan op zoek naar 1.000 mensen 
die over heel de Zuid-West-Vlaamse regio ‘solidariteit’ helpen 
verspreiden. Wandelend, fietsend, lopend, eender hoe, we gaan 
op pad om onze ‘solidariteitsbol’ op het hart te kleven | Muziek-
centrum Track* | www.weekvandesolidariteit.be
FILM | CINEMAATJES - PIEPKUIKENS (6+) | Ca-
thy en haar vriendin Margaux, die in een rolstoel zit, ontfermen 
zich over een eendenkuiken. Om het beestje vrij te laten bij zijn 
soortgenoten, beleven ze een heus avontuur langs de rivier | 15u |  
ook op zo 10/05 om 10u en 14u | andere speeldata zie  
www.budakortrijk.be | € 9/€7,5 (-26,65+)/€5,5 (-12) | Buda-
scoop | www.budakortrijk.be
FILM | CINEMAATJES - DANCING IN JAFFA 
(10+) | Pierre keert terug naar zijn geboortestad Jaffa (Israël) 

om er Palestijnse en Joodse kinderen samen te leren ballroom 
dansen | 15u | ook op zo 10/05 om 10u en 14u -| andere speel-
data zie www.budakortrijk.be | € 9/€7,5 (-26,65+)/€5,5 (-12) | 
Budascoop | www.budakortrijk.be
FILM | CINEMÁS - LA JAUA DE ORO | In deze 
ingetogen en avontuurlijke roadmovie beslissen Juan en zijn 
vrienden hun geboorteland Guatemala te verlaten voor Los 
Angeles | 20.15u | € 9/€7,5 (-26,65+)/€6 (groepen) | reser-
veren aangewezen via info@budakortrijk.be | Budascoop |  
www.budakortrijk.be

DONDERDAG 7 MEI

FILM | CINEMÁS - LA TIERRA ROJA | Pierre moet 
exotische bomen vervangen, waarbij hij gul gebruik maakt 
van insecticiden die de grond en het water vervuilen | 20.15u |  
€ 9/€7,5 (-26,65+)/€6 (groepen) | reserveren aangewezen via 
info@budakortrijk.be | Budascoop | www.budakortrijk.be
GESCHIEDENIS | DE VERBORGEN REKENINGEN 
VAN HET KORTRIJKSE SIONKLOOSTER 
ALS BRON VOOR ANTOON VIAENE’S STU-
DIE VAN DE 16de-EEUWSE MATERIËLE CUL-
TUUR | Dr. N. Geirnaert gaat n.a.v. 175 jaar tijdschrift Biekorf 
in op de interessante rekeningen van het klooster Sion uit Kortrijk 
| 19u | gratis |Kortrijk 1302 | www.tijdschriftbiekorf.be
QUIZ | SOLIDARITEITSQUIZ | Een gezellig avondje 
quizzen met vrienden of collega’s | 19u | € 5 | Muziekcentrum 
Track |  www.weekvandesolidariteit.be
FESTIVALKORTRIJK | SOUNDS & CLOUDS - HOL-
LAND BAROQUE SOCIETY| Sounds & Clouds 
presenteert Singing Garden in Venice van Toshio Hosokawa en 
vier fluitconcerti (Opus 10) van Antonio Vivaldi. | 20.15u | € 25 | 
Budafabriek | www.festivalkortrijk.be
FILM | FILMFORUM SAMBA | Samba kwam tien jaar 
geleden vanuit Senegal naar Frankrijk. Hij oefent er allerlei beschei-
den jobs uit. Alice is een leidinggevende die onlangs een burn-
out kreeg. Samba is bereid tot alles om papieren te bemachtigen, 
terwijl Alice haar leven op orde probeert te krijgen door vrijwil-
ligerswerk. | 14.30u en 20u | € 6 | Muziekcentrum Track, Kortrijk |  
wannes.staelens@beweging.net

VRIJDAG 8 MEI 

THEATER | KASIMIR EN KAROLIEN | Kasimir is 
zijn werk verloren en daarmee het geloof in zichzelf en de 
liefde. Dit tot grote wanhoop van zijn lief, Karolien | ook op 
9/5 | 20u15 | Sint-Janshuis, Graaf Gwijde van Namenstraat 4 |  
€ 4 | reservatie@uniederzorgelozen.be | 056 22 04 00 | 
www.uniederzorgelozen.be

