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

BUDGETGAMES SINT JAN
Op 2 april speelden 144 kinderen uit de Sint-Jansbuurt een 
Budget Game. Dat is een primeur voor Vlaanderen. Onder de 
noemer Jong Kortrijk Spreekt konden de kinderen zelf beslis-
sen welke kindvriendelijke aanpassingen er in hun buurt moe-
ten gebeuren. Via een project, dat werd goedgekeurd door 
Thuis in de Stad, konden ze in totaal €30.000 besteden. In een 
uitgebreid voortraject verzamelden de leerlingen van 3 basis-
scholen uit de buurt tal van originele voorstellen. Op maan-
dag 18 mei kwam het kinderwijkparlement samen om defi-
nitief te beslissen. Uiteindelijk haalden 15 ideeën de eindlijst. 
Enkele voorbeelden: drinkwaterfonteintjes aan de V-tex/Sint-
Jansplein, installatie van een verplaatsbare voetbalkooi, een 
trampoline aan de kerk, gratis sportschoenen in de V-tex,…. 

KORTRIJK SPREEKT OP TOER
Op zondag 26 april trok het stadsbestuur op pad in de om-
geving van de Magdalenawijk en Campus Kortrijk Weide. 
Ondertussen werden de resultaten van deze toer verwerkt. 
De Stadskrant geeft een kort overzicht: 
-  25% van de bewoners vulden de deurhanger in. Dat zijn 

225 adressen.
-  82% van hen is trots om Kortrijkzaan te zijn
-  97% woont graag in de buurt, 71% kent veel omwonen-

den en 77% voelt zich er veilig.
Dit zijn nog maar de eerste gegevens van de enquête. De buurt-
bewoners krijgen binnenkort een folder in de bus met een sa-
menvatting van de door hen gestelde vragen, de meest opmer-
kelijke resultaten van de bevraging en de daaraan gekoppelde 
acties. Binnenkort trekt het stadsbestuur op pad in een andere 
omgeving. Hou de website en je brievenbus in de gaten. Deze 
resultaten mag je verwachten in de Stadskrant van juli-augustus. 

KORTRIJK SPREEKT VÓÓR DE GEMEENTERAAD 
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 8 juni om 18.30 
uur in de gemeenteraadszaal van het stadhuis. Je leest 
meer over de voorwaarden en inschrijving voor dit initiatief 
op www.kortrijk.be/kortrijkspreektgemeenteraad. 

In het kader van De Grote Verleieding 
kan je van 4 juli tot 27 september Flux, 
de kunstroute langs de Leie afwandelen. 
Kunstenaars laten je genieten van de 
vele facetten van deze wonderlijke wa-
terweg. p.6

Op zondag 21 juni wil de stad 'zen' zijn. 
Het Team Sport van de stad wil alle yo-
gaverenigingen uit de regio aanspreken 
om op 'Boeddha'-beach tot zonsonder-
gang deel uit te maken van een unieke 
bijeenkomst. p.4-5

De media staan er vol van: meer bewe-
gen is dé weg naar een goede conditie 
en dito gezondheid. Omdat je best van 
jongsaf aan begint, vindt op woensdag 
24 juni de Kidssportdag plaats. p.9

Wie graag loopt, blijft de komende we-
ken niet op zijn honger zitten. In juni 
en juli vinden talrijke loopwedstrijden 
plaats, die zowel de beginnende als de 
wat gevorderde loper kan begeesteren. 
p.15

Op De Venning bezoeken jaarlijks een 
paar duizend mensen de Vlindertuin, die 
dankzij ontelbare leerwerknemers van 
het OCMW Kortrijk tot stand kwam. p.18

En verder:
• Kindvriendelijke stad > 3
• Zomerbar > 7
• Muziekcentrum Track > 8
• Perplx > 10
• Klimaatatelier > 11
• Fietskeuken > 12
• Kortrijk te voet > 13

• 40 jaar Pentascoop > 14
• Kortrijk Kort > 16-17
• Mensen > 19
• Ken je stad > 20
• Uit in Kortrijk > 21-25
• Stadskiekjes > 26-27  
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In deze Stadskrant:

Kortrijk Spreekt 
boekt resultaten 

Ravotten op 
de Grote Markt

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. 

OPENINGSTIJDEN STADHUIS (GROTE MARKT 54) 

SPREEKTKORTRIJK

Kortrijk stelt zich kandidaat voor het label ‘Kindvriendelijke stad’. Kindvriendelijkheid 

is immers de ideale barometer voor de leefbaarheid van de stad.

Een online bevraging peilde bij de inwo-
ners en organisaties in welke mate de stad 
kindvriendelijk is. Ook de nieuwe editie van 
de Stadsmonitor biedt, aan de hand van 
170 indicatoren, boeiende informatie. Deze 
info werd gebundeld en geeft voldoende 
stof voor gesprekken over de kindvriende-
lijkheid van Kortrijk.

FOCUSGROEPEN
Binnenkort buigen focusgroepen zich over 
deze resultaten. Op het programma staan 
gesprekken met jongeren, stadsdiensten 
en organisaties. De stad plant ook een 
open sessie met inwoners over een kind-
vriendelijke stad in samenwerking met De 
Stuyverij, die zich omschrijft als “buurthuis 
van de toekomst dat mensen inspireert, 
activeert en verbindt”. Voornoemde ge-
sprekken maken het voor de stad duidelijk 

welke thema’s ze eerst moet aanpakken. 
Een belevingsonderzoek in het najaar met 
kinderen en jongeren werkt deze prioritaire 
onderwerpen verder uit. Een volgende stap 
is de ontwikkeling van een kindvriendelijke 
strategie en actieplan voor de stad.

STUYFSESSIE
Kom samen met andere kinderen en ou-
ders mee ‘stuyven’ over een kindvriende-
lijke stad. Iedereen is welkom op vrijdag 26 
juni vanaf 17 uur in De Stuyverij in de Roe-
land Saverystraat 26 in Kortrijk.

WINNAARS BEVRAGING
Inwoners die deel namen aan de bevra-
ging kindvriendelijke stad maakten kans 
op een Kortrijk Cadeaubon. Lieselotte 
Meersschaut, Petra Verhenne en Geert Van-
droemme vielen in de prijzen. Proficiat!

De Grote Markt is van 19 juni tot 
15 oktober één groot speelplein 
waar de allerjongsten zich kun-
nen uitleven in het zand en op al-
lerhande speeltuigen.

Dit initiatief kadert in het Plan 
Nieuw Kortrijk. Het Kortrijkse stads-
centrum biedt al heel wat kindvrien-
delijke mogelijkheden: de speeltoe-
stellen op het Overbekeplein, de 
veertjes op het Vandaeleplein, het 
Begijnhofpark als groene ruimte,… 
dit alles in een straal van 500m rond 
de Grote Markt.

SCHOT IN DE ROOS
Speelvoorzieningen op de Grote 
Markt bleken in 2013 en 2014 een 
schot in de roos. Vandaar dat ook 
dit jaar het marktplein gedurende 
enkele maanden één grote speel-
zone is. Gezinnen uit de buurt en 
bezoekers vertoeven zo wat langer 
in het centrum. De kinderen kun-
nen spelen, aangepast aan hun 
leeftijd en hun ontwikkeling. Het 
aanbod bekoort de allerkleinsten, 
kleuters en kinderen. Klimmen en 
glijden, schommelen, wippen, in 
het zand spelen,… zorgen voor een 
speelse uitdaging. Andere speeltui-
gen prikkelen de verbeelding. Ou-
ders en de kroost verpozen in de 
bloem- en kleurrijke omgeving met 
zitbanken of op een aanleunend 
terrasje bij de horeca. 

 R De speelzone opent op donderdag  
18 juni om 17.30 uur.

Bevrijd de speeltijger (in jezelf)
Ben je ook overtuigd dat kinderen hun plaats in de publieke 
ruimte moeten veroveren?  Plak dan deze zomer de affiche van 
de speeltijger aan je raam en steun de campagne. Je kan zo’n  
affiche afhalen aan het Onthaal-en Meldpunt van het stadhuis of 
ze afdrukken via deze link: www.kortrijk.be\speeltijger. 

Kinderen 
welkom!

ZOMER IN AANTOCHT
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tijd nemen om de specifieke houdingen en 
bewegingen te doen, geeft je gezondheid al 
een enorme boost. De ideale therapie voor 
zoveel mensen die geen reden (willen) heb-
ben om naar de dokter te moeten.

VOOR IEDEREEN
Op yoga bestaat er praktisch geen leeftijds-
grens: van 14 tot 84, iedereen kan het doen. 
Het argument dat je er moe van zou wor-
den, houdt alvast geen steek: yoga geeft je 
net energie, in tegenstelling tot bepaalde 
veeleisende sporten. Spijtig genoeg haken 
heel wat mensen af eenmaal ze pakweg 
75 worden, terwijl ze net vanaf die leeftijd 
nog meer van de gezonde effecten van 
yoga zouden genieten. Als we schrijven: 
iederéén kan yoga doen, dan bedoelen 
we ook vrouwen én mannen. Helaas trek-
ken momenteel nog heel wat mannen hun 
neus op voor yoga en besteden ze hun vrije 
tijd liever aan andere zaken. Vrouwen staan 
er wel meer voor open, omdat zij ook meer 
gericht zijn op een gezond leven en daar in 
hun vrije tijd ook rekening mee houden.

TOEGANKELIJK
Mensen die er onvoldoende over zijn geïn-
formeerd, denken bij yoga doorgaans aan 
mysterieuze, oosterse taferelen die voor 
hen zowat een ver-van-mijn-bed-show 
zijn. Dat is een verkeerde perceptie, want 

yoga is net heel toegankelijk, en je hoeft 
er heus geen acrobatische bewegingen 
voor te kunnen. Integendeel: een yogases-
sie is doorgaans opgebouwd uit een sessie 
met lichaamshoudingen (asana's), gevolgd 
door pure ontspanning via ademhalings-
technieken (pranayama), waarbij gedempt 
licht en rustige klanken iedereen toelaten 
om eens helemaal tot zichzelf te komen. 
Wetenschappelijk is al voldoende aange-
toond dat de yoga-ademhaling ons auto-
noom zenuwstelsel in evenwicht brengt en 
zelfs psychologische en stressgerelateerde 
klachten kan beïnvloeden.

ORKAAN WORDT MEERTJE
De principes die we hierboven hebben 
beschreven, hebben vooral betrekking op 
de zogenaamde 'hatha'-yoga, die de basis 
vormt voor veel andere, verder ontwikkelde 
vormen van fysieke yoga. Het is een goede 
ontspanningsoefening, zeker voor mensen 
die een druk leven leiden en als het ware in 
een orkaan leven waar ze voortdurend on-
der invloed van stress staan. Yoga bant die 
spanning uit het lichaam en laat de orkaan 
plaatsruimen voor de weldadige kalmte 
van een rustig kabbelend meertje.

YOGA IN KORTRIJK
Intussen hebben al heel wat Kortrijkzanen 
de ontspannende invloeden van yoga ont-

dekt. Zij beoefenen dit 'proces van bewust-
wording' bij diverse Kortrijkse organisaties 
die zich hierin hebben gespecialiseerd. Op 
21 juni dompelen we ook jou graag hele-
maal onder in de sfeer van yoga. Bij goed 
weer kan je eerst in het Begijnhofpark en 
later op 'Boeddha' Beach terecht voor een 
ontspannende yogasessie. Wedden dat het 
ook jou ongelooflijk goed zal doen?

Laat ons beginnen met een misverstand te 
doorprikken: yoga is geen sport, wel een 
levenswijze of levenservaring. Het komt 
erop neer via bepaalde specifieke bewegin-
gen en houdingen je lichaam te zuiveren. 
Vooral organen en spieren genieten van 
de deugddoende effecten van yoga. Yoga 
zorgt voor een betere doorbloeding van 
organen, wat zeker op langere termijn van 
cruciaal belang is om de organen beter te 
laten functioneren. Daarnaast zorgen yo-

gabewegingen ervoor dat onze doorgaans 
vrij korte spieren langer worden.

GEZONDE GEEST IN GEZOND LICHAAM
'Mens sana in corpore sano': deze Latijnse 
spreuk lijkt wel uitgevonden voor yoga. 
"Zoals er een wisselwerking is tussen zon en 
maan, zorgt yoga ervoor dat onze lichaam 
en geest perfect in balans zijn", zegt Jean 
Eggermont, 78 jaar en al 45 jaar yogale-
raar. "Yoga leert ons ook terug ademhalen 

zoals het moet, want in feite ademen heel 
wat mensen verkeerd." Dat gebeurt via 
buikademhaling, een heel eenvoudige en 
doeltreffende ontspanningsoefening. Het 
is een ideale methode om via je ademha-
ling even volledig  tot rust te komen en zo 
de spanning van je te voelen afglijden. Door 
dit geregeld te oefenen, kan je het heel een-
voudig tijdens je dagelijkse activiteiten toe-
passen. Dat geldt trouwens ook voor yoga 
in zijn geheel: dagelijks een kwartiertje de 

Yoga: ongetwijfeld heb ook jij er al van gehoord. Het effectief ook doen, is meestal een ander paar mouwen. En dat 

is jammer, want deze levenswijze heeft een heilzame invloed op iedereen die yoga beoefent.  Zeker mensen met een 

jachtige levensstijl zien yoga als de ideale manier om even helemaal tot zichzelf te komen.

