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TERUGKOPPELING INFOMOMENT 
CAMPUS KORTRIJK WEIDE
Buurtbewoners, gebruikers van de site en Kortrijkzanen krij-
gen meermaals de kans om hun idee te geven over de ont-
wikkelingen op Campus Kortrijk Weide. Via Kortrijk Spreekt 
kreeg het stadsbestuur al heel wat suggesties binnen voor 
de verschillende deelprojecten op Campus Kortrijk Weide. 
Het inspraaktraject over het openbaar domein en de fuifzaal 
is bijna afgerond. Het inspraaktraject over het zwembad 
is nog lopende. Op het infomoment van maandag 18 mei 
werd een stand van zaken gegeven van de verschillende 
ontwikkelingen. Op het programma stonden: 
• Een toelichting van het voorontwerp van het openbaar 

domein door ontwerpbureau Technum & Denis Dujardin.
• De timing & fasering van de werken.
• Een presentatie van Parko over de maatregelen omtrent 

parkeren in de omgeving. 
• Voorstelling van de nieuwbouw van het Centrum voor 

volwassenonderwijs.

De aanwezigen konden ook terecht bij de verschillende info-
tafels over de fuifzaal, het zwembad, Howest, Centrum voor 
volwassenonderwijs, Stationsproject, minder hinder, enz.
Meer info: www.kortrijk.be/campuskortrijkweide of kor-
trijkspreekt@kortrijk.be - tel. 1777. Bezoek de Facebookpagi-
na van Campus Kortrijk Weide voor de recentste nieuwtjes.

KORTRIJK SPREEKT OP TOER
Op zaterdag 9 mei trok het stadsbestuur op pad in de Tien-
tjeswijk te Bissegem. Ondertussen werden de resultaten van 
deze toer verwerkt. De Stadskrant geeft een kort overzicht:
- 33% van de bewoners vulden de deurhanger in, dat zijn 

316 adressen.
- 81% onder hen is trots om Kortrijkzaan te zijn.
- 97% woont graag in de buurt, 74% kent veel omwonen-

den en 86% voelt er zich veilig.

Dit zijn nog maar de eerste gegevens van de enquête. De 
buurtbewoners krijgen eind augustus een folder in de bus 
met een samenvatting van de door hen gestelde vragen, de 
meest opmerkelijke resultaten van de bevraging en de daar-
aan gekoppelde acties. Binnenkort trekt het stadsbestuur 
naar een andere omgeving. Hou de website en je brieven-
bus in de gaten. Deze resultaten mag je verwachten in de 
Stadskrant van september.

Kortrijk Koerse wordt dit jaar voor het 
eerst op een vrijdag georganiseerd. Voor 
de grote namen zich op gang trekken, 
mogen 60 stadsbewoners een pittige 
sportieve strijd uitvechten. p.8

‘Kortrijk Congé is op 11 juli aan zijn 
10de uitgave toe. Het wordt een optocht 
waarin iedereen zijn boodschap voor de 
toekomst uitdraagt. p.6

Niets is zo zalig als onder de zomerzon 
langs de waterkant genieten van zelf 
meegebrachte spijzen en dranken. Het 
kan deze zomer in overvloed door deel te 
nemen aan de Leiepicknicks. p.9

Vakantie of geen vakantie, in de zomer-
maanden ontvangen de Kortrijkse han-
delaars je met open armen. De winkels 
in het centrum zijn ook open op zondag 
tijdens ieder eerste shopweekend van de 
maand. p.18

Voor de tiende verjaardag hebben de 
organisatoren alles uit de kast gehaald. 
De parade op zondag wordt een ‘best of’ 
van de voorbije tien jaar. p.20

En verder:
• Zomerconcerten > 3
• Thuisblijvers > 4-5
• 10-11 juli > 7
• Kortrijk Koerse > 8
• Leiepicknicks > 9
• Tips voor gezinnen > 10
• Tips voor wandelingen > 11

• Zomer aan het water > 12
• Zomerkalender > 13-16
• Topzaak > 18
• Alcatraz > 19
• Last Post > 21
• Hitteplan > 22
• Kortrijk Kort > 24-25 
• Fanweekend KVK > 26

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis thuis bezorgd 
Foto cover: Dirk Claeys | Foto backcover: Luc Demiddele | Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042,  
8500 Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 39.500 exemplaren | Klachten over de bezorging?  
Neem contact op met het Team Communicatie, 056 27 87 96 | Heb je zelf nieuws? Neem dan contact op met de redactie via stadskrant@kortrijk.be. 

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. 
Tussen 22 juli en16 augustus is het 
stadhuis enkel open van maandag tot 
en met vrijdag van 9 tot 12.30 uur. Op 
volgende feest- en brugdagen is het 
stadhuis gesloten: 11, 20 en 21 juli en 
15 augustus. Zie ook pag. 24 en 25

OPENINGSTIJDEN STADHUIS (GROTE MARKT 54) 

SPREEKTKORTRIJK

Je hoeft echt niet naar het zuiden van Frankrijk te trekken om tijdens de zomermaanden van die typische 

mediterrane sfeer te genieten. De stad Kortrijk pakt net zoals vorig jaar met zomermarkten uit. Doorgewinterde 

festivalgangers kunnen dan hun hart ophalen aan de zomerconcerten.

Proef en beleef de zomer op donderdag-
avond op de leukste plekjes van de stad. 
Lokale handelaars toveren het Jozef Vanda-
leplein en Sint-Maartenskerkhof om tot een 
markt die doet denken aan de Provence of 
Toscane. Zuiderse uitstraling en ambiance 
zijn verzekerd. Bovendien krijgen de bezoe-
kers een muzikaal traktaat door een sfeer-
vol optreden. De markten gaan van start 
om 17 uur.

Kruis alvast 9 en 16 juli en 20 en 27 augustus 
in jouw agenda aan. Op 9 juli kan je genie-
ten van de Franse ambiance-muziek door 
Baldo et les années vinyls. Op 16 juli zorgt 
Ontpopt voor opzwepende Vlaamse mu-
ziek. Op 20 augustus is soul aan de beurt 
met de Kortrijkse Soul Band Avenue. Frans 

chanson door Les sacs à sacs is op 27 augus-
tus de afsluiter. 

GRATIS CONCERTEN
De muziekliefhebbers komen aan hun trek-
ken met de zomerconcerten op woens-
dagavond. Zij kunnen er genieten van een 
drankje en een gratis optreden. Dit jaar zet 
initiatiefnemer Feest in Kortrijk in op de sa-
menwerking met enthousiaste verenigin-
gen die de concerten mee organiseren.
Op 8 juli vormt het Kortrijkse Astridpark het 
decor voor de Guy Swinnenband (partner 
Café de Speedboot). The Vicious palmt op 
15 juli het Ghellinckpark in Bissegem in 
(partner Bissegem Feest). Voor de eerste 
maal vindt in Rollegem een zomerconcert 
plaats en wel op 22 juli op het Dorpsplein 

(partner Folkloreraad). Dan is La Cuenta van 
de partij. Ook Marke heeft zo’n muzikale 
primeur (partner jeugdhuis ’t Arsenaal). Op 
12 augustus kan je aan het ontmoetings-
centrum  IC/TC, de coverband van AC/DC, 
aan het werk horen en zien. 
Op 19 augustus weerklinkt de stem van Han-
nelore Bedert in het Kortrijkse park Blauwe 
Poort (partner Scouts Groeninge). Op 26 
augustus zorgt King Kong Parkfest voor de 
muzikale invulling in het Koning Albertpark 
Kortrijk (partner Waterski Vlaanderen vzw).

Deze gratis concerten beginnen omstreeks 
19 uur. Interessant weetje: je kan de FIK-
jetons gebruiken om je drankjes te betalen.

 R Info: www.zomerinkortrijk.be

Zomerse markten 
en concerten
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JAISON GHEKIERE
"MIJN RIJBEWIJS HALEN"

Jaison Ghekiere heeft in juli en augustus 
geen internationaal paspoort nodig, maar 
wil er wel graag een ander belangrijk do-
cument in zijn portefeuille bij. "Samen met 
mijn vader ben ik volop aan het oefenen om 
mijn rijbewijs te halen. Voor het theoretisch 
examen ben ik al geslaagd, hopelijk lukt het 
in augustus ook met de praktische proeven. 

Nu tuf ik nog overal naartoe met mijn brom-
mer." Het rijbewijs zou een leuke reden tot 
feesten zijn, en dat is Jaison ook van plan. "Ik 
kijk ernaar uit om met mijn vrienden regel-
matig eens stevig uit te gaan. Daarvoor wil ik 
ook zelf de centjes verdienen: voor het twee-
de jaar op rij werk ik gedurende twee weken 
als jobstudent bij de stad, bij de dienst huis-
vuilophaling," zegt de student houtbewer-
king, die vroeger regelmatig genoot van een 
vakantie in Zuid-Frankrijk. "Hopelijk kan ik 

een van de komende jaren eens naar Barce-
lona, dat zou super zijn!"

FRANCINE CASAERT:
"WERKEN EN GENIETEN IN 
ZWEMBAD ABDIJKAAI"

Het is al jarenlang een vaste gewoonte: in 
juli en augustus blijft Francine Casaert ge-
woon doorwerken, om in het voorjaar of 
najaar een reisje te plannen. Dat doet het 

Een uitdagende trektocht in de bergen, lekker luieren op een strand, een culturele of sportieve trip, of de combinatie van 

dat alles: de vakantiemogelijkheden zijn tegenwoordig eindeloos. In juli en augustus, dé vakantiemaanden bij uitstek, 

trekken duizenden Kortrijkzanen er graag op uit om op een leuke locatie, ergens dichtbij of veraf, de batterijen opnieuw 

op te laden. Dat geldt evenwel niet voor iedereen: heel wat mensen kiezen er (on)bewust voor om tijdens de warmste 

maanden thuis te blijven. Wij zochten vijf 'huismussen' op en peilden naar hun plannen voor de komende zomer.

Ook thuisblijven 
kan vakantie zijn...

manusje-van-alles van zwembad Abdijkaai 
ook in 2015.
"Ik zou het eigenlijk niet meer anders wil-
len," lacht ze. "Door mijn job kon of mocht 
ik vroeger in deze periode nooit vakantie 
nemen, en ik heb daar ook geen proble-
men mee gehad. Integendeel: ik ben in juli 
en augustus bijna permanent in het open-
luchtzwembad en geniet er enorm van om 
met de vele trouwe klanten een babbeltje 
te slaan. Iedereen kent hier iedereen en ze-
ker in deze periode van het jaar komen de 
mensen hierheen met een goed humeur. In 
september breekt voor mij dan een rustiger 
periode aan en plan ik misschien wel een 
reisje, alleen of met een goede vriendin. In 
het verleden genoot ik erg van trips naar 
Ierland en Griekenland, maar mijn abso-
lute droombestemming is Cuba. Het moet 
heerlijk zijn daar de sfeer op te snuiven, een 
babbeltje te doen met de inheemse bevol-
king, er de lokale cultuur te leren kennen 
en er de traditionele oudere wagens te zien 
rondrijden. Misschien moet ik dat plan bin-
nenkort echt wel eens uitvoeren..."