QUIZ | SOLIDARITEITSQUIZ | Vorm een team van 4 
personen voor een boeiende met solidariteit overgoten Quiz, 
buiten het Premier League-circuit. Vakbondsmilitanten spelen 
tegen (oud)-leiding van de jeugdbeweging, tegen een voetbal-
ploeg, tegen vrijwilligers van de Wereldwinkel | 19.30u | € 5 | 
Muziekcentrum Track* | www.weekvandesolidariteit.be
FESTIVALKORTRIJK | BRUSSELS PHILHARMO-
NIC O.L.V. GIANCARLO GUERRERO | met 
Symfonisch herdenkingsconcert WOI | Bloedstollende derde 
symfonie van Henryck Górecki | 20.15u | € 27/25/8 (-26) | 056 
23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
FILM | CINEMÁS - 10.000 KM | Kan een laptoprelatie 
10.000 km overbruggen? Dit liefdesverhaal toont de moeilijk-
heid tot communiceren in een tijdperk van moderne commu-
nicatiemiddelen | 20.15u | € 9/€7,5 (-26,65+)/€6 (groepen) | 
reserveren aangewezen via info@budakortrijk.be | Budascoop | 
www.budakortrijk.be

ZATERDAG 9 MEI 

BEELDHOUWKUNST | BEELDEN, ÉÉN SCHILDE-
RIJ | Alex Kindt uit Gullegem staat in kunstminnende middens 
bekend als ‘le petit belge’. Zijn oeuvre is in hoge mate beïnvloed 
door zijn verblijven in Brazilië, waarvan hij de warmte vertaalt in 
een zinderend coloriet | t.e.m. zo 7/6 |  za en zo van 14u tot 19u 
| Kunstgalerie Cellaar | www.cellaar.be 
BEURS | ECOBEURS GO GREEN | Maak kennis met 
organisaties en bedrijven die duurzaam leven mogelijk maken. 
Biobar met terras, demonstraties en lezingen | 14u tot 18u | 
gratis | Muziekcentrum Track* | www.weekvandesolidariteit.be
FIETSEN | FIETSTOCHT - GO GREEN | Op eigen 
tempo ontdek je met het gezin een pak ongeziene solidaire initi-
atieven in Kortrijk. Je kan vrijblijvend een bezoekje brengen aan 
de organisaties die je zelf wat beter wil leren kennen | 13.30u tot 
15u | € 6 | Muziekcentrum Track* | www.weekvandesolidariteit.be

U I T  I N  K O R T R I J K 

AGENDA VAN 5 TOT 31 MEI 2015

Op zaterdag 30 mei tovert Kortrijk 
het gebied langs de Leie om tot een 
reusachtig sportterrein. Behalve 
heel wat traditionele sporten kan 
je van 13.30 tot 17.30 uur kennis-
maken met heel wat minder be-
kende disciplines. 

De vijfde editie van Sport@Kortrijk 
belooft iets speciaal te worden. Alles 
staat in het teken van De Grote Ver-
leieding. Verspreid over verschillende 
locaties langs de Leieboorden kan je 
maar liefst 30 sporten uitproberen. 
Wie weet vind je wel die ene sporttak 
die jou inspireert en motiveert om 
voortaan wekelijks je trainingspak 
aan te trekken. Iedereen kan deelne-
men. Een deelname aan 5 activiteiten 
geeft bovendien recht op een warme 
wafel of ijsje en een gratis t-shirt. Om 
17.30 uur is er een slotoptreden met 
de KetnetBand. Zorg dat je erbij bent!    

 R www.kortrijk.be/sport of 056 27 80 00 

OUTDOOR TENNIS

Sport@
Kortrijk

Volleyteam Kortrijk bijt op dinsdag 2 juni de 
spits af met een indrukwekkend beachpro-
gramma. Op dinsdag begint de lokale orga-
nisatie met een beachsoccertornooi voor be-
drijven. Op woensdag 3 juni nemen teams in 
het beachtornooi voor stadsdiensten het te-
gen elkaar op. Op donderdag 4 juni vindt het 
tornooi voor de recreatieve ploegen plaats 
en op vrijdag 5 juni mogen de bedrijven aan-
schuiven. In het weekend kunnen de dames 
en heren van het nationale beachcircuit strij-
den om de hoogste eer tijdens de manche 
van het Belgisch Kampioenschap.

BEACHSOCCER
De stedelijke integratiedienst pakt op 9 
juni met internationaal beachsoccer uit. Dit 
vriendschappelijk tornooi (worldcup) brengt 
8 landenteams bij elkaar. De ploegen be-
staan uit spelers met een verschillende nati-

onaliteit die in Kortrijk wonen of leven. Het 
gebeuren speelt zich af van 17 tot 22 uur.

BEACHRUGBY
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni vindt voor 
de 7de maal het beachrugbytornooi van de 
Kortrijkse rugbyclub Curtrycke plaats. De 
club blijft ook dit jaar trouw aan het originele 
concept: één veld omringd door tribunes en 
terrasjes van de rondom gelegen cafés, aan-
gevuld met een eigen bar. Het evenement 
betekent niet enkel de kick-off van het nieu-
we beachrugbyseizoen, maar is voor heel 
wat ploegen ook de ideale afsluiter van een 
jaar competitieleed. De wedstrijden volgen 
elkaar in snel tempo op en duren telkens 2 
maal 5 minuten. Op zondag 14 juni vindt 
vanaf 13 uur het derde beachhandbaltornooi 
van Apolloon Kortrijk plaats, met de deel-
name van een 10-tal senioren herenploegen.