Yoga, de kunst van het 
volstrekte ontspannen

Op zondag 21 juni wil de stad 'zen' zijn. Ter gelegenheid van de 
Internationale Yogadag slaat Kortrijk de handen in elkaar met de 
Indische ambassade. Het Team Sport van de stad wil alle yogaver-
enigingen uit de regio aanspreken om op 'Boeddha'-beach (de ge-
legenheidsbenaming voor Buda Beach) tot zonsondergang deel 
uit te maken van een unieke bijeenkomst. Zowel de echte yogabe-
oefenaars als zij die even willen kennismaken met het bestaande 
aanbod kunnen deelnemen aan deze groepssessie.

Eerder is er al een voorprogramma in het Begijnhofpark van 16 tot 17 
uur als afsluiter van de braderij die op dat ogenblik in het stadscen-
trum doorgaat. Deze sessie is een opwarmer voor het meer volledige 
groepsgebeuren dat in de vooravond vanaf 19 uur tot zonsondergang 
op Boeddha Beach zal plaatsvinden. Dit event zal niet plaatsvinden bij 
koud en/of nat weer. Op www.kortrijk.be/sport kan je de dag zelf vanaf 
12 uur lezen of het evenement zal plaatsvinden.  Een eigen handdoek 
of matje meebrengen is aangewezen.  

PROBEER HET 
ZELF OP 21 JUNI

Eerst op je eentje ontdekken hoe 
een aangepaste ademhaling je 
helemaal tot rust brengt? Het kan 
in enkele eenvoudige stappen!

• Ga makkelijk zitten of liggen
• Doe je ogen open of dicht (mag je 

zelf kiezen)
• Leg je handen op je buik en con-

centreer je op je buik
• Adem diep in via de neus en voel 

hoe je buik op gaat
• Adem uit via de mond en voel hoe 

je buik weer neer gaat
• Adem net iets langer uit dan in
• Doe dit telkens opnieuw en con-

centreer je hierbij op de op- en 
neergaande beweging van je buik

Buikademhaling
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Curatoren Joost Declercq, Tanguy Eeckhout 
en Gautier Platteau begeleiden je tijdens 
de tocht via twee inspirerende invalshoe-
ken: de Leie als slagader van de Belgische 
kunst en de Leie als ontmoetingsplek voor 
artiesten en vreemde vogels.

BROELKAAI 6
De tentoonstelling in Broelkaai 6 brengt 
een evolutie van kunst langs de  Leie van 
1860 tot nu: Latemse schilders, realisaties 
van de Kunstwerkstede De Coene, inter-
venties van Roger Raveel, archiefbeelden 
van Kawamata en nog veel meer. Ook he-
dendaagse kunstenaars zoals Stief Desmet, 
Hans Op de Beeck en Dolores Bouckaert & 
Bernard Van Eeghem zijn er te gast.

BROELTOREN EN COLLEGEBRUG
Mr. Make-Do tovert de noordelijke Broel-
toren om tot een presentatieruimte voor 
video, installaties en performance. Met 
werk van o.a. Ria Pacquee, Floris Vanhoof 
& Lieven Martens Moana, Bart Van Dijck 
en Pieterjan Ginckels.  Kunstenaars, per-
formers, muzikanten en ontwerpers be-
nadrukken het interdisciplinaire karakter 
van hun oeuvre. Them Sculptures van Tom 
Dekyvere weeft kleurrijke touwen uit vlas 
tot een geometrische structuur die perfect 
past binnen de organische flow van de Col-
legebrug. Overdag communiceert de im-

posante installatie via schaduw en reflectie. 
Ze laadt zichzelf op om bij zonsondergang 
te veranderen in een gloeiende massa.

BUDA-EILAND
Elke & Bruno bouwen een parcours in de 
vorm van het Buda-eiland. Het traject doet 
dienst als velodroom, maar ook als wandel-
pad en catwalk. Het hart van de wijk Over-
leie is zo dé centrale plek voor samenwer-
king, ontmoeting en ontspanning.

TEXTURE
Voor het museum Texture realiseert Peter 
De Cupere ‘het parfum van de Leie’, een 
unieke installatie gebaseerd op de geur van 
het roten van vlas.

DOORNSTRAAT
In Kaai 1 brengt de Chinese fotograaf Zhang 
Kechun de ‘Yellow River’ in beeld. De foto-
reeks toont het landschap dat af te rekenen 
heeft met overstromingen, vervuiling en 
vernieling. Begeesterende beelden van de 
confrontatie tussen natuur en cultuur, tus-
sen de mens en de stromende massa water 
die zijn leven bepaalt.

COLLEGETOREN
Filip Dujardin deelt de openbare ruimte op in 
open en intiemere plekken. Hij bouwt muren, 
nissen en kamers langs de Leieboorden, een 

echo van het typische Belgische architectuur-
landschap. Zijn architecturaal spel met ka-
mers vestigt de aandacht op de Collegetoren 
die in 2016 uit het stadsbeeld verdwijnt.

VLAGGEN
De extra grote vlag van vormgeversduo We 
Became Aware is gebaseerd op de vormen 
en kleuren van seinvlaggen. De vlag creëert 
een nieuwe betekenis voor schepen, voor-
bijgangers en inwoners van de stad. 

 R www.fluxkortrijk.be

In het kader van De Grote Verleieding kan je van 4 juli tot 27 september Flux, de kunstroute langs de Leie afwandelen. 

Kunstenaars laten je genieten van de vele facetten van deze wonderlijke waterweg. 

Kunstroute 
langs de Leie

©
 T

he
m

 S
cu

lp
tu

re
s 

Benieuwd naar het verhaal achter 
20 jaar Leiewerken? Knip dan deze 
bon uit en ga dan naar de centrale 
Bibliotheek, het museum Texture, 
het Onthaal- en meldpunt 1777 in 
het stadhuis of de balie van Uit in 
Kortrijk op het Schouwburgplein. 
Daar kan je als Kortrijkzaan één 
gratis exemplaar van het fotoboek 
‘Doortocht Kortrijk, 20 jaar Leie-
werken in beeld’ van Waterwegen 
en Zeekanaal NV ophalen. Haast je, 
want de voorraad is beperkt! 

Haal je gratis fotoboek! 

Op een prachtige locatie genieten van een lekker glas of heerlijke tapas: het kan deze zomer opnieuw in de zomerbar op 

Overleie. Net als vorig jaar stelt de stad een prachtige locatie ter beschikking van twee creatieve uitbaters, die een hele zomer 

lang iedereen ontvangen voor een ontspannen middag of avond. Tot en met september ben je er van harte welkom!

De locatie voor zomerbar VillaTina is een 
absolute topper. De bar wordt geïnstalleerd 
in de hoekvilla op Overleie, meer bepaald 
aan de hoek van de Sint-Amandslaan met 
de Kollegestraat. "Dit prachtig gebouw 
werd destijds ontworpen door Jozef De 
Coene", stipt gebiedswerker Tim Hautekee-
te aan. "Zijn stempel is nog merkbaar aan 
de diverse inbouwmeubelen, die helemaal 
in het verlengde van zijn stijl liggen. In het 
gebouw zelf zijn diverse kamers en een 
grote living geïntegreerd, maar ongetwij-
feld zullen heel wat bezoekers zich maar al 
te graag nestelen in de mooie tuin en bui-
tenkoer, waar het heel rustig toeven is." 

BUURT IN BEWEGING
Het is geen toeval dat de keuze op deze 
locatie viel. "Op die manier maken men-
sen kennis met een buurt die volop in 
beweging is", vervolgt Tim. "Ook heel wat 
fietstoeristen zullen ongetwijfeld de weg 

vinden naar het nagelnieuwe terras." In de 
zomerbar is er altijd wel iets te beleven. Zo 
kan het uitgroeien tot een ideaal plekje om 
de brede waaier aan activiteiten in het ka-
der van de Grote Verleieding te volgen en 
er te genieten van de Midzomermatinees.

LATINA-SFEER
Kurt Callant en Erika Campos, Alain Deca-
luwé en Esther Baars barsten alvast van de 
goesting om de hele zomer lang voor sfeer 
en ambiance te zorgen in VillaTina. "Wij heb-
ben die naam gekozen, omdat we er een 
gezonde mix willen creëren van de Vlaamse 
en de Latijnse wereld", vervolgt Kurt Callant 
aan. "Van een heerlijk Vlaams biertje tot een 
Corona, van de Beatles tot de salsa: alles 
kan." Bezoekers mogen regelmatig een leu-
ke thema-avond (bijvoorbeeld met Spaanse, 
Braziliaanse of Mexicaanse invloeden) ver-
wachten en zullen veel zuiderse invloeden 
de revue zien passeren. "Dat zal zich zowel 

weerspiegelen in het entertainment als op 
de kaart", aldus Alain Decaluwé. "VillaTina 
is geen brasserie, maar we serveren er wel 
graag lekkere tapas en originele suggesties. 
Het is de bedoeling een leuke vakantiesfeer 
te creëren voor iedereen: zowel voor men-
sen die niet op vakantie kunnen, zij die nog 
mogen vertrekken als zonnekloppers die 
al ergens een mooi kleurtje hebben opge-
daan. In het bijzonder verwelkomen wij de 
bewoners van Overleie, die na de Leiewer-
ken hun buurt nu volop voelen herademen."

OPENINGSTIJDEN
VillaTina is open vanaf nu tot eind septem-
ber. In juni en september is de zomerbar 
sowieso open tijdens weekenddagen (vrij-
dag, zaterdag en zondag), in juli en augus-
tus openen Kurt, Erika, Alain en Esther ook 
de deuren op maandag en donderdag. 

 R www.facebook.com\villatina

Genieten in 
zomerbar VillaTina

ZOMER IN AANTOCHT

Zomerbar Overleie - Esther Baars en Alain Decaluwé, Anouk Decaluwé, Kurt Callant en Louise Tarras. © Foto HOL
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De Grote Markt vormt opnieuw de arena 
voor allerlei beachsporten en één groot 
speelparadijs voor de jongste stadsgeno-
ten en bezoekers. Voor kunstminnende 
wandelaars is er Flux, een artistieke ont-
dekkingstocht die hen meeneemt naar 
bijzondere plekken langs de Leie. Water-
ratten leven zich uit in het openlucht-
zwembad. Wie graag terrasjes doet, van 
muziek houdt en met plezier snuistert op 
de rommelmarkt, kan terecht op de Mid-
zomer Matinees in de omgeving van het 
Sint-Amandsplein. Het koopweekend be-
gin juni bekoort de shoppers. Je leest meer 
over dit alles en andere activiteiten in deze 

Stadskrant en de volgende zomerkrant.

OPROEP VRIJWILLIGERS
Kortrijk is op 22 augustus de gaststad voor 
de 45ste Jumbo Run. Dit initiatief is een zij-
spannenrun waarbij motorrijders uit Groot-
Brittannië, Duitsland, Nederland en België 
een persoon met een beperking een dag 
meenemen in hun zijspan. Kinderen, jon-
geren en volwassenen van het Dominiek 
Savio Instituut in Gits zijn de passagiers. 
De organisatoren willen van de Jumbo 
Run een volksfeest maken en zijn dan ook 
op zoek naar medewerkers. Info krijg je bij  
carine.coigne@kortrijk.be, 056 27 74 20.

De stad pakt tijdens de zomer met een resem activiteiten uit. Maar 
je hoeft niet zo lang te wachten om in je agenda data aan te kruisen. 
Ook in juni valt er veel te beleven.

Bruisend juni

Op dit moment telt het gebouw drie vleu-
gels met verschillende toegangen. Dat 
maakt het niet gemakkelijk voor artiesten 
en publiek om hun weg te vinden. Boven-
dien werken de drie centra vaak volledig los 
van elkaar. Nochtans heeft het gebouw de 
potentie om uit te groeien tot dé centrale 
plaats waar muzikanten, muziekliefhebbers, 
studenten en creatieve geesten zich vereni-
gen.  Wist je bijvoorbeeld dat Balthazar zijn 
album Rats inblikte in de studio’s van Track? 
Ook zangeres Hannelore Bedert, de elek-
trorockband Goose en Steak Number Eight 
maken geregeld gebruik van de faciliteiten.  

CENTRAAL ONTHAAL
Na de verbouwing moet alles één geheel vor-
men met één centraal onthaal aan de kant 
van het Casinoplein. Dit moet er ook voor 
zorgen dat het huidige Conservatorium, het 
Muziekcentrum Track en de Concertstudio 

inhoudelijk beter kunnen samenwerken. Het 
gebouw krijgt daarom een grondige opknap-
beurt en wordt verder uitgebreid. Zo verhuist 
het muziekcafé Track naar de achterzijde aan 
de kant van het Conservatoriumplein. De bal-
letklas komt op de eerste verdieping en zal 
zichtbaar zijn vanuit dit muziekcafé. Ook de 
technische ruimtes op de tweede en derde 
verdieping worden onder handen genomen. 

ZOMER 2017
Het stadsbestuur investeert bijna 4 miljoen 
euro in een facelift van de muzieksite. De 
eerste werken staan gepland begin 2016 en 
duren vermoedelijk tot de zomer van 2017. 
Tijdens de werken zullen de activiteiten en 
lessen blijven plaatsvinden in het gebouw.   