CHRISTEL BEKAERT
"RONDTOEREN MET DE FIETS"

Ook voor Christel Bekaert wordt het een va-
kantie in eigen land. De Bellegemse, die be-
roepshalve diensten aan huis verzorgt bij se-
nioren, heeft daar een specifieke reden voor. 
"We zijn volop bezig met de installatie van 
een nieuwe keuken, dat krijgt onze prioriteit. 
We hopen dat het helemaal af zal zijn tegen 

dat de zomer goed en wel begint."
Toch heeft Christel geen gebrek aan vakan-
tieplannen. "Bij goed weer trek ik er met 
plezier met mijn man, zus en schoonbroer 
op uit voor een stevige fietstocht. Ritjes van 
40 tot 60 km, bijvoorbeeld richting Veurne 
of Gent, zijn geen uitzondering. Uiteraard 
stoppen we dan graag eens bij een café-
tje. Het gebeurt ook dat we onze picknick 
meenemen. Ik rij weliswaar met een elek-
trische fiets, maar doe zoveel mogelijk op 
eigen kracht. Daarnaast nodigen we graag 
vrienden of familie uit op een barbecue. Bij 
regenweer leggen we graag een kaartje 
met de familie. En op Kortrijk Koerse zijn we 
er ook steevast bij."
Christel heeft al heel wat boeiende reisbe-
stemmingen bezocht (Afrika, Thailand,...), 
en hoopt ooit de Verenigde Staten te kun-
nen ontdekken. "Vooral de Grand Canyon 
lijkt me fantastisch!"

LUT VAN WEZEMAEL
"EINDELOOS GENIETEN VAN 
LEIEBOORDEN"

De Baai van Napels en een citytrip naar Bar-
celona heeft ze al achter de rug, maar in de 
zomermaanden plant Lut Van Wezemael 
geen grote trip. "Later dit jaar volgen wel 
nog een bezoek aan onze dochter, die aan 
de Bodensee (grens Duitsland-Zwitserland) 
woont en een reisje naar de Languedoc en 
Provence," zegt Lut, die al 21 jaar lid is van 
de West-Vlaamse Gidsenkring en Kortrijk 
dan ook op haar duimpje kent.

"Ik woon in Kuurne, maar we zullen in juli en 
augustus erg veel in Kortrijk zijn. Zo vinden 
we het zalig om samen met de kleinkinderen 
fietstochten, onder meer langs de Leie, te ma-
ken. Ik ben zelf eigenlijk verliefd geworden 
op de vernieuwde Leieboorden. Als stadsgids 
heb ik de metamorfose van dit stadsdeel van 
dichtbij kunnen meemaken. Ook buiten-
landse bezoekers die we nu gidsen, steken 
hun bewondering voor dit project van lange 
adem niet onder stoelen of banken.  Telkens 
ik er voorbij kom, ontdek ik nog nieuwe za-
ken," zegt Lut enthousiast. "Daarnaast plan-
nen we deze zomer nog dagtrips, bijvoor-
beeld naar Noord-Frankrijk en Brussel."

ANITA CAYO
"VEEL DAGUITSTAPJES DOEN"

Anita Cayo woont al zes jaar in Kortrijk, na-
dat ze met een Belg huwde. Beroepshalve 
verzorgt ze de 'housekeeping' in diverse 
hotels. "Het deert me niet dat we deze zo-
mer niet op reis gaan," lacht de Peruaanse 
die een dochtertje van 5 (Luala) heeft. "Er is 
heel veel te doen en te zien in Kortrijk, dus 
zullen we daar optimaal van genieten. Bo-
vendien plannen we verschillende dagtrips 
naar bijvoorbeeld Plopsaland of Pairi Daiza, 
dat is heel leuk voor ons dochtertje."
Deze winter heeft Anita wel nog een reis 
naar haar thuisland op het programma 
staan. "Ik hou ervan regelmatig nog eens 
naar Peru te gaan, al lukt dat maar eens om 
de zoveel jaar. Op die manier zie ik mijn fa-
milie nog eens."
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‘We willen met de partners – kunstencen-
trum BUDA, De Kreun en Wit.h in samen-
werking met de stad Kortrijk – onszelf en 
het publiek elk jaar opnieuw uitdagen’, 
zegt projectcoördinator Kristof Jonckheere. 
‘Vorig jaar volgde Canvas ons in een expe-
riment van ’25 uren delen met velen'. Dat 
resulteerde in een bijzondere tv-documen-
taire over een vrij gesloten gemeenschaps-
experiment; mensen moesten zich name-
lijk vrijmaken voor het hele weekend. En 
dus vroegen we ons af: hoe kunnen we dat 
dit jaar opnieuw opener maken, speelser, 
lichter, maar toch met engagement? Hoe 
kunnen we vanuit meer verschillende ach-
tergronden bijvoorbeeld nadenken over 
een gezamenlijke toekomst?  En wat is dat 
eigenlijk: ‘gemeenschap(pelijk)’?” 

DIVERSITEIT TROEF
Het Russische kunstenaarscollectief ‘Chto 
Delat’ (betekent “Wat nu?”) is al jaren bezig 

met voornoemde vraag, en koppelt daarbij 
graag kunst aan actie. Het collectief kwam 
in contact met de verschillende organisaties 
en instanties die rond diversiteit werken, zo-
als onder andere Vormingplus, Demos, de-
SOM, Leiaarde, RIS, team diversiteit,….

‘Zij stelden voor dat Kortrijk Congé een 
optocht zou worden, waarin iedereen zijn 
‘boodschap voor de toekomst’ uitdraagt. Via 
teksten, muziek, dans of wat dan ook. Opzet 
is dat zoveel mogelijk mensen nadenken 
wélke boodschap ze willen meegeven aan 
de volgende generatie, en dat op Kortrijk 
Congé effectief doén. Kortrijk Congé is géén 
festival rond de klassieke driehoek podium-
publiek-bar. We willen vooral dat de mensen 
zélf het festival ‘mee maken’ en actie onder-
nemen’, besluit Kristof Jonckheere.

WORKSHOPS
Het festival ‘mee maken’ gebeurt door de or-

ganisatie van workshops die de optocht vorm 
moeten geven. Tot 10 juli vinden ‘doe-lessen’ 
plaats door Chto Delat. Kinderen en volwas-
senen maken er spandoeken met eigen 
boodschappen, leren danspassen aan voor in 
de stoet, bouwen rollende monumenten,… 

Het programma vind je op www.kortrijk-
conge.be. Maar je kan ook op 11 juli vanaf 
16 uur nog iets maken voor in de stoet, of 
om 19 uur met je eigen spandoek of slo-
gan of kostuum gewoon mee opstappen. 
Je hoeft je daarvoor niet in te schrijven.  De 
optocht begint aan de Budabrug (kruispunt 
Diksmuidekaai en Overleiestraat), trekt 
door de stad door en eindigt ergens aan de 
oever van de Leie om te eten, te drinken en 
de toekomst te vieren!

 R Wie workshops wil organiseren voor eigen 
verenigingen, belt kunstencentrum BUDA op 
056 22 10 01. 

‘Kortrijk Congé’ staat synoniem voor het meest verrassende zomerevenement in Kortrijk en is op 11 juli aan zijn 

10de uitgave toe. Bij elke nieuwe editie neemt het ‘festival’ een andere vorm aan. Twee jaar geleden belandden 

1.100 deelnemers midden in de Bellegemse weiden in een file die een festival werd, vorig jaar bouwden 

honderden mensen op Overleie een ‘Stad in Staat van Uitzondering’. Wat heeft de Kortrijk Congé nu in petto?

Kortrijk Congé is op 
tocht voor de toekomst!

Op 11 juli is het Schouwburgplein 
omgetoverd tot een kinderpara-
dijs. Dan vindt van 11.30 tot 17.30 
uur de  Ravotdag plaats. Dit eve-
nement garandeert sport-, spel- 
en leesplezier voor het hele gezin. 

Op het Schouwburgplein verrijst een 
speel- en stripdorp. Dit tijdelijk dorp 
bestaat uit spingkastelen, speel- en 
kleurtenten. Je vindt er verschillende 
springkastelen die telkens naar één 
bepaalde stripfiguur verwijzen. Op de 
stripleesbank ontdekken de kinderen 
de recentste albums van de hun favo-
riete striphelden. Voor de allerjongsten 
is er de kleurtent waar zij in alle rust 
leuke kleurplaten kunnen inkleuren. 
In elke speeltent staan volksspelen en 
nostalgische gezelschapsspellen.

Kinderdorp op 
Schouwburgplein

Op 10 juli vindt op de Groeningekouter aan het Groeningemonument vanaf 17.45 

uur de officiële plechtigheid plaats met toespraken van voormalig radiomaker 

Jean-Pierre Rondas en de Vlaamse Minister President Geert Bourgeois. 

Ondertussen brengt Herman Moens een muzikale hulde aan Miel Cools en zorgt 

het trompetkwartet Ronny van Maris voor de gepaste muzikale omlijsting.

Daarna organiseert vzw Feest in Kortrijk 
een uniek zomerconcert aan het Groenin-
gemonument met om 19.30 uur Vlaande-
ren Zingt, die je meeneemt in een avond 
vol meezingers. Een optreden van Voice 
Male zet de toon. Daarna is het aan ieder-
een om uit volle borst mee te zingen. Info: 
www.vlaanderenzingt.be

WAAR IS KEN? EN DE MENS
Op 11 juli vormt de Grote Markt het podium 
voor muzikale optredens. Om 20 uur is het 
de beurt aan Waar is Ken? Deze band is be-
kend van de single ‘Wimperzoen’.
Vanaf 21.30 uur kan je het optreden van 
De Mens meepikken op de Grote Markt. De 
toegang is gratis. Je kan er onder andere 
werk horen uit het 11de en recentste album 
van De Mens ‘Nooit Genoeg’. In 2012 en 
2013 was er de lange, ongewoon succesrij-
ke 20ste verjaardagstoer. Na een radiostilte 
van bijna twee jaar, pakt de Mens opnieuw 

uit met opvallend frisse nieuwe muziek. 
Het grote publiek maakte al kennis met de 
single ‘Nooit genoeg’, een dansbare oor-
wurm, opgenomen en gemixed door Bert 
Van Roy, het technisch brein achter Daan. 
Een onverwachte klank van een groep die 
niets meer moet leren maar nog veel wil 
verkennen. 