In juni vormt de Kortrijkse Grote Markt het strijdtoneel 
voor allerhande beachsporten.

Beachsporten 
veroveren Grote Markt 

Wie in openlucht tennis wil spelen, kan 
tot zonsondergang terecht op de bui-
tenterreinen van van SC Ter Biezen Bis-
segem (1), SC Wembley Heule (2) en de 
Weimeersen Rollegem (2). Nieuw: eind 
mei komt er een bijkomend terrein van 
gemalen baksteen op SC Wembley be-
schikbaar voor reservatie.

 R Reserveren kan op 056 27 80 00. 
Info: www.kortrijk.be/sport   

©
 D

av
y D

e 
Pa

uw



24 | STADSKRANT KORTRIJK STADSKRANT KORTRIJK | 25

ZONDAG 17 MEI

WANDELING | TUINEN DE OOIEVAAR | In Bellegem 
op de grens met Kortrijk ligt deze prachtige tuin. Op het erf en de 
weiden van een oude hoeve schiep Olivier Vico dit Hof van Eden | 
de Ooievaar | www.davidsfonds.be

DONDERDAG 21 MEI

STEPHEN WILKS WORLD
21 MEI-21 JUNI
Beeldend kunstenaar Stephen Wilks (GB) leeft en 
werkt in Berlijn. Hij gebruikt allerlei materialen: 
ceramics, tekeningen, textielsculpturen. Hij pint 
zich nooit vast op één medium, wat een belang-
rijke eigenschap is om kunst te ‘leven’. Zijn visie op 
de wereld en de kunst is uiterst apart, speels, maar 
zeker to-the-point en compromisloos. Die speels-
heid en humor leggen een belangrijke ondertoon en 
gelaagdheid in zijn werk. Niets is wat het op eerste 
zicht lijkt, plezant en cynisch tegelijk. Is de mens dan 
toch een ezel? En heeft die ezel er plezier aan om op 
een paardenmolen te kruipen en maar draaien en te 
draaien, nergens naartoe. Kom kijken, kom kijken... 
er valt zoveel te beleven. 

 R Open: donderdag tot zaterdag van 14u 
tot 18u - zondag van  11u tot 18u. Op 
Sinksenmaandag van 14u tot 18u 
Org. Bubox / coach Gery Van Tendeloo | 
Liebaert Projects 
www.stephenwilks.net   

JANEK SCHAEFER (UK), 
Nog tot 10 mei: extended play, installatie geluids-
kunst ism Festival van Vlaanderen Kortrijk

 R Open: za en zo van 14u tot 18u.  
Paardenstallen, Korte Kapucijnenstraat 
z/n | gratis toegang | www.bubox.be

JÓHANN JÓHANNSSON 
& SPECTRA ENSEMBLE
WERELDPREMIERE
Jóhann Jóhannson, winnaar Golden Globe 2015 
voor beste filmmuziek, creëert voor Festival Kortrijk 
nieuw werk ter herdenking van WO I in het kader van  
GoneWest. Last and First Men is een filmconcert op 
de grens tussen documentaire en fictie. Een requiem 
voor de laatste man op aarde en het onbereikbare 
Utopia. Internationale top!

 R Zaterdag 9 mei 2015 | 20.30u 
€ 22/19 | Schouwburg Kortrijk 

FILM | CINEMÁS - DÓLARES DE ARENA | In een 
vakantieoord op de Dominicaanse Republiek entertainen Noelí 
en haar vrienden welvarende westerse toeristen om zich zo van 
een inkomen te verzekeren | 20.15u | € 9/€7,5 (-26,65+)/€6 
(groepen) | reserveren aangewezen via info@budakortrijk.be | 
Budascoop | www.budakortrijk.be
HANDBAL | FJIST'EM | Handbalclub Apolloon Kortrijk pre-
senteert de 4de editie van Fjist'em! Danst'em  Zuipt'em  FJIST'EM |  
JC Tranzit | www.apolloon.be
MUZIEK | PRO ECCLESIA ZINGT LAUDES MA-
RIAE | Het gemengd vierstemmig koor Pro Ecclesia uit kortrijk 
brengt een waaier van nieuwe Marialiederen afgewisseld met 
enkele vaste waarden | 16u | Begijnhofkapel Kortrijk | 0487 21 
14 07 | www.facebook.com/KortrijksBegijnhof
QUIZ | DAVIDSFONDS QUIZ: DE SLIMSTE 
MENS VAN AALBEKE EN DE WERELD | Wie 
wordt de slimste mens van Aalbeke en bij uitbreiding van de hele 
wereld. | Grote zaal OC Aalbeke | www.davidsfonds.be
SPORT | KUBBTORNOOI KUBBITO ERGO 
SUM (5de EDITIE) | De ervaren teams strijden voor een 
beker en voor punten op de Vlaamse Kubbranking; onervaren 
teams strijden voor de rookie-beker | 9u tot 19u | € 20 (team 
van 4 personen incl ontbijtkoeken) | Park rond OC Marke |  
kubbitoergosum@hotmail.be | www.kubbitoergosum.tk
FESTIVALKORTRIJK | LAST AND FIRST MEN | Een 
filmconcert op de grens tussen documentaire en fictie. Beelden 
op 16mm zwart-wit film van vervallen monumenten in ex-
Joegoslavië zijn stille getuigen van slagvelden, concentratie-
kampen en genocides  | 20.30u | € 22/19 | Schouwburg Kortrijk |  
www.festivalkortrijk.be