 R www.muziekcentrumtrack.be

Krolfen, het zal niet meteen een lichtje 
doen branden bij de stadsgenoten. 
Logisch, want krolfen is een gloed-
nieuwe sport die vanuit Denemarken 
overgewaaid is. Deze sport is een com-
binatie van golf en croquet. In Kortrijk 
kan je deze sport beoefenen  rondom 
de lokale dienstencentra ’t Cirkant 
(Marke) en De Zevenkamer (Heule).

Je gaat aan de slag met een hamerstok 
en een gekleurde krolfbal. Bedoeling 
is om met zo weinig mogelijk slagen 
de 8 tot 12 holes te overwinnen. Deze 
sport verenigt natuur en sport en be-
vordert de sociale contacten tussen 
alle leeftijden. Je kan krolfen in de tui-
nen rond het LDC ’t Cirkant (Marke) en 
op een terrein, in de nabijheid van het 
voetbalveld, op de site van de Nieuwe 
Lente, die onder andere uit het LDC Ze-
venkamer (Heule) bestaat. Het officiële 
krolfseizoen gaat van start op 7 juni van 
14 tot 18 uur met een ‘Buitenspeeldag’ 
voor jong en oud aan De Zevenkamer.

GRATIS
Vanaf die datum kan je op beide loca-
ties een terrein reserveren. Interessant 
is dat je daarvoor niet hoeft te beta-
len. Enkel bij schade of verlies van het 
spelmateriaal moet je je geldbeugel 
bovenhalen. Ook tijdens het week-
end kan je een partijtje krolf spelen. Je 
moet dan wel tijdens de openingstij-
den van beide centra het terrein reser-
veren en het spelmateriaal ophalen. 
Wie de spelregels nog niet kent, krijgt 
ter plaatse tekst en uitleg.

 R Info/reservatie: De Zevenkamer, Peperstraat 
141 in Heule, 056 24 46 00 en ’t Cirkant, 
Hellestraat 6 in Marke, 056 24 08 28.

Facelift voor Muziekcentrum Track

Iedereen 
krolft!

De media staan er vol van: meer bewegen is dé weg naar een goede conditie en 

dito gezondheid. Omdat je best van jongsaf aan begint, vindt op woensdag 24 juni 

de Kidssportdag plaats. 

Dat Kortrijk een stad is met veel muzikaal talent is al lang geen geheim meer. De stad wil zich nu nog meer profileren 

als muziekstad en is daarom bereid om een grote investering te doen in het gebouw op het Conservatoriumplein.

Sportcampus Lange Munte laat kinderen 
vanaf de 2de kleuterklas tot en met het 6de 
leerjaar proeven van een gevarieerd sportief 
en speels circuit. De activiteiten vinden plaats 
van 14 tot 17 uur. De allerjongsten (2de kleu-
terklas tot en met het eerste leerjaar) leven 
zich uit in de zalen en de buitenterreinen van 
de Lange Munte.  Zij gaan daarbij op zoek 
naar verdwenen kleuren. Door het uitvoe-
ren van allerlei sportopdrachten kunnen zij 
de kleuren terugbrengen naar de kleuren-
tovenaar. Ook de kinderen van het 2de tot 
en met het 6de leerjaar vatten de zoektocht 
naar verloren kleuren aan. Zij doen dat op 
de buitenterreinen van de Lange Munte. Dit 
betekent dat bij hevig regenweer deze acti-

viteit niet plaatsvindt. Bij twijfel kan je vanaf 
10 uur www.kortrijk.be/sport raadplegen. De 
deelname aan de Kidssportdag is gratis. De 
deelnemers verzamelen om 13.45 uur stipt 
in zaal 1 van de Lange Munte. 

BRENG JE VRIENDJE MEE
Van 15 tot en met 19 juni kunnen kinderen 
gratis kennismaken met verschillende ‘kids-
activiteiten’: rollebolle, inlineskaten, dans, 
alles met de bal, sportmix, toestelturnen 
en omnisport. Een overzicht met uren en 
locaties vind je in de kidssportbrochure op 
www.kortrijk.be/sportbrochures.

 R www.kortrijk.be/sportbrochures

Sport voor kids
ZOMER IN AANTOCHT

ZOMER IN AANTOCHT

©
 B

.a
d



10 | STADSKRANT KORTRIJK STADSKRANT KORTRIJK | 11

J U N I  2 0 1 5J U N I  2 0 1 5

Tijdens de Klimaatweek in februari lanceer-
de Kortrijk Klimaatstad de ‘Klimaatcoalitie’. 
Inwoners en organisaties werden uitgeno-
digd om mee na te denken over de klimaat-
problemen en hoe we die allemaal samen 
kunnen aanpakken. Dat het thema leeft, 
bleek uit de grote opkomst en het over-
duidelijke enthousiasme tijdens de eerste 
ideeënuitwisseling. “Nu willen we tot actie 
overgaan en concrete werkpunten in onze 
stad bepalen,” zegt Gerda Flo, programmare-
gisseur van Kortrijk Klimaatstad. “Op 19 mei 
nodigden we een aantal organisaties uit die 
al bezig zijn met dit thema – zoals Natuur-
punt, de Stadsboerderij en ‘Niets is verloren’ 
– om een workshop voor te bereiden die 
op 16 juni plaatsvindt in het OC van Marke. 
Ook in Transitiestad Kortrijk, een groep Kor-
trijkzanen die duurzame maatschappelijke 
veranderingen in gang wil zetten, vonden 
we een gedroomde partner. We zijn ervan 
overtuigd dat veel mensen bereid zijn om 
zich te engageren maar dan wel in een be-
paalde structuur. Vandaar dat we een aantal 
Klimaatateliers in het leven roepen.”

VELE KLEINE BEETJES
Kortrijk Klimaatstad besloot om zich voor het 
eerste Klimaatatelier op 16 juni te beperken 
tot één breed thema: Adaptatie. Concreet 
houdt dat in dat er, tijdens een interactieve 
workshop, een aantal actiepunten worden 
vastgelegd rond water, vergroenen, natuur, 
stadslandbouw en de ‘korte voedingsketen’. 
“We houden het bewust breed zodat we de 
vrijwilligers die hieraan willen meewerken, 
niet al op voorhand beperken in hun idee-
en”, zegt Gerda Flo. “Later dit jaar plannen 
we nog twee Klimaatateliers: Mobiliteit in 
september en Gebouwde omgeving & ener-
giegebruik in oktober, twee thema’s die een 
grote impact hebben op de (beperking van 
de) CO2-uitstoot. Maar met het eerste atelier 
houden we voornamelijk de gevolgen van 

de klimaatverandering voor ogen. Het zal 
wat warmer worden in de stad met een hit-
te-eilandeffect, we zullen langere droogte-
periodes maar ook meer harde regenbuien 
te verduren krijgen enzovoort. Hoe kunnen 
wie die gevolgen temperen en ervoor zor-
gen dat onze stad leefbaar blijft? Daarover 
willen we dus nadenken tijdens het eerste 
Klimaatatelier.”

ALLE IDEEËN ZIJN WELKOM
Op 16 juni krijgen de geïnteresseerden eerst 
een korte situatieschets over de aanwezig-
heid van water, parken en groenzones in de 
stad en welke initiatieven er al bestaan over 
onder andere volkstuinen, de korte voe-

dingsketen en biolandbouw. “Bovendien 
wijzen we op een aantal hefbomen die er al 
zijn, zoals de mogelijkheid tot participatie 
via Kortrijk Spreekt en Kortrijk Doet Mee, en 
de ‘Vergroen en bebloem’-premie. Daarna 
mogen de deelnemers zelf voorstellen doen 
en ideeën uitwisselen,” zegt Gerda Flo. “Alles 
is mogelijk, wij weten niet op voorhand wel-
ke voorstellen er op tafel zullen belanden. Ik 
ben zelf benieuwd welke actiepunten er uit 
deze workshop zullen voortkomen.” 

 R Het klimaatatelier ‘Adaptatie’ vindt plaats op dinsdag 
16 juni 2015, vanaf 19.30 uur in het OC Marke.

 R www.kortrijk.be/thema/klimaatstad 
Gerda.Flo@kortrijk.be, 056 27 82 41

Op 16 juni vindt in het ontmoetingscentrum van Marke het eerste Klimaatatelier plaats. Kortrijk Klimaatstad nodigt 

iedereen uit om voorstellen te lanceren om de gevolgen van de klimaatverandering in de stad te temperen en erger 

te voorkomen. Onder het motto ‘vele kleintjes maken een groot’ kan iedereen zo zijn eigen steentje bijdragen.

Klimaatateliers zoeken 
denkers en doeners

Het beste van hedendaags circus en al-
lerlei andere vormen van podiumkunsten 
komen samen in één driedaags festival. Dit 
evenement streeft één doel na: het publiek 
verwonderen, verbazen, verrassen en voor-
al laten genieten.

BLIND DATE
Traditiegetrouw ervaart het publiek het 
programma als een blind date: geen grote 
bekende namen, wél internationale top-
pers. De affiche vermeldt Circus Ronaldo 
(BE), Cie Ea Eo (BE), Casus (AUS), Circus 
Marcel (BE), Alexander Vantournhout (BE), 
C!RCA (AUS), Circo Ripopolo (BE), Duo 
Gamma (BE), Cie Les Argonautes (BE),  Yl-
lana (SP), Cirque Le Roux (FR), WOESH (BE), 
Sous Couche (BE), Spiral Consort (BE), Soleil 
bleu (BE), Structures musicales (FR), … Het 
festival vindt plaats van vrijdag 26 juni tot 
en met zondag 28 juni 2015 in en rond het 
Ontmoetingscentrum Marke, Schouwburg 
Kortrijk, Cultuurcentrum Guldenberg We-
velgem,  Budascoop Kortrijk, Arenatheater 
Kortrijk, Site Keolis/Verhenne Marke. Voor 
de voorstellingen op locatie kan je een be-
roep doen op de gratis bussen van het fes-

tivalterrein naar de verschillende locaties. 
PERPLX is een familiegebeuren, waar zowel 
jong als oud aan bod komen met enkele 
gratis voorstellingen op de weide.

PRAKTISCHE INFO
PERPLX vindt plaats op vrijdag 26 juni vanaf 
20.30 uur, zaterdag 27 juni vanaf 15 uur en zon-
dag 28 juni vanaf 12 uur met een gratis aperi-

tiefconcert. Wie tickets wil, kan die online be-
stellen via www.perplx.be of via Uit in Kortrijk, 
Schouwburgplein 14 in Kortrijk, 056 23 98 55. 
Ben je jonger dan 26 jaar? Dan ontvang je een 
gratis ticket bij aankoop van vier -26-jaar tic-
kets. Deze tickets kan je wel enkel telefonisch 
bestellen op het nummer 056 23 98 55. 

 R www.perplx.be

Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni sta je perplex van hetgene wat het vroegere Humorologie te bieden 

heeft. Dit festival, dat uitgegroeid is tot een ijkpunt van wat artistiek leeft in de circuswereld, veranderde zijn 

naam in PERPLX. De eerste editie onder die naam vindt plaats tijdens het laatste weekend van juni.

PERPLX presenteert de top 
van hedendaags circus 

Na het succes van vorig jaar organiseert Transitiestad Kortrijk op zaterdag 4 juli 
van 10 tot 18.30 uur opnieuw een ‘DIY- en Boerenmarkt’ op de Veemarkt. 

Dit doen ze samen met Aardig Collectief, Bolwerk, De Heerlijkheid van Heule, Stad Kortrijk, 
Stadsboerderij Kortrijk en Vormingplus. In een gezellige sfeer, met zomerse muziek, lek-
ker eten en drinken, zullen creatievelingen, ambachtslui en verscheidene organisaties hun 
vaardigheden demonstreren en producten te koop aanbieden. Er wordt eveneens een be-
perkt Repair Café ingericht waar je kapotte spullen kan herstellen. Voor deze derde editie 
brengt de nieuwe coöperatie Stadsboerderij Coop een heuse Boerenmarkt naar het stads-
centrum. Je ontmoet er biolandbouwers en kunt proeven van lokale artisanale producten.

 R diy@transitiestadkortrijk.be

Kortrijk Transitiestad organiseert ‘Do It Yourself’-beurs

ZOMER IN AANTOCHT
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Kortrijk zet actief in op fietsen. Met de 
aankoop van 100 mobiele fietsenstal-
lingen - goed voor 600 fietsen - wil de 
stad haar eigen evenementen, maar 
ook private evenementen, duurzamer 
helpen organiseren. Wil je zelf veilige 
fietsstallingen aanbieden aan de be-
zoekers van je evenement? De mobie-
le stallingen kan je gratis ontlenen via 
het evenementenloket: www.kortrijk.
be/producten/evenementenloket. De 
stadsdiensten leveren de stallingen ter 
plaatse én halen ze terug op. Als orga-
nisator sta je zelf in om ze op de juiste 
locatie op te stellen én erover te com-
municeren naar je bezoekers!