TOEGANKELIJKHEID
Dit concert is toegankelijk voor 
personen met een beperking 
door de aanwezigheid van toe-
gankelijke toiletten, toegankelijkheidsste-
wards, een rolstoelpodium en ringleiding. 
Blauw/witte toegankelijkheidspictogrammen 
verwijzen naar de toegankelijkheidsacties. 

Vermelden wij nog dat je zowel op 10 en 11 
juli de drankjes kan betalen met FIK-jetons.

 R www.zomerinkortrijk.be

Kortrijk viert 11 juli
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Voor de grote namen zich op gang trek-
ken, mogen 60 stadsbewoners een pittige 
sportieve strijd uitvechten om de winnaar 
van de eerste Kortrijkzanenkoers ooit  te 
worden.

Kortrijk Koerse was vorig jaar een absolute 
voltreffer, wat onder meer te danken was 
aan de deelname van Fabian Cancellara, die 
duizenden mensen naar de wedstrijd lokte. 
Dit jaar vindt de koers iets later in de maand 
augustus plaats. Uniek is dat dit volksfeest 
voor het eerst op vrijdag plaatsvindt, waar-
mee de wielerbond tegemoet komt aan 
een wens die het organiserend comité al 
enkele jaren koestert.
"Door de wedstrijd te organiseren na Kor-
trijk Congé, bereiken we meteen ook heel 
veel mensen en sponsors die vroeger niet 
konden komen omdat ze nog in vakantie 
waren," weet penningmeester en sportief 
verantwoordelijke Benoit Ockier. "Nu het 
merendeel van het publiek daags nadien 
niet aan de slag moet, zullen nog meer toe-
schouwers ons evenement aangrijpen om 
eens goed uit de bol te gaan."

PROGRAMMA
De profs rijden, van 18u tot rond 20 uur, veer-
tig rondjes op een parcours van 2,05 km, dat 
loopt langs de Doornikstraat, Schouwburg-

plein, Sint-Jorisstraat, Spoorweglaan, Sint-
Janslaan, Plein, Groeningestraat, Onze-Lie-
ve-Vrouwestraat, Grote Markt en opnieuw 
Doornikstraat. Om 16 uur begint de eerste 
Kortrijkzanenkoers. "Deze koers vervangt 
de vroegere juniorenwedstrijd. Elke inwo-
ner van Kortrijk ouder dan 21 mag deelne-
men, tenzij hij of zij in de afgelopen drie jaar 
een wielerlicentie heeft gehad. We hopen 
op een heterogene deelnemerslijst, zodat 
iedereen quasi evenveel kans heeft om te 
winnen. Ongetwijfeld wordt het een spekta-

kelstuk waarbij de deelnemers zich kunnen 
laten aanmoedigen door vrienden, familie 
en andere stadsgenoten."
Nadien is het tijd voor een beklijvend feest-
je op het Schouwburgplein. DJ Hush, dit 
jaar ook als DJ aanwezig op Tomorrowland, 
neemt de opwarming en de afterparty voor 
zijn rekening. Tussenin kan je vanaf 21.30 
uur genieten van de Summer Madness Tour 
van Regi. Allen daarheen!

 R Meer info: www.kortrijkkoerse.be 

Tijdelijke Velodroom 
in hartje Overleie

Niets is zo zalig als onder de zomerzon langs de waterkant genieten van zelf meegebrachte hapjes en dranken. 

Het kan deze zomer in overvloed, want de hele regio Zuid-West-Vlaanderen neemt deel aan de Leiepicknicks, 

die de rode draad vormen in de Grote Verleieding.

Van Erquinghem-Lys over Kortrijk tot Wa-
regem: de Leie is van iedereen, en dat zal 
deze zomer meer dan ooit tot uiting ko-
men. "Nu de grote Leiewerken eindelijk 
achter de rug zijn, willen we de rivier terug-
geven aan de bewoners," zegt Griet Goos-
sens, communicatieverantwoordelijke voor 
de Grote Verleieding. "Hoe kan je dat beter 
doen dan met een picknick, waar mensen 
elkaar in een heel ongedwongen sfeer ont-
moeten  en elkaar leren kennen terwijl ze 
spijs en drank delen. De mensen kunnen 
zelf hun picknick meenemen, of ter plaatse 
hun lunch samenstellen."

15 PICKNICKS
De Grote Sinksenpicknick gaf op Buda 
Beach op 24 mei de aftrap van een evene-
ment dat, in de vorm van 15 picknicks, de 
hele zomer overspant. Tijdens zowat elk 
zomerweekend kan je wel ergens langs de 
Leie terecht om er samen met anderen te 
genieten van de pittoreske omgeving. 
"Aan 't Schrijverke in Marke en langs het 
jaagpad ter hoogte van het Albertpark in 

Kortrijk kunnen mensen dat zelfs doen op 
2 unieke picknickbanken, die ontworpen 
en gemaakt zijn door de leerlingen van het 
VTI uit Kortrijk. Elke picknicktafel is voor-
zien van twee tussenschotten en slaat op 
die manier letterlijk de brug tussen drie 
families, die er gelijktijdig gebruik van kun-
nen maken. De picknickbanken zijn opge-
bouwd uit duurzaam hout en blijven tot 
eind september op hun locatie staan."

VEGGIE EN STRAATBANKET
In augustus en september vinden er in 
Kortrijk nog drie picknicks plaats. Zo is er 
op 16 augustus de Veggie Picknick in het 
Albertpark (begint om 11 uur), waar alle 
deelnemers hun producten kunnen plaat-
sen op een gigantische picknicktafel, zodat 
iedereen kan proeven van elkaars bereidin-
gen en op die manier de wijde waaier aan 
mogelijkheden van vegetarische voeding 
kan ontdekken.
Zondag 23 augustus is er vanaf 12 uur de 
muzikale picknick in de voormalige Broel-
school, met onder meer verschillende op-

tredens van troubadours en andere volks-
zangers. Een kleine maand later, op de 
autovrije zondag 20 september, sluit het 
Straatbanket met voedseloverschotten aan 
de Verzetskaai (Overleie) een beklijvende 
picknickzomer af. 
"We zijn verheugd dat de hele regio samen-
werkt om een feestelijke ontmoetingssfeer 
langs de vlasrivier te creëren. Heel wat ge-
meenten zijn mee op de kar gesprongen en 
voorzien hiervoor ook de nodige animatie."

 R Het volledige programma kan je ontdekken op 
www.picknicks.degroteverleieding.be.

Op 21 augustus rijdt men voor de tachtigste keer Kortrijk Koerse. Heel wat bekende wielervedetten zullen onder 

elkaar uitmaken wie de opvolger van Sep Vanmarcke, de winnaar van 2014, wordt. Kortrijk Koerse vindt dit jaar 

voor het eerst op een vrijdag plaats.

Win zelf Kortrijk Koerse!

Heerlijk picknicken 
langs de Leie

In het kader van Flux, de Kunstroute 
langs de Leie, kunnen sportievelin-
gen en buurtbewoners zich de hele 
zomer lang uitleven op een gesloten 
fiets- en wandelparcours op het Sint-
Amandsplein. 

"De Velodroom, een creatie van kun-
stenaar/schilder Elke Thuy en filosoof/
theaterwetenschapper Bruno Herzeele, 
is een omloop van circa 100 meter, met 
de prachtige grote boom op het plein 
als centraal punt," zegt projectleider 
Isabelle De Jaegere. "Vrijwilligers bouw-
den het parcours op. Het is de bedoe-
ling dat de Velodroom een centrale plek 

wordt voor samenwerking, ontmoeting 
en creatie. Wie zin heeft om er een leuke 
activiteit te organiseren in de periode 
van 4 juli tot 27 september, kan contact 
opnemen via het mailadres flux@kor-
trijk.be."

De Velodroom werd opgebouwd met 
Siberisch lariks, heel duurzaam hout 
dat men later voor andere projecten op 
Overleie zal recupereren. De velodroom 
kwam tot stand dankzij de steun van 
Vandecasteele houtimport, Lecot-Raed-
schelders en de vele vrijwilligers .

 R www.fluxkortrijk.be©
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Stuur je contactgegevens tot en met 
13 juli naar stadskrant@kortrijk.be 
en maak kans op één van de 
tien verrassingspakketjes 
van de Grote Verleieding. WIN
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De Grote Markt van Kortrijk is een speelpa-
radijs voor de kinderen. In de grote zandbak 
vinden de allerjongsten hun plezier in het 
schommelen, glijden en in het zand spelen.
De mobiele speelpleinwerking Pretmobiel 
strijkt neer op verschillende locaties. De 
animatoren laten de kinderen ravotten, 
moppen tappen, knutselen, sporten, wafels 
bakken en uiteraard véél spelen. Er is ook 
een ouderterras. Je kan er terecht van 14 
tot 18 uur. De deelname is gratis.
Je vindt de Pretmobiel van 6 tot 10 juli in 
het Gebroeders van Raemdonckpark, 13 tot 
17 juli in het Blauwe Poortpark, 27 tot 31 juli 
in het Astridpark, 3 tot 7 augustus op het 
Trappersveldje Lange Munte, 10 tot 14 au-
gustus in het Pradopark, 17 tot 21 augustus 

op het Vtex-plein en van 24 tot 28 augustus 
in het Gebroeders Van Raemdonckpark. 

SPEELKOMPAS EN WAZZUP
De stad Kortrijk heeft veel in petto voor 
kleuters en kinderen. De activiteiten zijn 
opgesomd in de Speelkompas. Het tiener- 
en jongerenaanbod ontdek je in Wazzup. 
Daarin stellen speelpleinwerking Wasper, 
Bolwerk vzw, De Grabbelpas, JC Tranzit, 
vzw AjKo, de Kortrijkse musea, Kinderboer-
derij Van Clé, Natuurpunt, Quindo en vzw 
Sportplus hun activiteiten voor. 

 R Info: www.kortrijk.be/wazzup

VZw Ajko bestaat 1 jaar en viert dat met ac-
tiviteiten voor 3- tot 25-jarigen. Wat er  op 
het programma staat kan je volgen op de 
facebookpagina’s van de Ajko-werkingen: 
Boothuis, Buurtsport, Jenga, Jeugdwerking 
Bissegem, Meisjeswerking en Pretmobiel.

OPENLUCHTZWEMBAD
Waterratten vinden hun gading in het 
openluchtzwembad aan de Abdijkaai. Ani-
matoren zorgen voor sport- en spelmate-
riaal. Volwassenen kunnen in de ligstoelen 
lezen of zonnen. Hun kroost kan ravotten, 
zwemmen of spelen. Pop-up events zorgen 
voor ambiance. Hou de sociale media en de 
pers in de gaten zodat je erbij bent. 

 R www.kortrijk.be/zwemmen.