THEATER | QUICKSAND VALLEY | Een hilarisch en 
soms loeihard relaas van wat wij als mensen allemaal doen 
wanneer het water ons aan de lippen staat om ons vege lijf te 
redden. | € 11 | ook vrij 22/05 | Theater Antigone | 056 24 08 87 |  
www.antigone.be

VRIJDAG 22 MEI  

FESTIVAL | SINKSEN15 | tem 25 mei | www.sinksen.be |  
zie pag. 13-17
EXPO | BIBIEB IN DE BUDAFABRIEK| Orgelpunt 
en toonmoment van het jaarproject Boek in Beeld Boek in Be-
weging waarbij de basisscholen V-Tex en Groenheuvel rond 
10 boeken werken | 20.15u | tot 25/05 | gratis | Budafabriek |  
www.bibieb.blogspot.be

ZATERDAG 23 MEI  

DIGIDOKTER | WINDOWS 8.X | Deze overzichtelijke 
demo overloopt de belangrijkste nieuwigheden van Windows 
8.x met een demo van Windows 8.x op diverse apparaten | 
vooraf inschrijven noodzakelijk | 10-12u | € 3 | Openbare Biblio-
theek Leiestraat | 056 26 06 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/
digidokter 
VERLEIEDING | METAMORFOSEN | De tentoonstelling 
Metamorfosen neemt je mee langs een stroom van verhalen en 
beelden. | t.e.m. 27/09 | € 9 (combi Metamorfosen, Flux en Tex-
ture)/3/2/gratis | TEXTURE - Museum over Leie en Vlas | 056 27 
74 70 | www.metamorfosen.be | zie ook pag. 4 - 5

JAZZ | SUPERIOR DANCE BAND SPEELT 
MET 'KING OF TREME': SHANNON PO-
WELL | De Superior Dance Band laat speciaal de legendari-
sche New Orleans-drummer Shannon Powell overvliegen uit 
New Orleans voor een exclusief clubconcert | 19u | € 8/gratis 
voor leden Superior Jazzclub | Kortrijk Grote Zaal Mozaïek |  
www.superiordanceband.be
VAREN | WATERTAXI - BLUE VELVET | Blue Velvet 
= zachtjes vaar je langs de Leie, in een zalig bootje, met een man 
of 6. Je cruist elektrisch, géén lawaai, alleen de natuur of een 
muziekje. De kapitein stuurt, legt plaatjes op en serveert een fris 
pintje | t.e.m. 20/09 | 11u tot 17u | Budabeach (Budapark) | 0497 
06 29 00 | www.facebook.com/pages/Blue-Velvet-Watertaxi  | 
zie ook pag. 6 

OPDRACHT | IN HET SPOOR VAN WILHELM | 
Laat je meeslepen in het verhaal van Wilhelm en ga met jouw 
gezin of vrienden op zoek naar de "Groote Vlaamsche Schat" 
in Kortrijk. Nagenieten kan met Brood en Spelen in het Mid-
deleeuws Café op de eindlocatie | 16u | € 6/4/gratis (< 3jr) | 
Kortrijk Centrum | www.inhetspoorvanwilhelm.be
FESTIVALKORTRIJK | VEEL TE LUID | Een jongen vertelt 
hoe hij afscheid moet nemen van zijn kindertijd in de overtref-
fende trap van de Wereldoorlog | 18u | € 16/8 (-26, EYCA) |  
Budascoop | www.festivalkortrijk.be

TENTOONSTELLING | NEVER AGAIN - PLUS JA-
MAIS - NIE WIEDER - NOOIT MEER | Ten-
toonstelling telkens vertegenwoordigd door 5 kunstennaars 
uit iedere zusterstad. Bad Godesberg (D), Maidenhead (Engl), 
St Cloud (FR), Frascati (It) | t.e.m. 31/5  | 14u tot 18u |  
gratis | Erfgoedhuis Kortrijk | madyherman@hotmail.com |  
www.st-lucasgildekortrijk.be