Promoot 
het fietsen 
naar jouw 

evenement

De Fietskeuken in Kortrijk, een initiatief 
van vier vrijwilligers, kwam er in navolging 
van enkele andere Europese steden. Ook in 
Gent, Antwerpen en Brussel zijn inmiddels 
Fietskeukens actief. “Tijdens een Fietskeu-
ken-avond kan je zelf aan je fiets werken. 
Er is gereedschap voorzien, en je kunt ver-
vangonderdelen kopen tegen de gangbare 
prijzen,” zegt Mathias Roelandt, die met drie 
vrienden-vrijwilligers de Fietskeuken in Kor-
trijk introduceerde. “We zijn met zijn vieren 
al een tijdje actief bij het Repair Café, even-
eens in de Budafabriek, waar we de meest 
uiteenlopende voorwerpen herstellen. Toen 
we hoorden over de Fietskeukens, vonden 
we dat een mooi initiatief en we besloten 

om er ook hier een op poten te zetten.”

FIETSEN PROMOTEN
De eerste Fietskeuken vond plaats op 23 
november vorig jaar en sindsdien is er één 
elke laatste donderdagavond van de maand, 
telkens vanaf 19.30 uur. “De deelnemers zijn 
heel divers: een vader die de fietsjes van zijn 
kinderen eens onder handen komt nemen, 
iemand die zijn vakantiefiets in orde wil 
brengen of een fietser die een platte band 
komt herstellen. Dat kan allemaal in de Fiets-
keuken,” zegt Mathias Roelandt. “Maar wij 
zijn geen commerciële fietsherstelplaats en 
willen die ook geen concurrentie aandoen. 
Voor complexere fietsherstellingen verwij-

zen we mensen sowieso door naar een fiets-
handelaar. De bedoeling van de Fietskeuken 
is vooral om het fietsen in de stad te promo-
ten en het sociale contact tussen mensen 
te bevorderen. Voor ons viertal is het een 
engagement maar ook de mooist denkbare 
hobby. We helpen waar we kunnen met de 
herstellingen en zo vliegt de avond in een 
zucht voorbij.”

 R De volgende Fietskeuken vindt plaats op 
donderdag 25 juni vanaf 19.30 uur in de 
Budafabriek, Dam 2A in Kortrijk. Er is een 
Fietskeuken op elke laatste donderdagavond 
van de maand.

 R www.facebook.com/FietskeukenKortrijk

Elke laatste donderdag van de maand vindt in de BudaFabriek de Fietskeuken 

plaats. Bij dat woord stel je je nu misschien verschillende dingen voor, maar 

eigenlijk is het gewoon een fietsatelier, waar je zelf aan je tweewieler kunt 

sleutelen en indien nodig de hulp van andere fietskoks kunt inroepen.

Knap je fiets op in 
de Fietskeuken

Sta je er wel eens bij stil dat je vaker te 
voet op pad bent dan je denkt? Gezellig 
shoppen in het winkelwandelgebied, een 
ommetje naar je favoriet café of even ver-
pozen langs de Leieboorden. In Kortrijk 
ligt zowat alles op een boogscheut van el-
kaar en is dus perfect te voet bereikbaar. 
Voetganger zijn biedt bovendien heel wat 
voordelen: je bent in beweging, het is gra-
tis, goed voor het milieu, je ontdekt nieu-
we plekjes in de stad én je bent sneller op 
je bestemming dan je zou denken.

Daarom lanceerde de stad onlangs een 
soort metrokaart voor voetgangers. Daar-
mee kan je eenvoudig inschatten hoe lang 
je wandelt van punt A naar punt B. 

ALLES OP WANDELAFSTAND
De voetgangerskaart is opgebouwd als een 
netwerk van knooppunten en splitsingen. 
Tussen elke verbinding staat het aantal 
wandelminuten, gerekend aan een gemid-
delde snelheid van zo’n 5 kilometer per uur. 
Zo kan je snel berekenen hoe lang je over 

een bepaald traject doet: in 10 minuten van 
de Grote Markt naar het museum Texture 
bijvoorbeeld. Of in 8 minuten van het sta-
tion naar K in Kortrijk. 

KLEURCODE
De kleuren op de kaart komen overeen met 
de kleurcodes die je sinds kort op de toe-
ristische wegwijzers langs de centrumstra-
ten ziet. De rode route brengt je langs de 
belangrijkste winkelstraten. De voornaam-
ste bezienswaardigheden ontdek je via de 
paarse route. De groene en oranje route 
zetten jou op weg naar enkele cultuurhui-
zen in de stad. Kortom, Kortrijk te voet is 
perfect te doen! 

 R Kriebelt het al aan je voeten?  
Knip de kaart uit en test het zelf!  
Je kan het plan ook gratis downloaden op  
www.kortrijk.be/10000stappenextra 

Kortrijk te voet, 
goed te doen! 

MEER
BEWEGEN   DAT

VOELT
BETER.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 derde editie van de Midzomerrun, met het 
Eurometropool-kwaliteitslabel, bijt de spits af 
op zaterdag 27 juni. Deze loopwedstrijd staat 
voor fitheid en gezondheid en steunt vzw Na-
tuurpunt en Artsen Zonder Grenzen.

TOTAALERVARING
Het startschot weerklinkt om 22 uur op 
het Schouwburgplein. De Midzomerrun is 
niet zomaar een loopwedstrijd, maar een 
totaalervaring. Je loopt ’s avonds door een 
feeëriek verlichte stad, onder andere door 
K in Kortrijk. De organisatoren verwennen 
de deelnemers met uitgebreide bevoor-
radingsposten, een kwalitatieve loopshirt, 
een afterparty op het Schouwburgplein en 
een exclusief gadget als aandenken. Je kan 
kiezen uit twee afstanden: 5 en 10 km. Wie 
kiest voor 10 km, zal tweemaal het parcours 
van 5 km afleggen. 

 R www.midzomerrun.be

DUATLON EN TRIATLON
Op 4 en 5 juli is Sportcampus Lange Munte 
het kloppend hart van de duatlon- en tri-
atlonsport met de 11de editie van het Bel-
gisch Kampioenschap duatlon/triatlon, een 
initiatief van de Kortrijkse Triatlon en Duat-
lon Club (KTDC). Op 4 juli vindt de Vlasloop 
plaats. Deze recreatieve loopwedstrijd be-
staat uit twee afstanden: 5 km en 10 km. 
Inschrijven: www.vlasloop.be/inschrijven. 
Wie vertrouwd wil raken met het wedstrijd-
parcours, kan deelnemen aan de gratis in-
loopsessies die KTDC organiseert. Afspraak 
op 23 en 30 juni om 19 uur aan Sportcam-
pus Lange Munte. De Vlasloop maakt deel 
uit van het loopcriterium “deelnemen is 
winnen” van de stad Kortrijk. 

Op 4 juli gaat om 15.30 uur de Duatlon van 
start. De wedstrijd bestaat uit 9 km lopen, 
40 km fietsen en 6 km lopen. De parking 
van Sportcampus Lange Munte doet dienst 

als start- en wisselzone.  Om 18 uur volgt de 
prijsuitreiking.

BEDRIJVEN EN ATLETEN
Op zondag 5 juli staan de bedrijventri-
atlon en de triatlon voor individuele at-
leten op het programma. De Springbok 
Coaching Bedrijven & Trio triatlon is een 
teamwedstrijd waarbij elk lid van het team 
één onderdeel voor zijn rekening neemt. 
Een team bestaat uit 3 sportievelingen: 
een zwemmer, een fietser en een loper. 
Zij hebben als taak: 1 km zwemmen, 45 
km fietsen en 10,5 km lopen. Deze wed-
strijd start om 10 uur. De Triatlon Standard 
Distance is een wedstrijd voor individuele 
atleten en begint om 15 uur. De proeven 
bestaan uit 1,5 km zwemmen, 45 km fiet-
sen en 10,5 km lopen. Om 18.30 uur vindt 
de prijsuitreiking plaats.

 R www.triatlonduatlonkortrijk.be

De familie Bert zorgde met de opening van 
de Pentascoop in 1975 voor een primeur in 
het Belgische cinemalandschap. De Pen-
tascoop met zijn 5 zalen was immers het 
eerste bioscoopcomplex in België waarin 
operatoren vanuit één ruimte verschillende 
zalen konden bedienen. Daar lag de kiem 
voor Kinepolis die ondertussen 35 com-
plexen met in totaal 398 schermen in 6 Eu-
ropese landen heeft.

ONDERDAK VOOR  
KUNSTENCENTRUM
Toen Pentascoop naar Hoog Kortrijk ver-
huisde en er voortaan als Kinepolis door 
het leven ging, begon Limelight met een 
alternatief filmprogramma in de lege Pen-
tascoop: eerst in één zaal, later in de drie 
benedenzalen. De grote bovenzalen ble-
ven leeg achter tot het stadsbestuur het 
hele complex renoveerde en op 6 septem-
ber 2006 de Budascoop zijn deuren opende 

met 3 filmzalen en 2 podiumzalen. Sinds-
dien gebruikt onder meer kunstencentrum 
BUDA de ruimtes voor zijn drievoudige 
werking: als filmhuis, als werkplek voor 
kunstenaars en als organisator van podi-
umactiviteiten en festivals.

FEEST
BUDA laat de 40ste verjaardag niet onop-
gemerkt voorbijgaan. Het kunstencentrum 
slingert in samenwerking met Sweep en 
J.C.I. de cinema rechtstreeks de stad in, langs 
de Leie!  Dit is cinema zoals je nog niet eer-
der meemaakte! Het volledige programma 
vind je vanaf 1 juli op www.budakortrijk.be. 
Noteer alvast dat er op vrijdag 25 september 
voor het eerst in Kortrijk een drive-In cinema 
komt – maar dan op het water: een DRIJF-In 
dus… . Tijdens het eerste weekend van okto-
ber staat er nog een groot huiskamerfilmfes-
tival op het programma. Meer daarover in de 
volgende Stadskranten.

Wie graag loopt, blijft de komende weken niet op zijn honger zitten. In juni en juli vinden talrijke loopwedstrijden 

plaats, die zowel de beginnende als de wat gevorderde loper kan begeesteren.

 “Ik heb mijn lief leren kennen in de Pentascoop”, dat hoor je wel vaker als je peilt naar het liefdesleven van de 

ietwat oudere stadsgenoot. Pentascoop – vandaag beter bekend als Budascoop – opende 40 jaar geleden de 

deuren voor de filmliefhebbers.

ZOMER IN AANTOCHT

Lopen is winnen

Van Pentascoop 
naar Budascoop

Een 40-jarig gebouw herbergt talrijke 
herinneringen. Voor kunstencentrum 
BUDA is dit de perfecte gelegenheid om 
die anekdotes te bundelen. Het verhaal 
van de familie Bert ligt klaar om vastge-
legd te worden. Maar BUDA is benieuwd 
naar je eerste, mooiste, leukste of meest 
bizarre moment in Penta-/Budascoop.
Hoe kan je deze herinnering met BUDA 
delen? Aan jou de keuze! Heb je een 
vlotte pen en giet je het graag in een 
verhaal, dat kan! Leg je het liever uit op 
video? Wil je foto’s van die momenten 
delen? Ook goed! Of kom het live ver-
tellen in de babbelbox in de Budascoop!

 R Laat het weten vóór 24 juni via 
sarah@budakortrijk.be of via twitter 
#Budascoop40 of op de facebook Budafilm.

VERTEL JE VERHAAL! 

25 april 1985 - De familie Bert, Jo Röpcke, en feestorganisatoren Ignace Crombé en Ronny Denys bij de voorstelling van het feestprogramma '10 jaar Pentascoop'. (Foto HOL)
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STAD ZOEKT UITBATER 
VOOR CAFETARIA 
OPENLUCHTZWEMBAD

Elke zomer is het openluchtzwembad Ab-
dijkaai een verzamelplaats voor jong en 
oud om te genieten van zwemmen in open 
lucht. Het zwembad opent de deuren van 
27 juni tot 30 augustus. Een aangename 
cafetaria vormt ongetwijfeld een meer-
waarde voor de beleving van de bezoeker. 
Het cafetaria bestaat uit een binnenzaal en 
een overdekt terras. De stad wil deze ruimte 
dan ook in concessie geven.
De minimale instelprijs van de concessie 
wordt vastgesteld op 1 euro. Dit bedrag is 
te verhogen met de BTW. Het elektriciteits- 
en waterverbruik wordt aan de concessie-
houder aangerekend volgens het werke-
lijk verbruik, gemeten bij middel van de 
respectievelijke tellers. Alle details van het 
lastenkohier kan je gratis downloaden op 
www.kortrijk.be/concessies.

 R www.kortrijk.be/concessies 
Praktische info: Jean-Marie Seynaeve,  
team Sport, 0498 90 92 09.

SHOW ACAMODA 2015  
IN DE BUDAFABRIEK 

De modeshow van de studenten van de 
Kortrijkse Academie is voor het tweede 
jaar op rij te gast in de Budafabriek. Op 6 
juni gaan de studenten er de uitdaging aan 
om hun collecties te laten matchen met 
het ruwe, grijze en industriële karakter van 

EEN REIS PLANNEN BETEKENT 
OOK DOCUMENTEN 
VERZAMELEN

Zijn de koffers al afgestoft ? Heb je het we-
reldwijde web afgespeurd naar de leukste 
vakantiebestemming? Denk er dan ook 
aan om de nodige reisdocumenten aan te 
vragen. Op www.diplomatie.belgium.be 
kan je vanuit je luie zetel op verkenning 
gaan. Zorg daarna voor een to-do lijstje en 
kom even langs bij de dienst Burgerzaken 
van het stadhuis. Doe dit tijdig want voor 
bepaalde documenten (kids-ID, reispas en 
pin- of pukcode) moet je rekening houden 
met een wachttijd.
Reist jouw kind mee met een derde (vb. 
grootouder, jeugdbeweging, …) of alleen, 
dan haal je ook een document ‘ouderlijke 
toestemming’ op aan de balie burgerzaken.