ARMENGOED BISSEGEM
Nieuw in het aanbod is hoeve Armengoed 
in Bissegem, aan de Tientjesstraat 60.
vzw Juttepaardje en vzw de Stadsboerderij 
nemen er tot en met 15 oktober hun intrek. 
Elk weekend kan je tussen 14 en 18 uur ge-
nieten van de zomerbar in een unieke en 
historische hoeve. De kinderen kunnen de 
pony’s verzorgen en een ritje maken. 

 R www.kort-bij.be

Gezinnen die deze zomer niet op reis gaan, hoeven zich niet te vervelen.  

Er valt veel te beleven in Kortrijk.

Verveling krijgt 
geen kans

De Fluxtoer is een orginele kunstwan-
deling. Samen met de curatoren stap 
je langs de kunstroute langs de Leie. 
Je ontdekt die andere Leie, de stroom 
die kunstenaars blijft inspireren. Je 
krijgt antwoord op de vraag hoe zij 
het Leie-verhaal interpreteren. Je kan 
napraten bij een drankje als afsluiter. 
 
OP 9 JULI, 20 AUGUSTUS  
EN 10 SEPTEMBER.
Start: 18 uur Broelkaai 6. Deelname: € 
8 (toegang expo Flux, rondleiding en 
drankje) Inschrijven noodzakelijk tot 
2 dagen vooraf bij flux@kortrijk.be of 
via 056 27 74 70.
Voor de kinderen is er een attractief 
familieparcours voorzien. De familie 
Druppel neemt gezinnen mee langs 
de kunstroute. Via leuke verhalen en 
creatieve spelletjes beleven ouders 
en kinderen een unieke kunsterva-
ring. Een aanrader voor gezinnen met 
kinderen tot 12 jaar. Parcoursboekje 2 
euro. De begeleidende ouder betaalt 
6 euro, start aan Broelkaai 6. 
dinsdag t.e.m. vrijdag van 14u tot 18u
zaterdag en zondag van 11u tot 18u
www.fluxkortrijk.be

Mail je naam en adres 
naar flux@kortrijk.be 
en win een ticket voor 
de FLUXTOER op 20 
augustus.

Fluxtoer

WIN

Het mooie zomerweer nodigt uit tot wan-
delen, zowel in de stad als op het platteland. 
Wie graag in de stedelijke omgeving blijft, 
neemt deel aan de geleide wandelingen van 
Toerisme Kortrijk. Op 11 juli en 16 augustus 
kan je de Guldensporenwandeling afstap-
pen, die je langs plaatsen leidt die herinne-
ren aan de befaamde slag in 1302.
De tocht ‘Kortrijk als middeleeuwse stad’ 
op 19 juli toont je gebouwen, plaatsen en 
voorwerpen uit de middeleeuwse periode. 
“Erop en eronder” op 26 juli en 9 augustus 
is een wandeltraject met als blikvangers de 
Sint-Maartenstoren, de Belforttoren en een 
middeleeuwse kelder.

Op 2 en 23 augustus maakt de wandeling ‘Me-
tamorfose van een stad’ je duidelijk dat crea-
tie, design en vernieuwing geen holle begrip-
pen zijn in Kortrijk. De wandelingen beginnen 
om 10.30 uur. De deelname bedraagt 4 euro.  

 R toerisme@kortrijk.be| www.toerismekortrijk.be

VERKENNEN STATIONSBUURT
Het station en omgeving ondergaan bin-
nenkort een metamorfose. In juli en au-
gustus vinden op vrijdag zomerse geleide 
wandelingen plaats die je wegwijs maken 
in het verleden, heden en toekomst van de 
stationsbuurt. De tochten beginnen om 19 
uur en duren anderhalf uur. Je begint aan 
het Infopunt Stationsproject, aan de Stati-
onsstraat 13. De deelname is gratis. 

 R Vooraf inschrijven is nodig en kan via 
stationsproject@kortrijk.be of 056 27 70 05.

IN DE NATUUR
Je kan ook een tocht ondernemen in het 
groene Kortrijk en deelgemeenten. Zo kan 
je bijvoorbeeld de Tweebeken wandelroute 
uitproberen. Deze 12 km lange wande-
ling neemt je mee door de valleien van de 
Markebeek naar gebieden tussen de dorps-
kernen van Marke en Bissegem. Kinder-
boerderij van Clé,  het speelweefsel en het 
Prikkelpad zorgen voor een extra beleving. 

Je kuiert langs de Leie, door een struweel 
naar ’t Schrijverke, een afgesloten Leieme-
ander. Verder leidt de route je langs de res-
tanten van de vlasnijverheid, kapelletjes en 
de Vlienderkouter.

HET GOEDE DOEL
Je kan wandelen en lopen voor het goede 
doel. Op zaterdag 12 en zondag 13 septem-
ber organiseert de Stichting tegen Kanker 
de tweede editie van Levensloop in Kor-
trijk. Dit is een 24 uur durend evenement 
tegen kanker en vindt plaats op sportcam-
pus Lange Munte van zaterdag 15 uur tot 
zondag 15 uur. De opbrengst gaat integraal 
naar de strijd tegen kanker.
24 uur lang ga je tijdens een wandel- en 
of loopestafette samen met vrienden, col-
lega’s, sportclub of bedrijf de strijd aan te-
gen kanker. Dit initiatief werft niet alleen 
fondsen, maar toont ook solidariteit aan 
de ‘vechters’: personen die kanker hebben 
(gehad). De 24 uur staan symbool voor de 
strijd die “vechters” dag en nacht leveren 
tegen de ziekte.
De organisatoren doen een warme oproep 
aan de Kortrijkzanen: verenigingen, jeugd-
bewegingen, sportclubs, scholen, bedrij-
ven … om samen te vechten tegen kanker. 
Nieuwe teams kunnen nog aansluiten. 

 R Meedoen als team: www.levensloop.be. 

Tips voor
wandelingen

©
 To

ny
 D

ec
ru

ye
na

er
e

©
 D

av
id

 S
am

yn



STADSKRANT KORTRIJK | 1312 | STADSKRANT KORTRIJK

J U L I  2 0 1 5

WOENSDAG 1 JULI

VERLEIEDING | DUIKVLUCHT | Locatievoorstelling van 
het Gentse gezelschap Studio Orka en Theater Antigone | 15u en 
18u | ook op vrij 03/07 om 18u, za 04/07 om 15u, za 04/07 om 
18u, zo 05/07 om 15u | € 11 | Theater Antigone | 056 24 08 87 |  
www.antigone.be

VRIJDAG 3 JULI 
TEM ZONDAG 20 SEPTEMBER

VERLEIEDING | ROSAS REVISITED @ DE LEIE | 
De dansers van Polydans verrassen je als toevallige passant op 
een dansfrase uit het bekende stuk ‘Rosas danst' | Budapark |  
info@polydans.be | www.polydans.be

VRIJDAG 3 JULI

WANDELING | ZOMERSE STATIONSBUURT-
WANDELING | Je komt van alles te weten over het verle-
den van de stationsbuurt maar ook over de toekomstige situatie. 
Wandeling: +/- 1u30 | gratis | Elke vrijdag in juli en augustus om 
19u | start aan het infopunt | Inschrijven is nodig via stationspro-
ject@kortrijk.be |  zie ook blz 11

ZATERDAG 4 JULI 

FEEST | 20e CENTRUMFEESTEN | Optredens van 
De Golden Bis Band en Bart Kaëll live met band | 19u | gratis |  
Bellegemplaats
FIETSEN | KOERS DER DORPELINGEN, AGO-
MYDIBEL CLASSIC - BELLEGEM | Parochia-
nenkoers over 8 plaatselijke rondes | 17u | Bellegemplaats |  
koersderdorpelingen@hotmail.com
LOPEN | RUN DER DORPELINGEN, DEVRIE-
SE-RUN | Recreatieve run op afgesloten parcours. Dames 
vanaf 16 jaar kunnen zich inschrijven via bellfemmes@hotmail.
com | 16u | Bellegemplaats | bellfemmes@hotmail.com
LOPEN | VLASLOOP TRIATHLON | Er is keuze tussen 
5 en 10 kilometer. Douches en kleedkamers zijn voorzien in de 
SC Lange Munte en op het terrein zijn er voldoende bevoorra-
dingsplaatsen | 14u | € 7 | SC Lange Munte | www.vlasloop.be 
HAPPENING | BONK 9 - DE HEULSE KINDER- 
EN TIENERHAPPENING | Cliffhanger, gekke kapsels, 
speleobox, circusworkshop, trampolines, badminton, sky wing, 
muziekinstrumenten maken, reuze zeepbellen, djembe, vlieg-
tuigjes maken, zwemmen | 14u | € 7 | OC De Vonke | 056 24 06 
20 | oc.devonke@kortrijk.be

LOPEN | TRIATLON DUATLON KORTRIJK | Eén 
van de grootste duatlon- en triatlonevents in Belgie | met op 
zo 05/07 ook bedrijventriatlon vanaf 10u | SC Lange Munte |  
www.triatlonduatlonkortrijk.be
MARKT | DIY EN BIOMARKT 2015 | Transitiestad 
Kortrijk organiseert samen met Aardig Collectief, Bolwerk, De 
Heerlijkheid van Heule, Stad Kortrijk, Stadsboerderij Kortrijk en 
Vormingplus MZW opnieuw een gezellige DIY-en Biomarkt | 
10u tot 18.30u | Veemarkt | www.transitiestadkortrijk.be
SPEL | KINDERDORP TVV MAKE A WISH | Een 
indoor kinderdorp met springkastelen en animatie in Kortrijk 
Xpo. De inkomsten gaan naar de organisatie Make a Wish | 10u 
tot 19u, ook op zo 05/07 van 10u tot 19u | € 4 | Kortrijk Xpo | 
WANDELING | LEVEN IN DE POEL | Gezinsactiviteit 
voor kinderen van de basisschool en hun (groot)ouders | 14.30u |  
Hof te Coucx bezoekerscentrum | www.natuurpuntkortrijk.be
CONCERT | KOM UIT JE KOT | Aperitiefconcert door de 
Koninklijke Harmonie Eendracht Aalbeke | ook op zo 05/07 | Cen-
trum Aalbeke | www.davidsfonds.be 
WINKELEN | KOOPWEEKEND | ook op zondag 5/7 | 
winkelstraten en K in Kortrijk | www.shop-in kortrijk.be 
EXPO | VINCENT MESSELIER | tem 19/07  | dage-
lijks van 14u-18u  |  Bubox en Speyetoren (Broeltoren Zuid) |  
www.vincentmesselier.touchtalent.com 