ZONDAG 10 MEI 

CAFE | REPAIR CAFÉ | Gratis bijeenkomst waarbij vrij-
willigers je spullen herstellen in een gezellige sfeer | Muziek- 
centrum Track* | 0483 08 34 23 | www.weekvandesolidariteit.be
WANDELING | VOGELZANG | Op deze dauwtrip geniet 
je van het ochtendlijke vogelconcert | 6u tot 08u | € 6 (ontbijt, 
vooraf inschrijven op natuurpuntkortrijk@telenet.be) | Hof te 
Coucx bezoekerscentrum | www.natuurpuntkortrijk.be
WANDELING | WANDELTOCHT LANGS TRAGE 
WEGEN | Een wandeling langs trage wegen met een schat-
tenzoektocht voor de kinderen |10.30u tot 17u | Houtmarkt

STAD IN MET PASAR
In 2015 trekt Pasar ’t Stad In. Van april tot oktober 
staat elke tweede en vierde zondag van de maand 
een andere Vlaamse stad in de kijker. Je kan tijdens 
één of meer van deze evenementen samen met Pa-
sar deze steden komen verkennen, te voet of met de 
fiets, via een gegidste wandeling, fietstocht of geo-
cache, individueel of in groep. Er is op elk van deze 
dagen heel wat te beleven in de stad. 
Op zondag 10 mei is Kortrijk aan de  beurt.

 R Op www.pasar.be vind je het volledige 
programma en kan je voor de meeste begeleide 
activiteiten vooraf online inschrijven. 
 € 6/4 (Pasarleden)/ gratis (-12)  
Start: Toerisme Kortrijk, Begijnhofpark

VERLEIEDING | LIEVE ZUSJES STOERE BROERS -  
#LZSB | Ze experimenteren in de publieke ruimte, altijd 
met de cargofiets. Bij goed weer trek je er op uit voor onder 
andere spontane concertjes, films en picknicks | t.e.m. 27/09 |  
Budabeach (Budapark) | www.lzsb.be | www.facebook.com/
lievezusjesstoutebroers
VERLEIEDING | BROEL TE LAND EN TE WATER |  
We nemen je mee naar de Linkerbroeltoren en varen met een 
ouderwets bootje de Oude Leie-arm af. Tijdens het boot-
ritje krijg je ook een uniek zicht op Museum Texture waar vlas 
en Leie de hoofdthema’s zijn. | t.e.m. 27/09 | Broeltorens |  
gidsenplus.weebly.com | zie ook pag. 6
VERLEIEDING | BUDA BASH | Buddha Productions or-
ganiseert een ééndaags festival voor jong en oud op en rond 
de Oude Leie en het Albertpark | 12u | Albertpark Kortrijk |  
www.degroteverleieding.be

ZONDAG 24 MEI 

JAZZ | 6e VLAZZ JAZZ JAM SESSIE | Jazz Combo 
onder leiding van Andy Declerck, docent aan het Conserva-
torium van Kortrijk, gevolgd door jamsessie | 19u | KAFFEE 
DAMAST Museumbistro@Texture Kortrijk | 056 98 00 86 | 
info@KaffeeDamast.be
VERLEIEDING | DE VEERMAN: INTERCULTURE-
LE OVERSTEEK | Wil je even ontsnappen aan de drukte? 
Kom naar één van onze opstapplaatsen en steek samen met één 
van onze veermannen de Leie over. Wij zorgen voor  kano’s en 
ervaren stuurmannen | 14u tot 18u | Reepkaai (Ter hoogte van 
aanlegsteigers AZ Groeninge) | marliesleiaarde@gmail.com|  
zie ook pag. 6
VERLEIEDING | TONTONVINYLL & DAMAST | Net 
naast museum Texture geniet je bij mooi weer van dit fijne ter-
ras. De grensoverschrijdende groep Tonton Vinyll brengt je een 
onvergetelijk concert | 19.30u | Kaffee Damast | tontonvinyll@
hotmail.com | www.kaffeedamast.be
MUZIEK | ODE AAN VLAS EN TABAK | Het blaaskwin-
tet “ Vrass Brothers” bestaat uit de vijf broers Verrars uit Menen. Samen 
met de Leiebewoners, zingen zij het vlaslied en het tabakslied. Zij 
wisselen deze zangstonden af met andere nummers en verplaatsen 
zich tussen de straatjes en pleintjes zodat iedereen betrokken is in dit 
muzikaal gebeuren | t.e.m. 20/09 | gratis | Cultuurcentrum Kortrijk | 
www.everyoneweb.com/vrassbrothers
VERLEIEDING | ZWINROCK | Zwinrock is een jaar-
lijks popfestival met voornamelijk muzikaal talent die een 
connectie heeft met de stad | 14.30u | Sint-Amandsplein |  
www.degroteverleieding.be
VERLEIEDING | ALFABET VERLEI(D)T - MUZIEK 
OVERBRUGT | Koor Alfabet is een Kortrijks koor dat al 30 jaar 
de harten verwarmt. Ontdek dit meerstemmige koor langs de ver-
nieuwde Leieboorden | Leieboorden | johan.mayeur@skynet.be |  
zie ook www.degroteverleieding.be 