 R Info: gratis nummer 1777, www.kortrijk.be/
burgerzaken of www.diplomatie.belgium.be

HULP NODIG BIJ HET 
INVULLEN VAN JE 
BELASTINGSAANGIFTE?

Het invullen en indienen van de belastings-
aangifte is een jaarlijkse opdracht. We fris-
sen je geheugen nog even op en vermel-
den graag op welke manieren dit kan:
- Je kan de aangifte elektronisch doen op 

www.taxonweb.be. Hiervoor heb je tijd 
tot 15 juli 2015. 

- Je vult de papieren belastingsbrief in en 
stuurt die op naar het scanningscentrum te 
Gent. Hiervoor heb je tijd tot 30 juni 2015.

Vragen? Hiermee kan je terecht in het kantoor 
van de belastingen, Hoveniersstraat 31 in Kor-
trijk, elke werkdag in juni van 9 tot 15 uur. 
Hulp nodig bij het invullen? De federale 
overheidsdienst Financiën houdt een zit-
dag in het Sociaal Huis (Budastraat 27) op 

deze locatie. Een uitdaging die kan zorgen 
voor een bevreemdend, misschien poë-
tisch of zelfs surrealistisch beeld.
Laat je verrassen door de creativiteit en ge-
drevenheid van deze leerlingen en pin za-
terdag 6 juni alvast in jouw agenda. Je pikt 
de show mee om 19 of 21 uur.
Wie bevlogen raakt door het werk van de 
studenten kan op zaterdag 27 en zondag 
28 juni een bezoek brengen aan de ein-
dejaarstentoonstelling in de Academie. Je 
ontdekt er het vele voorbereidende werk, 
sfeerboeken, schetsen en prototypes. Kort-
om, alles wat tijdens het volledig schooljaar 
aan een geslaagde show voorafgaat.

 R Info en kaarten: Stedelijke Academie, 
Houtmarkt 5, 056 27 78 60

SHOP A JOB! 

Op 13 juni 2015 organiseert de stad Kortrijk 
in samenwerking met Voka, VDAB, UNIZO, 

Verso en K in Kortrijk de jobbeurs 'Shop 
A Job!'. De beurs vindt plaats van 9.15 tot 
12.15 uur in K in Kortrijk.
Zowel KMO's die op zoek zijn naar één speci-
fiek profiel als grote bedrijven met meerdere 
vacatures krijgen er een plaats. Er is ook spe-
ciale aandacht voor werkplekleren (stage/
ibo - GIBO & VOP - artikel 60 en deeltijdse on-
derwijs) door de aanwezigheid van vier ex-
perten uit VDAB/OCMW/Jobcentrum/CDO.
Werkzoekenden kunnen op drie momen-
ten zich voorbereiden op dit jobevent en 
krijgen ondersteuning bij de opmaak van 
een curriculum vitae (CV). Dit kan op 8 en 
12 juni van 14 tot 16 uur én op 9 juni van 
9.30 tot 11.30 uur in de Werkwinkel Kortrijk.

donderdag 25 juni van 13 tot 16 uur. Zij vul-
len ter plaatse de aangifte gratis voor jou 
in.  Vergeet niet de volgende documenten 
mee te brengen, als je die in je bezit hebt: 
Identiteitskaart, de belastingsbrief, loon-
fiches, attesten en je aanslagbiljet van het 
voorgaande jaar bedrag van het kadastraal 
inkomen; bewijzen van betalingen die recht 
op aftrek geven (hypothecaire leningen, le-
vensverzekeringen, giften van sommige in-
stellingen, kosten voor kinderopvang, uitga-
ven voor energiebesparende maatregelen, 
betalingsbewijzen van onderhoudsgeld ...) 

HERINRICHTING GEDEELTE N8

Uit een mobiliteits- en verkeersstudie blijkt 
dat het gedeelte van de N8 tussen het 
kruispunt van de Gullegemsesteenweg in 
Bissegem en de kruispunten van het com-
plex met de E403 in Wevelgem dringend 
aan herinrichting toe zijn. Deze drukke ge-
westweg is aan verbetering toe op het vlak 
van veiligheid en doorstroming maar ook 
op het vlak van leefbaarheid en ontsluiting 
van het bedrijventerrein.
De studie is ondertussen afgewerkt en wie 
benieuwd is kan op woensdag 24 juni tus-
sen 16.30 en 20.30 uur de resultaten bekij-
ken op de infotentoonstelling in de Porse-
leinhallen, Cultuurpad 1 in 8560 Wevelgem.

 R Infotentoonstelling: 24 juni tussen 16.30 en 20.30 
uur, Porseleinhallen, Cultuurpad 1, Wevelgem

ZOMERACTIVITEITEN  
BIJ JC TRANZIT

Jeugdcentrum Tranzit bundelt alle éénmali-
ge activiteiten, events en workshopreeksen 
die de stad en haar partners organiseren 
voor kinderen en jongeren. Benieuwd naar 
het zomeraanbod? Raadpleeg de Speel-
kompas voor kids van 4 jaar tot de stoere 
bonken en jongedames van 12 jaar. Musea-
bezoeken, film, dromenvangers maken, sa-
men naar de kinderboerderij, wandelingen 

Op 13 juni krijgen zij bij de verwelkomings-
stand in K in Kortrijk een CV-krant zodat ze 
gericht op zoek kunnen gaan naar de job 
die ze willen.
Volgende bedrijven schreven zich al in: 
Adecco – Alpro – AZ Groeninge – AZ Delta – 
Belgacom – Bossuwé – CET Motoren – Cloud-
ware – Constructie Bruynooghe – Federale 
Politie – FVB – Gusto – NMBS – Konvert – Lie-
veraedt – RWA – Rybell Sales – Sioen Indus-
tries – Stadsbader – Start people – Synergie 
– Traiteur Eetcetera – TVH Group – Vind! – 
Westvlees -  Wienerberger.

 R Info voor werkzoekers: Werkwinkel Kortrijk, 
Lekkerbeetstraat 5-7, Kortrijk – 056 26 67 60.

 R Zoek je als werkgever geschikt personeel? 
Contacteer Rita Caby op 056 23 50 42 of via 
rita.caby@voka.be en reserveer jouw plaats op 
de jobbeurs.

VERGROEN EN BEBLOEM 
KORTRIJK 

TuinHier organiseert net als vorige jaren 
een bebloemingsactie in samenwerking 

met stad Kortrijk. Help mee om van Kor-
trijk een bebloemde stad te maken en fleur 
jouw voortuin of gevel op door bloemen 
en/of planten aan te planten. Schrijf je in 
voor deze actie? Dan komt in juli een jury 
langs om jouw voortuin en/of gevel te be-
oordelen. De geselecteerden worden uit-
genodigd op de prijsuitreiking die plaats-
vindt in de maand november.
Inschrijven kan tot 22 juni bij de bestuurs-
leden van TuinHier. Vermeld daarbij of het 
gaat om een gevel , halfopen bebouwing of 
“open bebouwing”. De deelname aan deze 
wedstrijd is gratis.

 R Inschrijven: TuinHier via  geert.schelpe@skynet.be 
of pmsenate@skynet.be.

in de natuur, dansen,... Zich ervelen is voor 
hen onmogelijk. WAZZUP richt zich naar 
tieners en jongeren. Een greep uit het aan-
bod: streetart, Hiphop, radio presenteren, 
gamen, piano, zingen, jingles maken.
De brochures ‘Speelkompas’ en ‘Wazzup’ 
vind je in de boekentas, in de openbare ge-
bouwen van de stad of digitaal.

 R Raadpleeg de brochures via: www.kortrijk.be/
jctranzit/speelkompas of www.kortrijk.be/
jctranzit/WAZZUP

 R Info en inschrijvingen: JC Tranzit, 
Magdalenastraat 48, Kortrijk, 056 27 73 40, 
jeugdcentrum@kortrijk.be

SPEELSTRAATAANVRAGEN: 
EEN SUCCESVERHAAL! 

Dat Kortrijk over initiatiefrijke buurten be-
schikt, is intussen duidelijk. De stad mocht 
maar liefst 19 aanvragen ontvangen voor 
speelstraten tijdens de zomervakantie. Het 
betekent dat gezinnen samen de handen 
uit de mouwen steken om hun kinderen 
een ontzettend fijne vakantie te bezorgen.

 R Info: www.kortrijk.be/speelstraat

Duizend vragen, één adres
Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • app 1777 • aan de balie
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"Met het project Samen Tuinieren bereikte 
Wannes Ureel al 15 buurtbewoners”, be-
schrijft natuur- en vlinderspecialist Jan 
Desmet dit stukje ecologisch beheerd recre-
atief parkgebied van 7 ha 66 are. De Vlinder-
tuin en de vernieuwbouw evolueren naar de 
klimaatwijk Venning. Van 1998 tot 2014 was 
Jan Desmet technisch begeleider in de leer-
werkplaats van het OCMW Kortrijk. “Ik gaf lei-
ding aan de leerwerknemers om het domein 
aan te leggen en te onderhouden. Sinds mijn 
pensioen begeleid ik mijn opvolger Wannes 
Ureel, die langs de Vennestraat het nieuwe 
buurtproject Samen Tuinieren aanstuurt.”

40 VOLKSTUINTJES
“Aan de Vlindertuin palen ruim 40 volks-
tuintjes, hooilanden, een poel, een bloe-
menakker, wandelpaden en een kraakwil-
genbos. Ontelbare mensen nemen hier 
foto’s. Zoals Bernard Dekimpe, die het ge-
kraagde roodstaartje, het bruinblauwtje, 
de bonte vliegenvanger en de boomklever 
al in zijn lens vatte. “De vlinders trekken wij 
aan met enerzijds waardplanten waarop zij 
hun eitjes leggen, en anderzijds de nectar-
planten waarop de volwassen vlinders hun 
voedsel vinden”, verklaart Jan Desmet.

MOESTUINIEREN ZONDER GRENZEN
Hij wijst op de hoge concentratie van pink-
sterbloemen in hooiland 4, dat samen met 
de andere hooilanden aan de Vlindertuin 
paalt. “De pinksterbloem is een voorbeeld 
van een waardplant. In hooiland 4 bloeit 
de pinksterbloem in grote hoeveelheden. 
Door die bloemen zien we regelmatig 
oranjetipjes, die hun eitjes op de vrucht-
beginselen van de pinksterbloem afzetten. 
Pinksterbloemen zijn een waardemeter 
voor de kwaliteit van de hooilanden. Dit wil 
zeggen dat de bodem een bepaalde voch-
tigheidsgraad heeft en verschraalt. Dat is 
voor de toekomst van dit mooie stukje na-
tuur heel positief. De gevlekte orchis zijn in 
ruime mate toegenomen, terwijl de rietor-
chis aan zijn opmars begint. Jaarlijks ont-

vangt de Vlindertuin een paar duizend be-
zoekers. Tot op vandaag zijn de Vlindertuin 
en de bijhorende volkstuinen een toon-
beeld van wijkontwikkeling. Op termijn zal 
de Venning integraal groen ingekleurd zijn 
dankzij de stad Kortrijk, die dit project van 
Natuurpunt goedkeurde!” Wannes Ureel 
besluit: “Met het project Samen Tuinieren, 
dat wij langs de Vennestraat ontwikkelen 
en dat los staat van de Volkstuinen, leren 
de buurtbewoners en hun vrienden van 
verschillende culturen elkaar beter kennen. 
Dankzij het moestuinieren, dat geen gren-
zen kent, begrijpen ze elkaar beter.”

 R www.natuurpuntkortrijk.be  
of info@natuurpuntkortrijk.be

“Kijk, een citroenvlinder! En daar, een heel zeldzame koninginnepage”. Op De Venning bezoeken jaarlijks een paar 

duizend mensen de Vlindertuin, die dankzij ontelbare leerwerknemers van het OCMW Kortrijk tot stand kwam. 

Vlindertuin en vernieuwbouw 
evolueren naar klimaatwijk Venning

ZOMER IN AANTOCHT

VEERLE BEERNAERT

De 45-jarige Veerle Beernaert uit Bissegem heeft tijdens het WK 24 uur lopen in Turijn (Ita-
lië) een afstand van ruim 212 kilometer afgelegd. Een uitstekende prestatie en persoonlijk 
record waarmee ze bij de dames zelfs tweede beste Belg werd. Veerle werd in onze pro-
vincie als enige ultraloopster geselecteerd voor het bijzondere WK. Ze werkt als laborante 
in het az groeninge en dat speelde duidelijk in haar voordeel. “De 24-urenloop begon op 
zaterdag om 10 uur en duurde tot zondag om 10 uur. Vooral tijdens de nachtelijke uren 
was het mentaal heel zwaar. Het moeilijkste moment was rond 3 uur ’s nachts. Dan zijn er 
geen toeschouwers om je aan te moedigen en begin je na te denken. Gelukkig ben ik het 
gewoon om nachtdiensten te doen en ’s nachts actief te zijn”, lacht Veerle. 