ZATERDAG 4 JULI 
TEM ZONDAG 27 SEPTEMBER

VERLEIEDING | FLUX – KUNSTPARCOURS 
LANGS DE LEIE | Curatoren Joost Declercq en Tanguy 
Eeckhout en Gautier Platteau bieden je op je tocht twee inspi-
rerende invalshoeken | di-vr 14u tot 18u en za-zo 11u tot 18u |  
€ 9/6 (combi Metamorfosen en Texture) | Broelkaai 6 |  
www.fluxkortrijk.be | zie ook blz 10
VERLEIEDING | FAMILIE DRUPPEL IN FLUX | Via 
leuke verhalen en creatieve spelletjes beleven ouders en kinde-
ren een aparte kunstervaring! Met parcoursboekje € 2. Geschikt 
voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar | di-vr 14u tot 18u en 
za-zo 11u tot 18u | € 9/6 (combi Metamorfosen en Texture) | 
Broelkaai 6 | 056 27 74 70 | www.fluxkortrijk.be

TOT ZONDAG 5 JULI

VERLEIEDING | DOKTER VALCKE | Heeft water effectief 
een therapeutische kracht? Wist je dat er in het oud politiecom-
missariaat zich vroeger een kliniek voor watertherapie bevond? | 
tot 05/07/ | Sint-Amandslaan en Overleiestraat | www.vzwwith.
org/wordpress

FILM | MAD MAX 2: THE ROAD WARRIOR |  
Film uit 1981 met o.a. Mel Gibson | 20.15u | € 9/€7,5 
(-26,65+)/€6 (groepen) | Budascoop | www.budakortrijk.be

ZONDAG 5 JULI

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 
geeft je op een 6-tal haltes uitleg over Kortrijk | van 10u tot 12u , 
van 14u tot 16u, van 16u tot 18u | € 10 (incl. hapje en drankje) |  
Skatebowl | rfi@seyntex.be | zie ook blz 12
WANDELING | STADSWANDELING | Maak kennis met 
de belangrijkste monumenten uit de Kortrijkse geschiedenis | 
10.30u, ook op zo 12/07 om 10.30u, di 21/07 om 10.30u, za 
15/08 om 10.30u, zo 30/08 om 10.30u | € 4 | Toerisme Kortrijk | 
toerisme@kortrijk.be | zie ook blz 11
MARKT | KUNST- EN ANTIEKMARKT | Monmartre 
in Kortrijk | 11u tot 16u ook op zo 02/08 van 11u tot 16u | An-
tiekmarkt (Sint-Maartenskerkhof en Jozef Vandaleplein), een 
kunstmarkt (Overbekeplein) en een boerenmarkt (Veemarkt) | 
philippe.devos@kortrijk.be
DANS | THE COLOR OF WATER AND BLACK 
TEAR DROPS | Nathalie Vanheule | Deze performance/
installatie vertrekt vanuit de veeleisendheid en snelheid van de 
maatschappij | 15u | gratis | TEXTURE, museum over Leie en Vlas |  
www.nathalievanheule.be
WANDELING | DWARS DOOR BELLEGEM | 25ste editie van  
deze familiewandeling | 056 21 34 84 | www.dwarsdoorbellegem.be 

MAANDAG 6 JULI

CONCERT | TORENMUZIEK 2015: FLORIAN 
COSAERT | Iedere maandagavond in de zomer vanaf 20u 
bespelen beiaardiers uit binnen- en buitenland de klokken van 
het Belfort op de Grote Markt of van de Sint-Maartenskerk | 20u | 
 Sint-Maartenskerk | www.kortrijk.be/torenmuziek

WOENSDAG 8 JULI 

CONCERT | ZOMERCONCERT KORTRIJK – 
GUY SWINNEN BAND | Vzw Feest in Kortrijk orga-
niseert opnieuw zomerconcerten in Kortrijk en deelgemeenten| 
Koningin Astridpark | 19u (met voorprogramma) | 056 27 74 00 |  
www.zomerinkortrijk.be | zie ook blz 3

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

AGENDA VAN 1 JULI TOT 31 AUGUSTUS 2015

Op zaterdag 11 juli introduceert De Konink-
lijke Kortrijkse Yacht & Kanoclub de Kortrijkse 
versie van de bootrace op de Theems tussen 
studenten van Oxford en Cambridge. Met de 
One vs One Guldensporen Regatta nemen 
kajakvaarders en andere sportbeoefenaars 
uit verschillende leeftijdsgroepen het tegen 
elkaar op. Vanaf 10 uur en over een afstand 
van 200m strijden ze voor de eer. De regatta 
vindt plaats aan de Broeltorens. 

 R Vooraf inschrijven is aangeraden: rfi@seyntex.be 
|0476 58 13 33| www.kajakclubkortrijk.be. De 
deelname bedraagt 2 euro per persoon.

BIG JUMP

Op zondag 12 juli vindt de Big Jump plaats. 
Duizenden Europeanen wagen de sprong 
in waterlopen en vragen daarbij aandacht 
voor zuiver water. In Kortrijk spring je om 
15 uur ter hoogte van de Visserskaai in het 
kanaal Bossuit-Kortrijk. Vanaf 14 uur begint 
de randanimatie. Je kan waterdiertjes zoe-

ken en ontdekken hoe zuiver de Leie en het 
kanaalwater zijn. 

 R www.bigjump.be

Ook in het Filipijnse Cebu waarmee Kortrijk 
een stedenband heeft, liggen de overheid en 
burgers wakker van proper water. Zij binden 
daar de strijd aan tegen de vervuilde rivieren. 

 R Je ontdekt dit alles in de reportage die je kan 
bekijken op www.kortrijk.be/stedenband.

BOOTTOCHTEN OP DE LEIE

Wie zich liever op dan in het water bevindt, 
boekt best een zitje voor de boottochten 
op de Leie. De formule ‘kanovaren Kortrijk 
By Water’ biedt de mogelijkheid om met 
zijn tweetjes in een kajak of met 10 perso-
nen in een Canadese kano de Leie af te va-
ren. Op 5 en 19 juli en 2 en 16 augustus laat 
een begeleider je de stad vanuit een ander 
oogpunt zien. Je kan ook in een luxe mo-

torsloep de ‘golden river’ verkennen. Man-
ten biedt plaats aan 6 mensen en in Kalle 
kunnen 12 personen plaatsnemen. Er is een 
schipper aan boord op 12 en 26 juli en 9 en 
23 augustus. Je vaart met deze sloepen een 
flink stuk van de Leie af. 

 R www.toerismekortrijk.be/zien-doen

ZWOELE SALSA

Hopelijk zijn de weergoden in goede doen 
op 22 augustus. Dan vindt vanaf 18 uur op 
Buda Beach ‘Salsa en ver-lei-ding aan de Leie’ 
plaats. Om 19 uur is er de gratis workshop 
salsa, gevolgd door een spetterend optre-
den van een salsaband. Wie dorst heeft, vindt 
soelaas in de cocktailbar. Een DJ-set sluit de 
avond af. Organisator is de vzw MM’s Angels, 
een vereniging die het Prader Willi Syndroom 
kenbaar wil maken bij het grote publiek. De 
opbrengst van het event gaat naar deze vzw. 

 R Info: www.mmsangels.com.

Waterpret is verzekerd tijdens de zomervakantie. Er vinden activiteiten plaats aan de Leieboorden in het 

kader van “De Grote Verleieding”, je kan je uitleven in het openluchtzwembad, bootje varen op de Leie,...

Bruisende zomer aan het water
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ZATERDAG 25 JULI

VERLEIEDING | DE SKJÈVE SOIRÉE | Zeven bekende 
circusartiesten geven een show met een knipoog naar de 7 
nieuwe bruggen, maar ook tal van veelbelovende beginnende 
artiesten | 15u en 20u | € 3 | Astridpark | deskjeveconventie@
hotmail.com | www.circusclubkortrijk.be
FILM | BLADE RUNNER | Film uit 1982 met o.a. Harri-
son Ford | 20.15u | € 9/7,5 (-26,65+)/6 (groepen) | Budascoop |  
www.budakortrijk.be

ZONDAG 26 JULI

WANDELING | GELEIDE WANDELING EROP EN 
ERONDER | Met bezoek aan de Sint-Maartenstoren, Belfort-
toren en middeleeuwse kelder | 10.30u | ook op zo 09/08 om 
10.30u | € 4 | Toerisme Kortrijk | toerisme@kortrijk.be  |  zie ook blz 11

MAANDAG 27 JULI

CONCERT |  TORENMUZIEK 2015: FILM EN 
BEIAARD – TOM VAN PEER | Stadsbeiaardier van 
Lokeren speelt originele beiaardmuziek en bewerkingen van be-
kende deuntjes. Er is ook een filmvertoning: Bienvenue chez les 
ch’tis | 20u | Belfort/Grote Markt | www.kortrijk.be/torenmuziek

ZATERDAG 1 AUGUSTUS

WINKELEN | KOOPWEEKEND | ook op zondag 2/8  | 
winkelstraten excl. K in Kortrijk | www.shop-in kortrijk.be 

ZONDAG 2 AUGUSTUS 

VERLEIEDING | GELEIDE WANDELING META-
MORFOSE VAN EEN STAD | Creatie, design, ver-
nieuwing.  Urban design in Kortrijk: absoluut! | 10.30u | ook op zo 
23/08 om 10.30u | € 4 | Toerisme Kortrijk | toerisme@kortrijk.be  |  
zie ook blz 11

MAANDAG 3 AUGUSTUS

CONCERT | TORENMUZIEK 2015: POP & BEI-
AARD – KENNETH THEUNISSEN | Stadsbeiaar-
dier van Gent en Hasselt speelt samen met de band ‘Soud of 
Lexie' originele beiaardmuziek en bewerkingen van bekende deun-
tjes | 20u | Belfort/Grote Markt | www.kortrijk.be/torenmuziek

DINSDAG 4 AUGUSTUS 

FIETSEN | 2de EREPRIJS SINT-LAURENTIUS @ 
BIANCA | Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen WBV I in-
schrijving en prijsuitreiking café Sint-Laurentius  | 70,20 Km (9 
ronden)  | Bergprijs €60 | 15u | Café Sint-Laurentius@Bianca | 
www.wielerclubkooigem.be

WOENSDAG 5 AUGUSTUS 

FIETSEN | 20ste EREPRIJS CAFÉ CASINO | Wieler-
wedstrijd voor juniores WBV. Inschrijving en prijsuitreiking café 
Casino | 93.60 km (12 ronden) | Bergprijs €60 | 15u | Café Casino |  
www.wielerclubkooigem.be

DONDERDAG 9 JULI

MARKT | ZUIDERSE ZOMERMARKT | Lokale han-
delaars toveren het Jozef Vandaleplein en Sint-Maartenskerkhof 
om tot een markt die doet denken aan de Provence of Toscane | 
17u | ook op do 16/07 om 17u, do 20/08 om 17u, do 27/08 om 
17u | philippe.devos@kortrijk.be | zie ook blz 3
VERLEIEDING | FLUXTOER MET GAUTIER 
PLATTEAU | Hij neemt je mee op een wandeling 
langs de kunstroute | 18u tot 20u | € 8 | Flux | 056 27 74 70 |  
www.fluxkortrijk.be 