MAANDAG 25 MEI

CREATIEF | PTI KORTRIJK CAMPUS T&D – 
PROMO TEXTIELAFDELING | Als voorproevertje 
op de nieuwe textielafdeling “Ontwerp en Prototyping" in PTI 
Kortrijk presenteren enkele leerlingen hun mooiste creaties in 
textiel en nieuwe materialen | t.e.m. 30/08 | kleine Sint Jans-
straat | www.pti.be

INSTALLATIEKUNST | KLINKENDE STAD | Geluids-
kunst is het grensgebied tussen beeldende kunst, geluid en mu-
ziek. Ontdek zeven opmerkelijke installaties tijdens een unieke 
stadswandeling om en rond de Broeltorens | 14u tot 18u | Paar-
denstallen (BuBox) | www.klinkendestad.be

MAANDAG 11 MEI 

FILM | WORKERS | De opbrengst gaat naar een armoede-
project | 19u | € 1 | Textielhuis | sfa@linxplus-wvl.be

DINSDAG 12 MEI 

THEATER | KVS & NTGENT MET REVUE RA-
VAGE | Een oudere politicus is al een lange tijd aan de 
macht en wil een laatste ‘moment de gloire’ vóór hij ermee 
stopt | 20.15u | € 18 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be
FILM | DOCUMENTAIRE: IN GOD’S HAND | 
Drie intieme getuigenissen van priesters die de kerk verlaten 
| 20.15u | € 9/€7,5 (-26,65+)/€6 (groepen) | Budascoop |  
www.budakortrijk.be

DONDERDAG 14 MEI

TENTOONSTELLING | EXPO 15 | Tentoonstelling met wer-
ken van de leden van het Vrij Atelier | t.e.m. zo 17/05 | OC Marke
FOLK | WORKSHOP ACCORDÉON MET RA-
QUEL GIGOT | Raquel Gigot speelt chromatisch en dia-
tonisch accordeon. Ze is vooral bekend als accordeoniste van 
Orion, één van de meest getalenteerde Keltische groepen op het 
Europese continent | 10u | € 30 | Ontmoetingszaal Sint-Paulus |  
www.finkvzw.be
FOLK | FOLK IN KORTRIJK MET ETOILE MU-
SETTE | Snuif de sfeer op van het Bal Musette van in de vroe-
ge jaren 20 tot vandaag en stel met je eigen oren en ogen vast 
waarom die muziek van de Auvergnats zo aanstekelijk is | 20u |  
€ 10 (bal + dansinitiatie)/5 (bal) | Ontmoetingszaal Sint-Paulus |  
www.finkvzw.be
FOLK | WORKSHOP DOEDELZAK MET AR-
NAUD DEGIMBE | Doedelzak type Centre France of 
Vlaamse. Arnaud Degimbe bespeelt de cabrette. Hij is gespeci-
aliseerd in de volksmuziek uit Auvergne | 10u | € 30 | Ontmoe-
tingszaal Sint-Paulus | www.finkvzw.be | www.etoilemusette.be

ZATERDAG 16 MEI

WEDSTRIJD | KUNSTBENDE | De 16de editie van Kunst-
bende wordt feestelijk afgesloten in Kortrijk. Met 250 finalis-
ten uit 10 voorrondes en 9 verschillende artistieke disciplines. 
Op vrijdag kan iedereen deelnemen aan tal van workshops. 
’s Avonds is er de befaamde dj-contest tijdens de Kunstbende 
P.A.R.T.Y.! Wie niet thuis geraakt, schrijft zich in voor de ‘vette’ 
sleep-in. Zaterdag nemen de finalisten het tegen elkaar op. Stu-
dio Brussel brengt live verslag uit | 13.30u | € 7 | Schouwburg 
Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
TENTOONSTELLING | OVERAL TAAL | Deze interactieve 
tentoonstelling leidt je door de wereld van de Nederlandse taal. 
Waarom is Nederlands leren zo belangrijk? Hoe leer je een taal ? 
Is het nodig om verschillende talen te spreken | gratis | Biblio-
theek Kortrijk | 056 27 75 00
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VOETBAL | SLOTCEREMONIE WEST-VLAAMS 
G-VOETBALSEIZOEN | Om het G-voetbalseizoen ’14 – 15  
in schoonheid af te sluiten vindt er ook dit jaar een slotceremonie 
plaats voor alle G-voetbalploegen uit West-Vlaanderen. Het doel 
van deze dag is om het G-voetbal in de schijnwerpers te zet-
ten en er een leuke dag van te maken voor iedereen | 10u | KVK 
jeugdacademie | gregory.dhondt@kouterkortrijk.be
VERLEIEDING | GEHAAKT VLOT OP DE LEIE | 
Voor de Grote Verleieding wil Cathy Berthel met een gehaakt vlot 
de Leie afvaren. Kom haar aanmoedigen langs het parcours en 
beleef haar stunt vanop de eerste rij mee | 16.30u | Vlaskaai | 
cathybertel@hotmail.com | www.facebook.be/den.draad
SPORT | DE GROTE PRIJS STAD KORTRIJK” 
VINKENZETTING AAN DE LEIE | Vinkenmaat-
schappij Hoop op de Toekomst | 7u | € 1.50 per vink/vrije toe-
gang | Vlaskaai | tony.martine@telenet.be 
WEDSTRIJD | SINKSENREGATTA | 30 teams strijden op 
de Leie om de felbegeerde beker. Ieder team telt max. 6 personen. 
Onder begeleiding van een ervaren stuurman van de Kortrijkse 
Kajak Club wordt de sprint van 400 m op de Oude Leiearm ingezet  |  
14.30u | € 21 per team/gratis (supporteren) | Broeltorens |  
regatta@jcikortrijk.be | www.JCIkortrijk.wordpress.com