RUTH GOETHALS

Doet de naam Ruth Goethals niet met-
een een belletje rinkelen? Dan is dat vrij 
normaal. Nochtans prijkt de 25-jarige Rol-
legemse sinds enkele weken op grote af-
fiches en banners in onze regio. Ze stelde 
zich onlangs kandidaat als figurant voor de 
stad en werd gekozen als hét model voor 
de campagne van De Grote Verleieding. 
“Een vreemd gevoel om mezelf levensgroot 
in het straatbeeld te zien. Ik heb helemaal 
geen ervaring als model, maar vond het 
wel heel leuk om te doen”, begint een trotse 
Ruth. “Mijn eerste fotoshoot vond al met-
een plaats op een bijzondere locatie. In het 
begin rilde ik enorm, maar gelukkig kon de 
fotograaf me goed afleiden zodat ik vergat 
hoe koud het water was.” Uiteraard teken ik 
de komende weken present op een aantal 
evenementen van De Grote Verleieding. 
De events van Lieve Zusjes, Stoere Broers, 
Sport@Kortrijk en de picknicks langs de 
Leie staan al met stip in mijn agenda.”

 R Wil je ook model staan in één van de volgende 
campagnes van de stad? Stel je kandidaat via 
www.kortrijk.be/formulieren/jij-als-model-in-
de-campagnes-van-stad-kortrijk. 
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WIN
De Stadskrant mag één lezer gelukkig maken met een gratis gesigneerd exem-
plaar van het boek Skunk. Mail vóór 15 juni naar stadskrant@kortrijk.be. We 
brengen de winnaar persoonlijk op de hoogte. 

GEERT TAGHON

Heulenaar Geert Taghon werkt als coördinator in de Patio in Kortrijk. In deze forensische 
jeugdpsychiatrische afdeling worden jongeren opgevangen die te kampen hebben met 
psychische problemen en onder toezicht staan van de jeugdrechtbank. De reden van hun 
verblijf in de instelling is hun ernstige psychiatrische problematiek in combinatie met een 
gepleegd misdrijf zoals diefstal met geweld tot seksuele feiten of slagen en verwondin-
gen. “Na jaren werken met een toch wel bijzondere doelgroep ontstond de drang om een 
verhaal te creëren. Geen vrolijk hulpverleningsverhaal, maar een verhaal doorweven met 
anekdotes uit de wereld van de jongeren met wie ik de voorbije 8 jaar in contact kwam”, 
begint Geert. “Mijn boek ‘Skunk, de geur van een destructief leven’ schetst de gestoorde, 
maar vooral angstige wereld van een labiele 17-jarige jongen. Ik heb het boek oorspronke-
lijk geschreven om familie en vrienden een inkijk te geven in de minder leuke kant van de 
wereld waarin ik werk.”

Duizend vragen, één adres
Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • app 1777 • aan de balie
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T.E.M. ZONDAG 7 JUNI 

SCHILDEREN | BEELDEN, ÉÉN SCHILDERIJ | le 
petit belge, creaties die zich continu evolueren en beïnvloed 
zijn door zijn reizen doorheen Brazilië,recent opnieuw houten 
beeldhouwwerken.  Willy Van de Bussche, ere-hoofdconservator 
van PMMK Oostende Provinciaal PMCPte Jabbeke, als cura-
tor | zo, za van 14u tot 19u (ma, di, woe, do, vrij gesloten) |  
kunstgalerie Cellaar | www.cellaar.be, www.le-petit-belge.be

T.E.M. ZONDAG 14 JUNI

FOTO | TUSSEN HERDENKING & HERINNE-
RING | De fototentoonstelling toont een unieke confrontatie 
tussen de portretten van de Newfoundland Memorial kariboe 
en de levende herinnering van Bosnische oorlogsveteranen |  
www.einddagendermensheid.net/exhibition.html

T.E.M. ZONDAG 21 JUNI 

EXPO | STEPHEN WILKS | Stephen Wilks (GB) leeft en 
werkt in Berlijn. Hij werkt met allerlei materiaal zoals ceramics, 
tekeningen, textielsculpturen en pinde zich nooit vast op één 
medium, wat een belangrijke 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 | zo van 11u tot 18u, do, 
vrij, za van 14u tot 18u | Paardenstallen, Korte Kapucijnenstraat | 
056 27 77 82 | www.bubox.be

MAANDAG 1 JUNI

LEZING | OORLOG, VROEGER EN NU | VRT jour-
nalist  Stijn Vercruysse brengt een lezing aan de hand van zijn 
eigen ervaringen & ruwe beelden uit Afrikaanse conflictge-
bieden: Soedan - Zuid-Soedan, Somalië, Centraal-Afrikaanse 
Republiek, Oost-Congo, Kenia, ... | 20u | €4/3 | OC Marke |  
11marke@telenet.be

DINSDAG 2 JUNI 

THEATER | M' ÈN 'T AN ONS FLASKE | Wat er al-
lemaal gebeurd is in onze stad kan je het best op de Revue te 
weten 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?  Dit alles in het pittig Kortrijks | 20u | 
ook op vrij 05/06 om 20u, za 06/06 om 20u | € 13/11 | Cultuur-
centrum Kortrijk | www.dekortrijkserevue.be
LEZING | HOE EETBAAR IS DE STAD? | Stadsland-
bouw op het balkon, op het dak, in jouw stadstuin of bij de boer 

in de stadsrand.  We beginnen met een kleine tour d'horizon 
met voorbeelden in het buitenland, Vlaanderen en Kortrijk. Wat 
is de betekenis en wat zijn de meerwaarden van stadsland-
bouw? Is het een hype, een brede beweging, of zijn het kleine 
revoluties  | 19.30u | € 10/7/5 | Vormingplus | 056 26 06 00 |  
www.vormingplusmzw.be

DONDERDAG 4 JUNI  

THEATER | NTGENT MET WE SHALL OVERCO-
ME (A VERY LAST POST) | Wim Opbrouck slaat de 
handen in elkaar met zijn muzikale wapenbroeder Ron Reuman | 
20.15u | € 15 | Schouwburg Kortrijk | www.schouwburgkortrijk.be

ONTDEK | VOORDRACHT "VOGELS IN JE 
TUIN" | De natuur ontdekken begint in jouw eigen tuin! Vooral 
van vogels in de tuin kunnen we vaak genieten | 14u | € 5 (koffie 
inbegrepen | OC Marke | www.lbvwest.be
CONCERT | LES PETITS CHANTEURS A LA 
CROIX DE BOIS | Uniek concert van het wereldvermaarde 
knapenkoor uit Parijs  ten voordele van de heropbouw kerk An-
zegem, vzw De Kier en vzw Emmanuel, Woon- en zorghotel H. 
Hart | 19u | € 20 | Onze Lieve Vrouwekerk | vdb.andre@skynet.be |  
056 21 58 52

VRIJDAG 5 JUNI

THEATER | MET ARGUMENTEN KAN JE IE-
DEREEN OVERTUIGEN | Een voorstelling over geloof 
en atheïsme die de toeschouwer alle hoeken van de zaal wil 
laten zien met  Koen De Graeve en Günther Lesage | 20.15u |  
ook op za 06/06 om 20.15u | € 11/9/6 | Theater Antigone |  
www.antigone.be | 056 24 08 87

ZATERDAG 6 JUNI  

CONCERT |  ZIN IN EEN VLEUGJE AVONTUUR? |  
Een concert met als instrumenten: hobo, althobo, fluit, piano en 
contrabas. Op het programma werken van Debussy, Dutilleux, 
Henderickx, Poulenc, Jongen, Dring en de creatie van een nieuw 
werk van de jonge Kortrijkzaan Diederik Glorieux | 20u | Concert-
studio Kortrijk | www.euterpevzw.be

CONCERT | "VIVALDI" | Een totaalprogramma over Vivaldi 
met o.a. Gloria - Credo - Sanctus- Magnificat voor Koor en orkest | 
 20u | Sint Eloois kerk | www.altravoce.be | 0486 72 42 78

VERLEIEDINGSKES  
De expo Metamorfosen pakt uit met vier Verleie-
dingskes: 4 verschillende thema’s en telkens een 
boeiende spreker die op je wacht. Mis deze eigenzin-
nige ‘Verleiedingskes’ over stedenbouw, archeologie, 
misdaad en Leievertier langs de Leie niet.

6 juni met Philippe Despriet over de restanten van 
eeuwenoude havens, grachten, poorten en stadsmuren.
20 juni met stadsingenieur Frans Van Den 
Bossche over de vernieuwde bruggen en kaaien en 
over hoe plannen soms kunnen veranderen.
18 juli met Kevin Breyne over een dubbele 
moord langs de Leie.
22 augustus met Filip Decock op alternatieve 
kroegentocht.

 R Start in TEXTURE, Noordstraat 28 - 
telkens van 10u30 tot 12u. 

 R € 6 ( toegang expo, rondleiding en drankje 
achteraf)

 R Inschrijven via metamorfosen@kortrijk.be 
of 056 27 74 70

 R www.metamorfosen.be 

Mail naar metamorfosen@kortrijk.
be vóór 15 juni en win 1 gratis ticket 
voor Verleiedingskes op 20 juni 2015.

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

in Kortrijk
AGENDA VAN 1 TOT 30 JUNI 2015

WIN

De winnaars van vorige maand
Heel wat Stadskrantlezers herkenden de loskade 
langs het nieuwe Wikingerpad aan de Leie. Tien 
lezers ontvingen een pakketje met gratis FIK-
jetongs: Marc Vandekerckhove, Mia Vanneste, 
Lynn Vanhaverbeke, Jelle Laverge, Kathleen 
Gheysen, Markita De Volder, Adeline Loosvelt, 
Wouter Baston, Jorik Naessens en Christine 
Vannieuwenhove. Dertig lezers kunnen een 
gratis strandbal ophalen: Aline Pyck, Geeraert 
Fabienne, Cathy Vercant, Warre Pattyn, Karine 
Mesdag, Romy Dewerchin, Lisa Debrouwer, 
Clara De Clerck, Fam. Declercq, Maité Lemaitre, 
Anne Cambien, Jan Bossuyt, Carine Deserranno, 
Gaby Vermandere, Ine Gaereminck, Bjarne 
Gaereminck, Charlotte Clauwaert, Robert Paeme, 
Kaatje Vanhaverbeke, Sam Trioen, Cyrille Van 
Wassenhove, Zoë Dewitte, Victorine Vlaeminck, 
Griet D’hoop, Louis Gits, Bernd Claeys, Sylvie Vincke, 
Andres Saveyn, Storm Degrave, Geert Desloover, 
Denise Desnouck. 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 juni een kaartje naar: Stadskrant, 
Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be. Tien 
lezers maken kans op een set met fietsaccessoires. 

Om de twee jaar vindt in de internationale rozentuin van Kortrijk het ro-
zenfeest plaats. Deze editie heeft als thema picknick bij rozengeur en zon-
neschijn. De origineelste picknickmand wint een prijs, maar ook zonder 
picknick kan je meedingen naar de publieksprijs van de stad Kortrijk. Tot 
eind september kan je 5 favoriete rozen uit de Franse tuin opgeven. Ook 
andere leuke activiteiten staan op het programma: creatief omgaan met 
bloemen en natuurlijke materialen, demonstratie rozenbloemschikken, 
manden vlechten, plaid maken, kennismaking met vergeten groenten, 
boomslingeren, boomklimmen, circusworkshop, water- en kriebeldiertjes 
ontdekken of deelnemen aan begeleide bezoeken. Kom meegenieten van 
een drankje en hoeveversnaperingen op zondag 28 juni van 10 tot 17 uur 
in de Rozentuin, Doorniksesteenweg 220 in Kortrijk.

 R www.inagro.be 

@GregOlszewski – Yes! Aansluiting Kennedypark 
en Kennedylaan weer open! Dank aan @wegenenverkeer 
@8500kortrijk en aannemer #norrebehaegel

@JayQueue – Eigenlijk heel trots dat ze @8500kortrijk 
als voorbeeld toonden op het @opendataforum

@DeWestvlaming – Ben je van #kortrijk en zit je op 
#Instagram? Wist je dat alle #igkortrijk foto’s nu ook gebun-
deld worden op facebook.com/IGwestvlaanderen? 