VRIJDAG 10 JULI

ZINGEN | VLAANDEREN ZINGT | Het repertoire be-
staat grotendeels uit Nederlandstalige liedjes, maar we zingen 
ook Engelse en Franse succesnummers | 19.30u | Groeningemo-
nument, Plein in Kortrijk | zie ook blz 7 

ZATERDAG 11 JULI

FEEST | MUZIEKOPTREDEN 'WAAR IS KEN? ' 
EN 'DE MENS' | 20u | Grote Markt | zie ook blz 7
KINDEREN | KINDERNAMIDDAG | 11u tot 17u | 
Schouwburgplein | zie ook blz 7
BEURS | VAG UNITED | Totaalevent Volkswagen 
Audi Group lovers | ook op zo12/07 | € 12,5 | Kortrijk Xpo |  
www.vagunitedindoorshow.be
VERLEIEDING | KORTRIJK CONGÉ - EEN MO-
NUMENT VOOR DE TOEKOMST | Wat als 
we met ons allen eens goed zouden nadenken over wat 
gemeenschap(pelijk) is? Dus niet: wat ons scheidt, maar wat 
ons bindt? Samen | gratis | start optocht aan Budabrug om 19u |  
www.budakortrijk.be | zie ook blz 6
WANDELING | GULDENSPORENWANDELING |  
Geleide wandeling waarbij alle plaatsen die herinneren aan de 
Guldensporenslag aan bod komen | 10.30u, ook op  zo 16/08 om 
10.30u | € 4 | Toerisme Kortrijk | toerisme@kortrijk.be | zie ook blz 11
FESTIVAL | K-TOWN | 3de editie van een festival voor de 
jeugd in en rond Kortrijk | 4 podia met: Sub Salute voor de drum 
and bass fans, Liberty white voor de hardtechno fans, OHM voor 
de techno fans en tenslotte de VIVES mainstage voor heden-
daagse dansmuziek. Met Yellow Claw, Feestdjruud, Majistrate, 
Levela, Slam Live, Tadeo live,... | 13u tot 01u | Hogeschool VIVES 
Kortrijk | www.ktownfestival.be
ATLETIEK | GULDENSPORENMEETING | Je kan 
gratis de Belgische atleten Dylan Borlée, Olivia Borlée, Antoine 
Gillet, Arnaud Destatte, Jeroen Van Mulder, Cédric Nolf,… in ac-
tie zien vóór ze vertrekken naar de Wereldkampioenschappen in 
Eugene (USA). Ook buitenlandse atleten Michael Frater, Sherone 
Simpson, Dee Dee Trotter, Shericka Williams…  zijn van de partij |  
SC Wembley | www.guldensporen.weebly.com
VERLEIEDING | ONE VS ONE GULDENSPOREN 
REGATTA | Over een afstand van 200m een kajakwedstrijd 
voor verschillende leeftijdscategorieën: pupillen, miniemen, ka-
detten | 10u tot 16u | € 2 | Broeltorens | 0476 58 13 33 | www.
kajakclubkortrijk.be  | zie ook blz 12
FILM | JURASSIC PARK | Steven Spielbergs Jurassic 
Parc hoeft weinig introductie.  | 20.15u | € 9/€7,5 (-26,65+)/€6 
(groepen) | Budascoop | www.budakortrijk.be

ZATERDAG 8 AUGUSTUS

FESTIVAL | ALCATRAZ | 8ste editie van het outdoor mu-
ziekfestival | ook op zo 09/08 | Lange Munte | www.alcatraz.be 
|  zie blz 19 

MAANDAG 10 AUGUSTUS

CONCERT | TORENMUZIEK 2015: CAFÉ CLAS-
SIQUE – KOEN COSAERT | Stadsbeiaardier van 
Kortrijk speelt originele beiaardmuziek en bewerkingen van 
bekende deuntjes | 20u | Belfort/Grote Markt | www.kortrijk.be/
torenmuziek

WOENSDAG 12 AUGUSTUS 

CONCERT | ZOMERCONCERT KORTRIJK - ICTC |  
Vzw Feest in Kortrijk organiseert opnieuw zomerconcerten in 
Kortrijk en deelgemeenten | 19u (met voorprogramma) | OC 
Marke | 056 27 74 00 |  zie ook blz 3

VRIJDAG 14 AUGUSTUS 

WANDELING | PLANTENINVENTARISATIE 
VAN DE WARANDE - DEEL 2 | We noteren alle 
planten aan de hand van een streeplijst, van de banaalste tot 
de zeldzaamste. Een vergrootglas en een flora zijn goed bruik-
baar | 17u | rond punt Hoge Dreef – Izegemsestraat Heule |  
piet.missiaen@pandora.be
CARNAVAL | 10 JAAR KORTRIJKS ZOMER-
CARNAVAL | Optredens in de Burg. Reynaertstraat vanaf 
19u |  ook op za 15/08 vanaf 15u: Kids Carnaval met de Jeuk 
Live Band, Fiesta Carnaval met de Fatback Brass Band, Bottle of 
Moonshine en Night Fever op het Schouwburgplein | ook op zo 
16/08 vanaf 15u: Het Bleie Leie Carnaval, Kortrijk is het 'Rio-
aan-de-Leie' in de  Handboogstraat | frankholvoet@skynet.be |  
www.zomercarnaval.be | zie blz 20

ZATERDAG 15 AUGUSTUS 

VERLEIEDING | LEIEWIJDING | Men zegent de 
vernieuwde Leie met woord, muziek en beeld. Het paro-
chiefeest vindt in de kerk plaats met om 16u het avond-
gebed | za 15/08/15 om 15u | Onze Lieve Vrouwekerk |  
www.kerkinkortrijk.be | lydie.valcke@telenet.be
FEEST | VILLAGE PROVENCAL | Kooigem is helemaal 
in Provencaalse sferen als village fleurie, openluchtcinema door 
cinemobiel, optreden Salade De Fruits, sfeer op Kooigemplaats 
en afsluitend vuurwerk | 20u | gratis | centrum Kooigem

ZONDAG 16 AUGUSTUS 

WANDELING | VLINDERWANDELING | in 
Stadsgroen Venning met vlindertuin | 14.30u | Venning | 
www.natuurpuntkortrijk.be 
VERLEIEDING | VEGGIE-PICKNICK | Alle eigen cre-
aties komen samen op de picknicktafel. EVA zorgt voor anima-
tie, drankjes en een gezellige sfeer | 11u | Albertpark Kortrijk |  
pietervandevelde19@hotmail.com | www.facebook.com/ 
evawest

ZONDAG 12 JULI

CONCERT | ODE AAN VLAS EN TABAK | Het blaas-
kwintet 'Vrass Brothers' bestaat uit de vijf broers Verraes uit Me-
nen. Samen met de Leie-bewoners, zingen zij het Vlaslied en het 
Tabakslied. Zij wisselen deze zangstonden af met andere leuke 
nummers en verplaatsen zich tussen de straatjes en pleintjes | 
Cultuurcentrum Kortrijk | www.everyoneweb.com/vrassbrothers
WANDELING | WANDELING IN HET STADS-
GROEN MARIONETTEN KORTRIJK | Het Stads-
groen Marionetten verbindt het Kennedybos met het Preshoek-
bos, het Stadsrandbos van Kortrijk | 14.30u | Ingang Stadsgroen 
Marionetten | piet.missiaen@pandora.be 
VERLEIEDING | BIG JUMP KORTRIJK | 14u tot 18u (sprong 
15u) | Kanaal Bossuyt, Viiserskaai | www.bigjump.be | zie ook blz 12
VERLEIEDING | SLOEPTOCHTEN MET  'MAN-
TEN OF KALLE' | Lekker relax op een sloep in de Leie, dat is 
pas zomer! | 15u tot 17u | ook op zo 26/07, zo 9/08  en zo 23/08 |  
€ 20 | Aanlegsteiger  Broeltorens | toerisme@kortrijk.be | www.
toerismekortrijk.be | zie ook blz 12
VERLEIEDING | BIKINI BOOTCAMP | Bikini Bootcamp 
is de ideale mogelijkheid om naar die strakke bikinilijn toe te 
werken | 11u | ook op zo 09/08  en zo 13/09 om 11u | Buda 
Beach | mariecarpentier@hotmail.com
 

MAANDAG 13 JULI 

VERLEIEDING | OVERLEIECLUB - VAKANTIE 
KINDERCLUB | Een vakantieclub voor kinderen van 6-12 
jaar met verschillende buiten- en binnenactiviteiten die in het 
teken staan van water | tot 17/07 open alle dagen van 9u tot 12u | 
€ 10 | De Pottenbakker | 0491 92 91 58 | info@depottenbakker.be
CONCERT | TORENMUZIEK 2015: BOUDE-
WIJN ZWART | Stadsbeiaardier van Amsterdam en Dord-
recht speelt originele beiaardmuziek | 20u | Sint-Maartenskerk | 
www.kortrijk.be/torenmuziek

DINSDAG 14 JULI 

WORKSHOP | FLOCK JOUW T-SHIRT | Laat je fanta-
sie de vrije loop en pimp je T-shirt met flockfolie tot een hip en 
uniek stuk! Breng je eigen T-shirt mee | 14u | ook op woe 19/08 
om 14u | € 5 | TEXTURE - Museum over Leie en Vlas | 056 27 70 
74 | www.texturekortrijk.be

WOENSDAG 15 JULI

CONCERT | ZOMERCONCERT KORTRIJK – THE 
VICIOUS | Vzw Feest in Kortrijk organiseert opnieuw zomer-
concerten | Ghellinckpark Bissegem | 19u (met voorprogramma) |  
056 27 74 00 | www.zomerinkortrijk.be | zie ook blz 3

DONDERDAG 16 JULI

FILM | CITIZENFOUR | De man die later bekend werd 
als Edward Snowden. Een beklemmende documentaire thril-
ler van ooggetuigen over één van de meest spraakmakende 
schandalen van het afgelopen decennium| 20.15u | ook op 
di 21/07 | € 9/€7,5 (-26,65+)/€6 (groepen) | Budascoop |  
www.budakortrijk.be

MAANDAG 17 AUGUSTUS

CONCERT | TORENMUZIEK 2015: KOEN VAN 
ASSCHE | Stadsbeiaardier van Antwerpen en Lier speelt 
originele beiaardmuziek en bewerkingen van bekende deuntjes | 
20u | Sint-Maartenskerk | www.kortrijk.be/torenmuziek