SPORT | KORTRIJK LOOPT VOOR VZW THINK 
PINK | Op Sinksenmaandag zetten we als jaarlijkse traditie 
onze sportieve prestaties in voor het goede doel. Kortrijk Loopt 
daagt je uit om deel te nemen aan deze loopwedstrijd | 11.30u | 
S.C. Lange Munte | www.sport.be/runningtour/kortrijk-
loopt/2015/nl | zie ook pag. 8
JAZZ | HERDENKING 75 JAAR LEIESLAG | 15u | 
Budabeach (Budapark) | www.mmmband.be

DINSDAG 26 MEI 

HUMOR COMEDY | COMEDYTALES OPEN MIC | Co-
medyTales, een Kortrijks/Gents comedycollectief, pakt  uit met een 
maandelijkse Open Mic in deDingen. Acht comedians die telkens 
8 minuten tijd krijgen om je aan het lachen te brengen. | € 3 | 20u |  
DeDingen | www.facebook.com/comedytales

WOENSDAG 27 MEI  

SPEL | SPELEN MET TAAL | Elke laatste woensdag 

UITSTAP | BEZOEK FRANSE DUINEN EN HAN-
NECARTBOS/TER YDE OOSTDUINKERKE | 
Tijdens deze daguitstap met kostendelend vervoer bekijk je de 
unieke vegetatie rond de Frans-Belgische grens. Je hebt tevens 
aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van het landschap | 8u |  
parking Rietput Bissegem | piet.missiaen@pandora.be
MUZIEK | PETER KAN NIET KIEZEN | Peter kan 
maar niet kiezen welk instrument hij wil leren bespelen. 2 
acteurs, concertharmonie Crescendo, instaporkest de Crescen-
doentjes en de leerlingen 1e jaar AMV maken het hem, én alle 
kinderen een stuk gemakkelijker | 15u | € 8/gratis (-12) | OC De 
Troubadour | www.concertharmoniecrescendo.be
HANDBAL | APOLLOON VS WAASMUNSTER | 
S.C. Lange Munte | 056 27 80 00 | www.kortrijk.be/sport
MARKT | KUNST- EN ANTIEKMARKT | Een ge-
lijkaardige sfeer zoals in het Parijse Monmartre, dat beloven 
de kunstenaars, animatoren, dansers en ambachtslieden je op 
de kunst- en antiekmarkt | Antiekmarkt (Sint-Maartenskerkhof 
en Jozef Vandaleplein), een kunstmarkt (Overbekeplein) en een 
boerenmarkt (Veemarkt) | philippe.devos@kortrijk.be 
VERLEIDING | HERDENKING LEIESLAG 1940  | 
De Nationale Herdenkingsplechtigheid van de Slag aan de Leie van 
1940 is een eerbetoon aan de soldaten die sneuvelden in 1940.  | 
10.30u | gratis | Koning Albertpark | bob.vlieghe@skynet.be