@BenRoelants – De finale van #kunstbende16 werd 
al meteen lekker ingezet. #kortrijk #schouwburg #feest

@LBossaert – Massacantus @8500kortrijk 
= full house @MercuriusK #tisgank #bier

Tweets
van de maand

Rozenfeest
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DONDERDAG 18 JUNI

GRAND MAGASIN:  
INVENTER DE NOUVELLES  
ERREURS
Inventer de nouvelles Erreurs (‘Nieuwe Fouten Be-
denken’) is geïnspireerd op ‘backstage komedies’, 
die meestal op scene tonen hoe een musical ge-
maakt wordt. We zien het ontstaan van een kleine 
opera – het bedenken van het libretto (niet meer 
dan 2 zinnen!), het kiezen van de performers (on-
der wie Diederik Peeters!), het (ontbreken van) de-
cor… tot en met het tonen van de eigenlijke opera 
(niet langer dan 20 minuten!). Hilarisch en slim. 
Met muziek van de Amerikaanse componist Tom 
Johnson. Gegarandeerd ga je breed glimlachend 
naar huis…

 R Info: do 18/06 | 20u | Budascoop Kortrijk 
Reserveren: 056 22 10 01 of  
info@budakortrijk.be

 R www.budakortrijk.be

FILM | DOCUMENTAIRE/BIOGRAFIE: KURT 
COBAIN: MONTAGE OF HECK | De documen-
taire toont homemovies (van een onweerstaanbaar schattige 
peuter) uit het familiearchief, concertregistraties, beelden van 
Kurt, Courtney Love en hun liefdesbaby, fragmenten uit inter-
views met familie en andere naasten, en door Cobain gemaakte 
kunst tot een wervelend en intiem portret | 20.15u | ook op 
ma 22 juni | € 9/€7,5 (-26,65+)/€6 (groepen) | Budascoop |  
www.budakortrijk.be

ZATERDAG 20 JUNI

VERLEIEDING | KAMPEREN LANGS DE 
STROOM | De Stroom vzw en Ubuntu nodigen je uit voor 
een water- loop- en fietstocht tussen Kortrijk en Bissegem. Deze 
organisatie richt zich van oorsprong tot personen met een be-
perking | 17u | ook op zo 21/06 om 12u | € 15/10 (kinderen), €1 
voor camping en overnachting | Guldensporencollege campus 
Kaai | www.groepubuntu.org

ZONDAG 7 JUNI

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 | 11u tot 16u | Sint-Maartenskerkhof, Jozef 
Vandaleplein, Overbekeplein en Veemarkt | philippe.devos@kortrijk.be

MARKT | MIDZOMER MATINEE | Vaste ingrediënten 
zijn de rommelmarkt, zomerse muziekjes, optreden van straatar-
tiesten, lekkere hapjes en drankjes | € 5 | ook op 14/06, 21/06 en 
28/06 | www.facebook.com/LeieNoord
CONCERT | APERITIEFCONCERT KORTRIJKS 
SYMFONISCH ORKEST | Tijdens zijn jaarlijks aperi-
tiefconcert brengt het Kortrijks Symfonisch orkest onder leiding 
van dirigent Piet De Block werk van Grieg (Noorse Dansen), Kha-
chaturian (Gayané-suite)en Sjostakovitsj (piano-concerto nr 2 ) 
met soliste Marie-Noëlle Damien | 11u | € 15 | Concertstudio 
Kortrijk | rik.honore@telenet.be
WANDELING | GELEIDE WANDELING 'VAN 
KORTRIJKSE KWAKZALVERS TOT TOP-
GENEESKUNDE' | Tot laat in de 18de eeuw beperkten 
geneeskunde en ziekenzorg zich tot steden. Op het platteland 
waren zieke dorpelingen op zichzelf aangewezen en beïnvloed 
door kwakzalvers en charlatans | 10.30u | € 4 | Toerisme Kortrijk |  
toerisme@kortrijk.be 
FILM | CINEMAATJES | Kooky (6+) | Nadat het vertede-
rende rode knuffelbeertje Kooky op een vuilnisbelt terechtkomt, 
komt hij tot leven en rent een mysterieus bos in. Hij beleeft de 
meest fantastische avonturen op weg naar huis. | 10u | Ontbijt 
om 9u (vooraf inschrijven via info@budakortrijk.be of 056 22 
10 01) | € 9/€7,5 (-26,65+)/€5,5 (-12) + ontbijt:€5/€2 (-12) |  
Budascoop | www.budakortrijk.be
FILM | CINEMAATJES | Felix (9+) | In dit muzikale avon-
tuur wil Felix kost wat kost zijn droom najagen om saxofonist 
te worden, net zoals zijn vader. Billy Elliot met sax ontmoet The 
Buena Vista Social Club in Kaapstad, Zuid-Afrika | 10u | Ontbijt 
om 9u (vooraf inschrijven via info@budakortrijk.be of 056 22 
10 01 | € 9/€7,5 (-26,65+)/€5,5 (-12) + ontbijt:€5/€2 (-12) |  
Budascoop | www.budakortrijk.be

MAANDAG 8 JUNI 

FILM | DOCUMENTAIRE | Kosmos | Dicht op de huid 
gefilmd volgt Kosmos het gezin van Kevin Mroc, een Roma-
familie uit Slowakije die tot eind 2013 in het gekraakte Gesù-
klooster in Brussel woonde. In de aanloop naar de ontruiming 
van het pand maakte de jonge Belgische regisseur Ruben Desiere 
deze documentaire met fictieve elementen  | 20.15u | € 9/€7,5 
(-26,65+)/€6 (groepen) | Budascoop | www.budakortrijk.be

SMARTPHONES: 
EEN SLIMME KEUZE?
Wil je met je mobiele telefoon meer doen dan alleen 
maar bellen en SMS’en? Wil je ook je agenda behe-
ren, je contactpersonen bijhouden, e-mailen, sur-
fen, apps installeren…Dan heb je een smartphone 
nodig. Maar is een smartphone wel een slim idee? 
Jaagt zo’n toestel je niet onnodig op kosten? In deze 
infosessie staan we stil bij een aantal addertjes onder 
het gras, geven we tips bij het maken van je keuze, 
bekijken we het verschil tussen wifi en mobiel inter-
net, staan we stil bij data- en stroomverbruik en wat 
te doen bij schade. Lesgever is Joris De Sutter. 

 R Zaterdag 20 juni 2015 | 10u -12u | 
Vooraf inschrijven noodzakelijk via 056 26 
06 00 of www.vormingplusmzw.be

 
VERLEIEDING | SO YOU THINK YOU CAN QUI-
CHE/SO YOU THINK YOU CAN CAKE? | Een 
‘ludieke’ wedstrijd én een pop up coffee bar op een geheime plek 
in de natuur met een streepje muziek.  Deelnemers brengen zelf-
gemaakte taarten of gebak mee, waarna het publiek geniet en 
quoteert. Reserveer alvast je tafeltje of doe mee, want er vallen 
spannende prijzen uit de lucht! | 18u ook op zo 30/08 om 14u | 
geheime locatie | www.lisagold.be | 
WANDELING | OP ZOEK NAAR BLOEIENDE 
GRASSEN | Grassen zijn de belangrijkste plantenfamilie 
voor onze voedselvoorziening (tarwe, maïs, rijst, banaan,…). 
Door de primitieve bloemen zonder kelk-  en kroonbladeren zijn 
ze echter moeilijk op naam te brengen | 14.30u | bezoekerscen-
trum Hof te Coucx | piet.missiaen@pandora.be
VERLEIEDING | NAAR DE MONDING VAN DE 
HEULEBEEK | VZW Tinekesfeesten organiseert in sa-
menwerking met Heerlijke Heulebeek een avontuurlijke na-
tuurwandeling van acht kilometer langs de Heulebeek tot aan 
de monding in de Leie | 14u | Buurthuis Molenheem | www.
tinekesfeesten.be 
VERLEIEDING | HAARTIEST EN DE BAARD-
MANNEN | Kom bij Haartiest en de baardmannen genieten 
van een authentieke scheerbeurt of een klassieke snit in een ge-
zellig en ongedwongen kader. Laat je verwennen met rozenwa-
ter, warme handdoeken en natuurlijke oliën. In deze retro, pop-up 
kapperszaak kan je ook proeven van een huisgemaakte baard-
manpaté (slagerij Halenplein, Kortrijk) en een fris, blond Baard-
manbiertje (brouwerij St Eutropius, Heule) | 17u | gratis maar €2 
voor Baardmanbiertje| Diksmuidekaai | www.haartiest.be
CONCERT | VREDESCONCERT VOOR DE AAR-
DE | 20u | € 17 (vvk)/15 (add) | Onze-Lieve-Vrouwekerk | 0485 
52 24 12 | therose.ofjericho@hotmail.com

DINSDAG 9 JUNI 

FILM | DOCUMENTAIRE | Brussels Wild |Wanneer de 
Brusselse filmmaker Bernard Crutzen op een avond met de fiets 
naar huis rijdt, komt hij oog in oog te staan met een vos. Die kijkt 
hem aan met een brutale blik en lijkt te zeggen : "Wat doe jij 
hier?" Bernard Crutzen wil de vraag terugkaatsen: "En jij, wat doe 
jij hier in Brussel? Is de stad wel iets voor jou?| 20.15u | € 9/€7,5 
(-26,65+)/€6 (groepen) | Budascoop | www.budakortrijk.be

WOENSDAG 10 JUNI 

FILM | DOCUMENTAIRE | What about Eric? | De ener-
gieke Eric Kabongo, een jonge Congolese Belg, droomt van een 
muziekcarrière. Zijn droom komt echter in conflict met de harde 
realiteit en een verleden dat hem achtervolgt. What about Eric? 
maakt een reis doorheen het hoofd van Eric, de plaats waar 
droom en realiteit samenkomen en frustratie in enkele tellen kan 
omslaan in woede | 20.15u | € 9/€7,5 (-26,65+)/€6 (groepen) | 
Budascoop | www.budakortrijk.be

DONDERDAG 11 JUNI

VERLEIEDING | BEYOND THE GOLDEN RIVER |  
De film speelt zich af in het Leiedal, waar de ziel van de Leie op-
duikt, in de gedaante van een jonge waternimf Alma. Na lang 
ronddolen, komt zij terecht in een vlasfabriek waar ze verschijnt 
in de droom van drie nachtwerkers | 20u | € 8 | Budascoop |  
www.samopravo.com

LEZING | RELIGIE EN ATHEÏSME: (ON)OVER-
BRUGBAAR? | Voor 'Met argumenten kan je iedereen 
overtuigen' buigen acteurs Koen De Graeve en Günther Lesage 
zich over het werk van Richard Dawkins en Allister Mc Grath. 
Twee volledig tegengestelde visies over geloof, het al dan niet 
bestaan van een bovennatuurlijke god en fundamentalistisch 
atheïsme | 20u | € 5 | Theater Antigone | www.vormingplusmzw.
be | 056 26 06 00
FILM | DOCUMENTAIRE | N- the madness of reason |  
Fransman Raymond Borremans trok naar de Ivoorkust om er als 
avonturier, muzikant en entomoloog de allereerste encyclope-
die van een nieuwe wereld samen te stellen. Helaas overleed 
hij toen hij aan de letter N aanbeland was. Dit experimentele 
filmessay trekt in het spoor van Borremans' rusteloze geest, 

ZONDAG 21 JUNI

VERLEIEDING | LEIEBOOT MET ZANGKOOR | 
Vanop een boot op de nieuwe Leie in Kortrijk zingt zangkoor ‘Ic 
jeune my’ liederen over Leie, water en vlas. Geniet van dit spek-
takel als toeschouwer vanop de kade of vaar met ons mee en 
beleef dit van dichtbij | 14u | € 10 (rondrit van +/- 1 uur, met 
hapje en drankje) | Handelskaai | wvandeputte@gmail.com 
VERLEIEDING | KANOVAREN 'KORTRIJK BY 
WATER' | Met zijn tweetjes in een kayak of met 10 mensen 
in een grote Canadese kano meevaren op de Leie. Een begeleider 
neemt je in groep mee en geeft op een 6-tal haltes uitleg over 

Kortrijk.  Na deze fijne inspanning wacht een hapje en drankje 
aan wal | 10u, 14u, 16u | € 10 (incl hapje + drankje) | Skatebowl | 
 rfi@seyntex.be
CONCERT | DONDER IN 'T HOOI @ FOLKBAL 
FINK BISSEGEM | Folkbal georganiseerd door FINK |16u | 
 Ontmoetingscentrum De Neerbeek | www.donderinthooi.be
VERLEIEDING | DOKTER VALCKE | Heeft water effec-
tief een therapeutische kracht? Dat is de prangende vraag waar-
op de vzw een antwoord wil krijgen. Wist je dat er in het oud 
politiecommissariaat zich vroeger een kliniek voor watertherapie 
bevond? With.h wil met dit project de geschiedenis en de rode 
draad doorheen de kliniek terug nieuw leven inblazen | altijd 
open | t.e.m. zo 05/07 | Sint-Amandslaan en Overleiestraat |  
www.vzwwith.org/wordpress
VERLEIEDING | MUZIKALE DANS VERLEIE-
DING | Verdwaald in de dans langs de LEIE op de ver-lei-
dende tonen van Folk. FINK  (Folk in Kortrijk) organiseert een 
gratis Balfolk | De folk-fanfare vertrekt om 14u van de Neerbeek 
en wandelt tot aan de Leie en terug. Neem je instrument mee 
en sluit aan bij deze vrolijke stoet | 14u | OC de troubadour |  
www.finkvzw.be
CONCERT | 7e VLAZZ JAZZ JAM SESSIE | Jazz 
Combo onder leiding van Andy Declerck, docent aan het Con-
servatorium van Kortrijk, gevolgd door jam sessie | 19u | KAFFEE 
DAMAST Museumbistro@Texture Kortrijk | www.facebook.com/
pages/Kaffee-Damast | 056 98 00 86
SPORT | WERELD YOGADAG | 20u | Buda Beach | 
0498 90 92 18 | www.kortrijk.be/sport

WOENSDAG  24 JUNI 

SPORT | KIDSSPORTDAG| Zoals elk jaar mogen alle kin-

en creëert een poëtische, audiovisuele dialoog tussen zijn 
eigen reflecties en het glorieuze verleden van West-Afrika.  | 
20.15u | € 9/€7,5 (-26,65+)/€6 (groepen) | Budascoop |  
www.budakortrijk.be