DONDERDAG 20 AUGUSTUS 

VERLEIEDING | FLUXTOER MET TANGUY EECK-
HOUT EN GAUTIER PLATTEAU | De curatoren van de 
kunstroute Flux nemen je mee. Je ontdekt die andere Leie, de stroom 
die kunstenaars blijft inspireren en je krijgt antwoord op de vraag hoe 
zij haar verhaal interpreteren | 18u | € 8 | Broelkaai 6 | vooraf inschrij-
ven 056 27 74 70 of texture@kortrijk.be | www.fluxkortrijk.be

VRIJDAG 21 AUGUSTUS

FIETSEN | WIELERWEDSTRIJD KORTRIJK 
KOERSE | 80ste editie van Kortrijkse Koerse en deze wordt ex-
tra speciaal. Ditmaal vindt Kortrijk Koerse plaats op en rond het 
Schouwburgplein op een vrijdag. Behalve het traditionele crite-
rium met enkele grote namen is er dit jaar ook een parochianen-
koers | Kortrijk | 056 22 31 15 | cis@kortrijkkoerse.be | zie blz 8
VERLEIEDING | DE DOORNTUIN, EEN LAND-
SCHAPSCHOREOGRAFIE | Lange performance 
waarin therapeutisch lichaamswerk, dansperformance en eco-
logisch tuinieren tot één landschapschoreografie vervloeien| tot 
23/08/15  zo, vrij, za van 18 tot 22u (ma, di, woe, do gesloten) | 
Leilekkerland | www.pevermeersch.com
FILM | THE DUKE OF BURGUNDY | Brits drama uit 
2014 | 20.15u | ook op dinsdag 25/08 | € 9/7,5 (-26,65+)/6 
(groepen) | Budascoop | www.budakortrijk.be

ZATERDAG 22 AUGUSTUS 

WANDELING | LANDSCHAPSWANDELING IN 
AALBEKE | De wandeling verloopt tussen weilanden en ak-
kers, waarbij aandacht gaat naar de wilde planten in de bermen | 
14.30u | Sint-Corneliuskerk | piet.missiaen@pandora.be 
UITSTAP | JUMBO RUN | 45ste feestelijke editie van mo-
torrijders met een zijspan die voor een ritje iemand met een 
beperking van het Dominiek Savio Instituut als passagier mee-
nemen.  | gratis | Grote Markt Kortrijk |  | www.mccb.be
VERLEIEDING | 'N BEETJE MUZIEK | concerten – met 
een hapje en een drankje - op en rond de Leie op 22 en 23 au-
gustus 2014 | om 18u, ook op zo 23/08 van 12u tot 18u | Broel-
brug | info@respirodellarte.be | www.respirodellarte.be
RONDLEIDING | VERLEIEDINGSKES MET FILIP 
DECOCK | De tentoonstelling Metamorfosen, een klare kijk 
op de Leie toont je de rivier op een andere manier. Filip Decock 
neemt je mee op een alternatieve kroegentocht | 10.30u | € 6, 
vooraf inschrijven texture@kortrijk.be of 056 27 74 70 | TEXTURE -  
Museum over Leie en Vlas | www.metamorfosen.be
VERLEIEDING | SALSA EN VERLEIEDING AAN 
DE LEIE | Ervaren dansinstructeurs leren je verschillende 
salsa stijlen aan: Cubaanse of Puertoricaanse Salsa, maar ook 
L.A. en N.Y. style. De opbrengst gaat naar een goed doel via 
de vzw MM’s Angels, een vereniging die het Prader Willi Syn-
droom kenbaar wil maken | 18u | Budapark (Buda Beach) |  
www.mmsangels.com | zie ook blz 12

VRIJDAG 17 JULI

CONCERT | HEULE CONZEE | Confrerie De Griffioen 
en de cafés op Platse (Den Hert, De Kameleon Dudu) zetten de 
congé in met een gratis evenement : kinderdorp, optredens van 
The Crowd, diverse DJ's, hoedenwedstrijd 'Heule Hoed Gemutst' 
met prachtige prijzen | 17u | Heule Platse

ZATERDAG 18 JULI 

VERLEIEDING | VERLEIEDINGSKES MET KEVIN 
BREYNE | De tentoonstelling 'Metamorfosen. Een klare 
kijk op de Leie' toont je de rivier op een andere manier. Tijdens 
vier zaterdagvoormiddagen wacht Kevin Breyne je op met een 
beklijvend misdaadverhaal aan de Leie | 10.30u | € 6, inschrij-
ven bij TEXTURE - Museum over Leie en Vlas | 056 27 74 70 |  
texture@kortrijk.be | www.metamorfosen.be
FEEST | POTJEBUUR | Een feestdag voor allen, ongeacht 
afkomst, religie, taal of leeftijd is het symbool van respect en 
waardering voor alle culturen in ons land | overal in het land | 
potjebuur.wordpress.com
FEEST | VOLKSFEESTEN – KOOIGEM | Optredens 
van Kooigemse Big Band, Willy Sommers en  Green Onions | 20u |  
gratis | Kooigemplaats
FILM | THE TERMINATOR | Film uit 1984 met o.a.  
Arnold Schwarzenegger | 20.15u | € 9/€ 7,5 (-26,65+)/€ 6 
(groepen) | Budascoop | www.budakortrijk.be

ZONDAG 19 JULI 

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 | 10u tot 12u, 14u tot 16u, 16u tot 18u, ook op zo 02/08 
en zo 16/08 van 10u tot 12u, 14u tot 16u, 16u tot 18u | € 10 | 
Skatebowl | rfi@seyntex.be | zie ook blz 12
WANDELING | KORTRIJK ALS MIDDELEEUWSE 
STAD | Tijdens de wandeling komen gebouwen, plaatsen en 
voorwerpen aan bod uit de middeleeuwse periode | 10.30u | € 4 |  
Toerisme Kortrijk | toerisme@kortrijk.be | zie ook blz 11

MAANDAG 20 JULI

CONCERT | TORENMUZIEK 2015: AN LOMME-
LEN EN DINA VERHEYDEN | Vierhandig beiaarduo 
DNA | 20u | Belfort/Grote Markt | www.kortrijk.be/torenmuziek

DINSDAG 21 JULI 

MARKT OF BRADERIE | ANTIEK & ROMMEL-
MARKT TE HEULE | Kopen-verkopen-ruilen van twee-
dehandsgoederen en verzamelobjecten | 9u tot 18u | € 2 | Groot-
handelsmarkt | 09 380 45 05 | www.hobby13.be 

WOENSDAG 22 JULI 

CONCERT | ZOMERCONCERT KORTRIJK – LA 
CUENTA | Vzw Feest in Kortrijk organiseert opnieuw deze 
zomer 6 concerten in Kortrijk en deelgemeenten | Dorpsplein Rol-
legem | 19u (met voorprogramma) | 056 27 74 00  |  zie ook blz 3
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HANDBAL | 5de GULDENSPORENCUP | De Gulden-
sporencup is een internationaal handbaltreffen voor jongeren. 
Op twee Kortrijkse locaties, SC Lange Munte en sporthal Drie 
Hofsteden. Het tornooi staat open voor J14, J16 en J18 | 10u tot 
18u | S.C. De Lange Munte |  www.apolloon.be
FEEST | PLEINTJESFEESTEN | optredens en kinderani-
matie | 14.30u | gratis | plein achter kerk Kooigem
BUITENCONCERT | ALIVE & TOMCAT | Alive is een jon-
ge band met bandleden uit Bellegem, Moeskroen en Aalbeke | 
19u | gratis | binnentuin buurthuis Rollegem 

ZONDAG 23 AUGUSTUS 

CONCERT | CHOEUR DE LA FRATERNITÉ CA-
MEROUNAISE DE BELGIQUE | Een christelijk koor 
dat bestaat uit mensen meteen diverse culturele achtergrond | 
17u | Pleinschool Leiekant | www.youtube.com/user/cdckortrijk

MAANDAG 24 AUGUSTUS

CONCERT | TORENMUZIEK 2015: DE TOVER-
FLUIT, ARIE ABBENES EN PHILLY ABBENES |  
Beiaardmuziek en voordracht | 20u | Sint-Maartenskerk |  
www.kortrijk.be/torenmuziek

WOENSDAG 26 AUGUSTUS 

CONCERT | ZOMERCONCERT KORTRIJK – 
KING KONG PARKFEST | Vzw Feest in Kortrijk organi-
seert opnieuw 6 zomerconcerten in Kortrijk en deelgemeenten.  |  
Albertpark Kortrijk | 19u (met voorprogramma) | 056 27 74 00 |  
zie ook blz 3 

DONDERDAG 27 AUGUSTUS 

FILM | GALLOPING MIND | Film (2015) van Wim Van-
dekeybus | 20.15u | € 9/€7,5 (-26,65+)/€6 (groepen) | reserve-
ren via info@budakortrijk.be | Budascoop | www.budakortrijk.be

VRIJDAG 28 AUGUSTUS

FEEST | ROLLOFEESTEN | 39ste editie met optreden koor 
Crescendo, opening kunsttentoonstelling en nog zoveel meer | 
ook op za 29/08, zo 30/08 | gratis | centrum Rollegem

ZATERDAG 29 AUGUSTUS

WANDELING | NATUURPUNT KORTRIJK EN 
NATUURKOEPEL VZW - WELKOM OOIE-
VAAR! | Ga mee naar de nieuwe Leievallei, waar de ooie-
vaar opnieuw thuis is, waar we kennis kunnen maken met het 
nieuwe rust-en onthaalpunt en de Twee-bekenwandelroute 
Marke en Bissegem verbindt. Na het bezoek aan de Leiekant-