DOORLOPEND

FAMILIE | OP STAP MET STAF STEKEL - KIN-
DERPARCOURS | Nieuw kinderparcours voor gezin-
nen met kinderen tussen 6 en 12 jaar! Met Staf Stekel is een 
bezoek aan Texture, museum over Leie en vlas een echte be-
levenis en bovendien steken ze al spelend heel wat op over 
de wondere wereld van het vlas! | di-vr 10u-17u, za-zon 
11u-17u | € 6/4 – kinderen gratis | Texture | 056 27 70 74  |  
www.texturekortrijk.be
EXPO | KORTRIJK BEZET:  IN HET SPOOR VAN 
EEN SPION | Ontdek hoe het stadsbeeld van Kortrijk tijdens 
WO I veranderde. Luchtbombardementen brachten schade toe 
en eisten veel burgerslachtoffers | € 3/2, gratis kinderen tot 12 
jaar | Museum Kortrijk 1302 | www.kortrijkbezet14-18.be
PARCOURS | KORTRIJK BEZET 14-18 : WOI 
PARCOURS - GROOTE OORLOG | Ontdek de 
plaatsen  in en rond Kortrijk die tijdens WO I een bijzondere 
rol gespeeld hebben. Het Soldatenheim, de duivengevan-
genis, een vliegveld met bunker, de cellen waar krijgsge-
vangenen heimelijk werden afgeluisterd, een bomvolle 
ziekenzaal. Je wandelt of fietst ernaar toe | Kortrijk 1302 |  
www.kortrijkbezet14-18.be
GAME | CITYGAME: DE SPION - GROOTE 
OORLOG | Speel mee in de spannende citygame rond spio-
nage tijdens WO I. Kruip via een tablet of smartphone in de huid 
van Evarist of van de geheime politie die hem op de hielen zit! |  
€ 1,79 | Kortrijk 1302 | www.kortrijkbezet14-18.be/stadsspel

van de maand wordt er in de bibliotheek gedanst, gespeeld 
of geknutseld. Een leuke manier om Nederlands te oefe-
nen voor jong en oud | 14u-16u | Gratis | Openbare Biblio-
theek Leiestraat | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek 

DONDERDAG 28 MEI

THEATER | TG STAN - DE KERSENTUIN | Voor 
2015 creëert STAN opnieuw een voorstelling met een grote 
bezetting. Er zijn nog geen knopen doorgehakt. Wel zijn er 
al toneelspelers geëngageerd en is er een premièreplaats en 
-datum | 20.15u | €16 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | 
www.schouwburgkortrijk.be

VRIJDAG 29 MEI

HUMOR | M' ÈN 'T AN ONS FLASKE | Wat er alle-
maal gebeurd is in onze stad kan je het best op de Revue te we-
ten komen. Wat is er met onze Leiebruggen gebeurd ? Hoe zullen 
we moeten werken tot 67 jaar of langer ? En vooral wat deden 
onze politici of niet? | t.e.m. 06/06 | 20u | € 13/11 (studenten en 
2de rang) | Cultuurcentrum Kortrijk | www.dekortrijkserevue.be

ZATERDAG 30 MEI 

SPORT | SPORT@KORTRIJK | Met Sport@Kortrijk wil 
zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen. De vijfde edi-
tie wordt meteen een speciale editie in het kader van de Grote 
Ver(Leie)ding. | Leieboorden | www.kortrijk.be/sport | zie ook 
pag. 22

ZONDAG 31 MEI 

EVENT | DAG VAN HET PARK | In het groene kader van 
Budabeach wordt een speels en educatief programma aangebo-
den voor actieve parkgenieters. 12.30u-14u: Fair Trade lunch 
(Oxfam Wereldwinkel) - 14.30u: opening van de nieuwe zand-
speelplaats - 14.30u-16.30u: bijencluedo: bij-leren over de bij 
(Kinderboerderij Marke) - mini kinderboerderij (Kinderboerderij 
Marke) - kubb en volksspelen (Sportievak) - spel en animatie 
met Pretmobiel (Ajko) - muzikale omlijsting - 15u: natuurwan-
deling (Natuurpunt) | Budapark | www.kortrijk.be

U I T  I N  K O R T R I J K

JOUW ACTIVITEIT OOK IN DE NIEUWE UIT IN KORTRIJK ? SLECHTS ÉÉN MANIER !
UiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijds-
kalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in! 
Deadline invoer: editie juli/aug: 1 juni, editie september: 10 juli en editie oktober: 31 augustus.

MEER UIT-TIPS KAN JE VINDEN OP:
www.kortrijk.be
www.uitinregiokortrijk.be
www.uitinvlaanderen.be

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_sinksen.

#IGKORTRIJK ZOEKT JE! Tomasbulcaen – Leve Textival, leve Kortrijk, leve de zon! #vetex

Stephie_h30 – Oude #spoorweg #fietspad #kortrijk

Manatroch – Afbraak-

werken in Reepkaai 

#kortrijk

Budakortrijk – Verjaardags-

feestje in Budascoop! 

#shaunthesheep #kortrijk

Stijnstragier – 

Summer vibes #kortrijk

Manatroch - #Basketbal 

@texturekortrijk
Sharyvc - #lzsb meet eat play #zomer in 

#kortrijk

Peeveedeehash – Kortrijk Beneluxlaan. Work in pro-gress. #barco #kortrijk

_luchtpaleis_ - Vlaamse 
kermis passeert 

in K-town #igkortrijk

Charlottevml – Na de brunch een wandeling maken in  Leilekkerland #budaeiland 

Isabdeja – Springtime has 
arrived #plein #kortrijk
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