VRIJDAG 12 JUNI 

SPORT | BEACH RUGBY | Vrijdag- avond veteranen- en 
sympathisanten tornooi. Zaterdag top men & women tornooi 
met ploegen uit binnen en buitenland | 19u | ook op za 13/06 
om 10u | Grote markt | Beach@curtrycke.be 
VOETBAL | LIVE-UITZENDING RODE DUIVELS 
VS WALES | Tijdens de beach rugby wordt de match live 
uitgezonden op de ledwall | 20.45u | Grote Markt
FILM | WILD | Achtervolgd door de herinneringen aan haar 
overleden moeder, en zonder ook maar enige ervaring, besluit 
Cheryl helemaal alleen de Pacific Crest Trail te lopen, een tocht 
van meer dan 1600 km. WILD legt haar angstige en mooie 
momenten bloot, tijdens een reis die haar soms gek maakt, 
soms kracht geeft en uiteindelijk geneest | 20.15u | ook op 
di 16/06 | € 9/€7,5 (-26,65+)/€6 (groepen) | Budascoop |  
www.budakortrijk.be

ZATERDAG 13 JUNI 

CONCERT | SINT-LUTGARDISVIERING | Misviering 
met medewerking van het Aalbeeks gemengd koor | Sint-Corne-
liuskerk | www.davidsfonds.be
BEURS | SHOP A JOB | Jobbeurs in Kortrijk | 9.15u tot 
12.15u | K in Kortrijk | rita.caby@voka.be

ZONDAG 14 JUNI 

VERLEIEDING | MEDITATIEVE WANDELING | De 
aandacht tijdens deze wandeling gaat naar de stappen en je 
ademhaling | 14.30u | -Sint-Amandsplein | brug.der.wijsheid@
skynet.be
WANDELING | PLANTENWANDELING | Kleurige 
kruiden in de Leievallei. Juni is een topmaand voor wilde bloe-
men in grasvelden en  bermen en op de oevers van de Leie | 9.30u 
| Leievallei Marke - 't Schrijverke | www.natuurpuntkortrijk.be
HANDBAL | BEACHHANDBAL | Ook dit jaar vindt er 
opnieuw een beachhandbaltornooi plaats | 11u | Grote Markt | 
www.apolloon.be 
VERLEIEDING | BIKINI BOOTCAMP | Bikini Bootcamp 
is de ideale mogelijkheid om naar de strakke bikinilijn toe te wer-
ken. Eén zondag per maand nodigen we je uit om eens goed te 
zweten en dit met de prachtige Leieboorden op de achtergrond. 
Nieuwsgierige passanten kunnen een kijkje nemen of zelfs aan-
sluiten | 11u | Buda Beach | mariecarpentier@hotmail.com 
ETEN EN DRINKEN | VADERDAGONTBIJT - VER-
RAS JIJ PAPA MET EEN BEESTIG ONTBIJT 
OP DE BOERDERIJ? | Op zondag 14 juni zetten 16 ac-
tieve boerderijen en 2 serres in West- en Oost-Vlaanderen hun 
poorten wagenwijd open. Geniet van een ‘beestig’ ontbijt met 
loeiendverse hoeve- en streekproducten en werp een blik achter 
de schermen van Rollie's. Vaderdag vieren op de boerderij wordt 
beslist een onvergetelijke moment. Ga naar www.onthaalopde-
boerderij.be voor meer info & inschrijven | 9u | € 15/8/gratis | 
Rollie's - Goed Te Tombroeck | www.onthaalopdeboerderij.be | 
0475 32 40 28
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deren gratis deelnemen aan een namiddag spelen en sporten, 
maar wel in een bijzonder thema | 13u45 tot 17u | 2de kleuter – 
 6de leerjaar | grats | S.C. Lange Munte 

DONDERDAG 25 JUNI 

DOEBEURS | DOE-AAN-SPORTBEURS KORTRIJK | 
Behalve de klassieke balsporten staan heel wat dansvormen, 
verdedigingssporten, avontuurlijke sporten,  trendy spor-
ten en vele andere sporttakken op het programma. Bij elke 
gevolgde initiatie, krijgt ieder kind een stempel op een sco-
rekaart | ook op vrij 26/06 en ma 29/06 | Xpo-Hallen Kortrijk |  
www.bloso.be/sportpromotie | 050 50 23 20

VRIJDAG 26 JUNI 

VERLEIEDING | SKEELEREN LANGS DE LEIE-
BOORDEN | Wil je deel uitmaken van een groep enthousi-
aste skaters? | 19.30u | Conservatoriumplein | www.kangarooz.be
FESTIVAL | FESTIVAL PERPLX | Na 30 jaar evolueerde 
Humorologie van een humor- naar een circusfestival en dat 
wordt gepast gevierd met een nieuwe naam: PerplX. Verwacht 
je aan fysieke performances, hedendaags circus, visuele en 
muzikale humor. Met o.a. CASUS (Aus), Alexander Vantourn-
hout, Cie Ea Eo, Yllana en Circus Ronaldo | 20.30u | ook op za 
27/06 om 15u, zo 28/06 om 12u | OC Marke | www.perplx.be |  
056 23 98 55
VERLEIEDING | VLOTTENDE VERBEELDING | De 
kleuters van basisschool De Kleine Kunstgalerij laten zich van hun 
meest creatieve kant zien. Samen met hun ouders bouwden ze 
mee aan een vlot van petflessen en lieten hun verbeelding hierbij 
de vrije loop | 16.30u | Damkaai | www.dekleinekunstgalerij.be

ZATERDAG 27 JUNI

DUIKVLUCHT
‘Op een ongewone plek, verborgen langs het water, 
waar uilen ’s nachts de wacht houden, ver weg van 

CONCERT | PIANORECITAL | Timur Sergeyenia (Belarus, 
Minsk 1969) volgde piano vanaf zijn 3de aan de speciaalschool 
voor jong talent te Minsk. Als 10-jarige mocht hij in 1979 de 
Sovjetunie vertegenwoordigen op het 1ste Wereldforum voor 
jonge kunstenaars in Sofia | 17.30u | € 15 | Kerk O.L.V. Hospitaal 
Kortrijk | www.oekeneNV.be

VERLEIEDING | BOOTTOCHT MET SLOEP 'KAL-
LE' | In een sloep met motor kan je op een verrassende wijze 
Kortrijk ontdekken. Lekker relax op een sloep op de Leie, dat is 
pas zomer! | 15u | € 20 | Aanlegsteiger | toerisme@kortrijk.be

DINSDAG 30 JUNI 

THEATER | COMEDYTALES OPEN MIC | Come-
dyTales, een Kortrijks/Gents comedycollectief, pakt uit met een 
maandelijkse Open Mic in deDingen | 19u | € 3 | DeDingen | 
www.facebook.com/comedytales

DOORLOPEND

FAMILIE | OP STAP MET STAF STEKEL - KIN-
DERPARCOURS | Aanrader voor gezinnen met kinderen 
tussen 6 en 12 jaar | di-vr 10u-18u, za-zon 11u-18u | € 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 duivengevangenis, een 
vliegveld met bunker, de cellen waar krijgsgevangenen heimelijk 
werden afgeluisterd, een bomvolle ziekenzaal. Je wandelt of fietst 
ernaar toe | Kortrijk 1302 | http://www.kortrijkbezet14-18.be
GAME | CITYGAME: DE SPION - GROOTE 
OORLOG | Speel mee in de spannende citygame rond spi-
onage tijdens WO I | € 1,79 | Kortrijk 1302 | www.kortrijkbezet 
14-18.be/stadsspel

drukte en gewoel, ontmoeten vier mensen elkaar en 
delen er lief, leed en geheimen.’ 
Zo kondigt het theaterstuk ‘Duikvlucht’ van Theater 
Antigone en Studio Orka zich aan. Een meeslepende 
theatervoorstelling over de intense vriendschap tus-
sen vier verdwaalde zielen, die zich bevinden waar de 
wereld lijkt te eindigen. 
Het stuk is een avontuur vol bizarre ontmoetingen, 
gruwelijke misverstanden én ontelbare dromen. 
Simpelweg een schitterende, familievoorstelling 
voor jong en oud. ‘Duikvlucht’ is een aanrader voor al 
wie theater een warm hart toedraagt. 
Laat je meeslepen in de wondere wereld van Daniel 
’de braakballenverzamelaar’, zijn vriend Nico en 
Mandus de schapenherder. Bekende acteurs als Ruth 
Beeckmans en Nico Sturm overstijgen zichzelf en til-
len het stuk naar een ongeziene hoogte. 

 R 18u | ook op zo 28/06 om 15u en 18u, ma 
29/06 om 18u, woe 01/07/15 om 15u en 
18u, vrij 03/07 om 18u, za 04/07 om 15u 
en 18u, zo 05/07 om 15u  

 R € 11/9 (-26/60+)/6 (EYCA)

 R Theater Antigone | Leiemeersdreef Kuurne   
www.antigone.be | 056 24 08 87 
 

VERLEIEDING | MIDZOMERRUN | Als de nacht langzaam 
valt, trekt een kolonne van honderden lopers zich op gang langs 
een uniek parcours van 5 of 10 kilometer doorheen het historisch 
stadscentrum van Kortrijk. Langs het parcours dompelen we jul-
lie onder in een unieke sfeer waarin muziek, licht en een spor-
tieve belevenis centraal staan | 22u | € 2 | Schouwburg Kortrijk |  
www.midzomerrun.be
FIETSEN | 25ste EREPRIJS "SPORT EN NERING" |  
Wielerwedstrijd voor juniores WBV  Inschrijving en prijsuitrei-
king taverne-restaurant 't Rebbeke  Wedstrijd over 93.60 km 
(12 ronden)  Bergprijs € 60 | 15u | 't Kastanjehuis Kooigem |  
www.wielerclubkooigem.be

ZONDAG 28 JUNI 

PICKNICK | ROZENFEEST - PICKNICK BIJ 
ROZENGEUR EN ZONNESCHIJN | Kom pick-
nicken op het rozenfeest. Neem je picknickmand met je lunch 
of tussendoortje mee en geniet van de geuren en kleuren van 
rozen of kies een hoekje in het park. Toon ons je originele en 
sfeervol versierde picknickmand en wie weet win je één van 
onze mooie cadeaubonnen | 10u | Internationale Rozentuin |  
www.rozentuinkortrijk.be 

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 september: 10 juli, editie oktober: 31 augustus en editie november: 5 oktober.

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

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

UiTPAS, 
daar kan je nog ’s 
mee buitenkomen
Spaar punten met UiTPAS zuidwest en 
verzilver deze in een korting, cadeau 
of een ander voordeel door deel te 
nemen aan vrijetijdsactiviteiten.

Beschikbaar vanaf 14 september 
in heel Zuid-West-Vlaanderen.

 R uitinzuidwest.be
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Wil jij je instagramfoto’s op deze pa-
gina zien verschijnen? Tag ze dan 
met #igkortrijk. De leukste snapshots 
krijgen een plaatsje in de Stadskrant, 
op de ledwall of in andere publicaties 
van de stad. Instagramers Kortrijk 
lanceert bovendien elke maand een 
themawedstrijd. Deze keer kan je een 
leuke prijs winnen als je je foto tagt 
met #igkortrijk_verleieding.

#IGKORTRIJK ZOEKT JE! 
catherine_de_decker 

Mooi moment op de #degrote-

verleieding #kortrijk

frederikcornillie Licht en sier in #kortrijk #igkortrijk #nofilter

jorenspeecke Ten aan-

val! #kartonnenridders 

#sinksen #igkortrijk 

jorenspeecke Vreemde vogel... #sinksen15 #igkortrijk
heinwittouck - Color of Time 

mocht er best zijn. Leuke 

afsluiter voor #sinksen in 

#Kortrijk #igkortrijk

fayelleyton #igkortrijk #kortrijk#sinksen

ruthvandenberghe #sinksen#igkortrijk#leieboorden. WAW!

dewittetim 
#sinksen with a view!

elisapersoone
 #Sinksefeesten

#kortrijk

small_time_hero #sinksen #sinksen15 #sinksenfees-ten2015 #igkortrijk

eilimedc Kortrijk is van-

daag te mooi voor filters! 

#igkortrijk #picknick #leie 

#nofilter 

tlmtkortrijk Een stad zonder 

stroom is als een mens zonder 

droom #igkortrijk 

#degroteverleieding

timpie79 

Zwemmen in kortrijk

tlmtkortrijk
#sinksen15 

#9 #igkortrijk

elsje_xox Cie Artonik #colorsoftime #igkortrijk #schouwburgplein #wonderful 

kjellev Kleurfie ofzo...
 #sinksen15

michke20 #igkortrijk #igvisitflanders #igsink-sen15 #igzwembadjes

bedsgn Car Wash #sinksen 

#igkortrijk #sinksen #kor-

trijk #bolwerk

pixeldimensions 

#Sinksen #pictureOfTheDay 

#igkortrijk

arne_verbrugge Prachtige avond was me dat. #degro-teverleieding #igkortrijk #lichtshow 

mmillecamps 't Is van moeten #blazen van de #zwaantjes in #igkortrijk #sinksen15 

louise.ds Picknicken op Madame haar kleed. #kortrijk #sinksenfees-ten #picknick

DIT WAS
SINKSEN15
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Sinksen15  ( © Luc Demiddele) 