sen  in en rond Kortrijk die tijdens WO I een bijzondere rol ge-
speeld hebben. Je wandelt of fietst ernaar toe | Kortrijk 1302 |  
www.kortrijkbezet14-18.be
EXPO | KORTRIJK BEZET 14-18: IN HET 
SPOOR VAN EEN SPION - TENTOONSTEL-
LING - GROOTE OORLOG | Wat gebeurde er in 
Kortrijk tijdens WO I? De stad is in de greep van verordenin-
gen, opeisingen en inkwartieringen. Jachtpiloten en bom-
menwerpers maken het luchtruim onveilig | Kortrijk 1302 |  
www.kortrijkbezet14-18.be 
LEZING | LETTERZETTER | Onze Lettertypes veroveren 
de binnenstad. Twee jaar lang (2015-2016) maken de ‘Letterty-
pes’ deel uit van een jong en divers collectief: beeldend kunste-
naars, muzikanten, theatermakers, dichters, schrijvers, filmma-
kers en dansers | Diksmuidsekaai | Vincent.Coomans@kortrijk.be
VERLEIEDING | WATERLAGEN | audiowandeling met 
verschillende perspectieven op de Leie | Leie in Kortrijk | audio 
wandeling tot 27/09. Fysieke wandelingen 5/07, 23/08, 29/08, 
5/09 | www.vormingplusmzw.be
VERLEIEDING | METAMORFOSEN | Je ontdekt hoe 
scheepvaart, waterbeheersing en openbare werken hun stempel 
drukken op het landschap en de stad | zo, di, woe, do, vrij, za 
van 10u tot 18u (ma gesloten) | € 3 | Texture | 056 27 74 70 |  
www.metamorfosen.be
VERLEIEDING | METAMORFOSEN XL - BUI-
TENPARCOURS | Aansluitend op de tentoonstelling 
Metamorfosen in Texture, is een uitgebreid parcours uitgestip-
peld van Armentières tot Wielsbeke | Texture | 056 27 74 70 |  
www.metamorfosen.be
VERLEIEDING | WATERTAXI - BLUE VELVET | 
Met een 6-tal personen cruisen we elektrisch, géén lawaai, je 
hoort alleen de natuur of een muziekje. Elke zaterdag maken 
we volgens een vast schema toertjes op de Leie. Voor 3€ kan 
je een ritje meedoen, het vaarschema vind je op de fb-link | za 
van 11u tot 17u (zo, ma, di, woe, do, vrij op reservatie) | Buda-
Eiland | Namiddag tussen Kuurne en Marke | 0497 06 29 00 |  
www.BlueVelvetWatertaxi.be
VERLEIEDING | LIEVE ZUSJES STOERE BROERS 
- #LZSB | Bij goed weer trekken we er op uit voor onder 
andere spontane concertjes, films en picknicks. Je vindt ons op 
leuke, onbekende en verrassende plekjes langs de Leie | Buda 
Beach | www.lzsb.be
GOLF-CROQUET | KROLF VOOR JONG EN 
OUD IN HEULE EN MARKE | Krolfen is een 
gloednieuwe sport die vanuit Denemarken overgewaaid is. 
Deze sport is een combinatie van golf en croquet. Je gaat 
aan de slag met een hamerstok en een gekleurde krolf-
bal. Bedoeling is om met zo weinig mogelijk slagen de 8 
tot 12 holes te overwinnen | Site De Nieuwe Lente Heule |  
056 24 46 00 | zevenkamer@ocmwkortrijk.be | OC Marke | 
056 24 08 25 | ldc.marke@ocmwkortrijk.be

’t Schrijverke en de ooievaarspaal volgt de openingsreceptie | 
17u | Rust- en onthaalpunt Natuurpunt Kortrijk | 056 22 35 69 |  
www.natuurkoepels.be
FIETSEN | GROTE PRIJS BROODJE-EXPRESS |  
Wielerwedstrijd voor juniores WBV, inschrijving café Casino, 
prijsuitreiking café Sint-Laurentius, wedstrijd over 93.60 km 
(12 ronden), bergprijs €60 | 15u | 't Kastanjehuis Kooigem |  
www.wielerclubkooigem.be
FEEST | ROLLOFEESTEN | rommelmarkt, kunsttentoon-
stelling, springkastelen, straatanimatie, optredens Steve Ryckier, 
Les Folles de Gand, e.a. | vanaf 7u | ook op zo 30/8 vanaf 9.30u: 
Rond de toren loop, volksbarbecue, hondenzegening, optredens 
van Arthuro Cardini, Kurt Crabbé, e.a. |  gratis | centrum Rollegem

ZONDAG 30 AUGUSTUS

MOTOR | 26ste EDITIE VLASTREFFEN | Vanuit Kor-
trijk rijden we langs prachtige wegen naar Brakel en vervolgens 
naar Ingelmunster | 8u (start Budascoop Kortrijk) tot 16u (aan-
komst Grote Markt) | € 10 | Budascoop | www.vlastreffen.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 | 14u | geheime locatie | www.lisagold.be

TOT ZONDAG 30 AUGUSTUS 

EXPO | PTI KORTRIJK CAMPUS T&D – PRO-
MO TEXTIELAFDELING | Als voorproevertje op de 
nieuwe textielafdeling 'Ontwerp en Prototyping' in PTI Kortrijk 
presenteren enkele leerlingen hun mooiste creaties in textiel 
en nieuwe materialen | kleine Sint Jansstraat | www.pti.be 

MAANDAG 31 AUGUSTUS

CONCERT | TORENMUZIEK 2015: KOEN CO-
SAERT – ENSEMBLE RESPIRO | Stadsbeiaardier 
van Kortrijk en het Ensemble van Respiro onder leiding van 
Francis Michels | 20u | Sint-Maartenskerk | www.kortrijk.be/
torenmuziek

DOORLOPEND

VERLEIEDING | GIDSTOCHTEN LEIE | De West-
Vlaamse Gidsenkring biedt verschillende geleide wande-
lingen en fietstochten aan. Kies fietstocht 'Beleef de Leie 
in beweging' of de wandelingen 'Metamorfose van een 
stad' of 'Als gevels spreken op Overleie' | Kortrijk 1302 |  
c_devreese@hotmail.com | www.gidsenkringkortrijk.be
EXPO | KORTRIJK BEZET 14-18: WOI PAR-
COURS - GROOTE OORLOG | Ontdek de plaat-

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 september: 10 juli en editie oktober: 31 augustus.  

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

Als Kortrijkzaan kan je voortaan 
jouw bouwaanvraag digitaal aan-
vragen. Daarmee sleept de stad 
Kortrijk een West-Vlaamse primeur 
in de wacht bij de centrumsteden.

De digitale afhandeling vereenvou-
digt de procedure. Deze loopt via een 
centraal uitwisselingsplatform, dat zo-
wel behandelende als adviserende in-
stanties toegang geeft tot het dossier. 
Je kan voortaan de klok rond de aan-
vraag indienen en vanuit je zetel thuis 
steeds online de stand van zaken op-
volgen. Zo weet je altijd in welke fase 
je dossier zich bevindt. Ook de uitein-
delijke beslissing verloopt digitaal. Een 
e-mail brengt je hiervan op de hoogte. 
Je hoeft slechts eenmalig de nodige 
info aan te leveren die in een centrale 
bron bewaard wordt. Zo moet de aan-
vrager geen informatie aanleveren die 
al bij de overheid beschikbaar is. Ook 
kopieën maken van je dossier voor ver-
schillende instanties is verleden tijd.

HOE WERKT HET?
Je surft met je elektronische identiteits-
kaart naar www.omgevingsloket.be, 
het digitaal platform van de Vlaamse 
overheid. Een helpdesk beantwoordt 
eventuele vragen.

Het stappenplan geeft een kort over-
zicht en de Demo Omgevingsloket 
toont in een filmpje stap voor stap hoe 
je digitaal je bouwaanvraag indient.

Bouwaanvraag 
gaat digitaal

Vanaf deze zomer kunnen bewoners, bezoekers en studenten in de 

binnenstad en deelgemeenten van Kortrijk gratis op het internet via 

publieke Wi-Fi. De stad Kortrijk is daarmee de eerste stad in Vlaanderen 

met een heel uitgebreid en performant gratis Wi-Fi netwerk en gaat voor 

het ruimste aanbod van alle centrumsteden in Vlaanderen.

Dit project kadert in het @llemaal digitaal 
programma van de stad Kortrijk waarbij 
stad én OCMW alle burgers meenemen in 
de digitale wereld.

GRATIS PUBLIEKE WIFI
Een groot deel van het publiek dat winkelt, 
uitgaat of zich ontspant, heeft een smart-
phone, tablet of een ander draadloos toe-
stel op zak. 
De aanwezigheid van gratis publieke Wi-Fi 
in het winkel-wandelgebied biedt de kans 
om de winkelbeleving te vergroten. Hier-
mee kunnen de handelaars hun klanten 
een optimale service bieden en het winke-
len in Kortrijk nog leuker en gemakkelijker 
maken.

Kortom, de beschikbaarheid van publieke 
Wi-Fi sluit aan bij de verwachtingen van de 
hedendaagse bezoekers van onze stad.

SLIMME STAD
Met de lancering van ‘Kortrijk gratis Wi-Fi’ in 
de volledige binnenstad en deelgemeenten 
(september ’15) bevestigt onze stad zich als 
een slimme stad. In een latere fase komen 
de Leieboorden, campus Kortrijk Weide en 
diverse andere plaatsen aan de beurt. 
De publieke Wi-Fi zone zal via allerlei aan-
duidingen in het straatbeeld zichtbaar wor-
den. Het publieke Wi-Fi-netwerk is een ini-
tiatief van de stad Kortrijk. Telenet staat in 
voor het netwerk. Hoe verbinding maken? 
Zoek naar hotspot ‘Gratis WiFi Kortrijk’.

Kortrijk, eerste 
slimme Wi-Fi stad

GRATIS

powered by Telenet

WIFI
KORTRIJK
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Vakantie of geen vakantie: ook in de zomermaanden ontvangen de 
Kortrijkse handelaars je met open armen. Dat doen ze ook op zondag, 
want sinds de stad erkend is als toeristisch centrum, hoeven de winkels 
in het centrum van Kortrijk (alles wat binnen de R36 valt) zich niet meer 
aan een verplichte sluitingsdag te houden.  Ook de stad zet hier sterk 
op in, door leuke randanimatie te voorzien tijdens ieder eerste shopweekend van de maand. 
Dat zal ook op 4 en 5 juli, en 1 en 2 augustus het geval zijn. Tijdens die weekends is er de nodige 
randanimatie (solden in juli, muzikale omlijsting in augustus) , waardoor shoppen nog gezelliger 
wordt. Een ideale gelegenheid voor zowel thuisblijvers als vakantiegangers die op dat moment 
nog in de stad toeven om hun inkopen te doen. Ongetwijfeld zullen ook heel wat winkeliers leu-
ke acties organiseren om jouw shopplezier nog te verhogen. Meer info: www.shop-in-kortrijk.be 

Shoppen in muzikale sfeer

Door het stadsvernieuwingsproject is de wijk Overleie volop in beweging en krijgt ze een nieuwe dynamiek. 

Naast de vele nieuwe ontwikkelingen ontstaan de afgelopen jaren tal van verfrissende initiatieven. Er broeit 

wat! Om nieuwe creatieve ondernemers naar Buda en Overleie aan te trekken lanceerde de stad Kortrijk eind 

vorig jaar de ondernemerswedstrijd Topzaak. De 4 winnende projecten zijn ondertussen bekend.

Begin dit jaar werden niet minder dan 28 
dossiers ingediend. Na een eerste selectie 
in het voorjaar kregen de finalisten begelei-
ding via een intensief coachingstraject.  De 
jury zag verschillende dossiers die enorm 
gegroeid zijn. Er werden 4 projecten gese-
lecteerd. De 4 winnaars krijgen elk een for-
se financiële ondersteuning om hun zaak 
op te starten. Hier stopt het echter niet voor 
de winnaars. De komende 3 jaar worden ze 
verder gecoacht om hun opstartende zaak 
verder te versterken. Zij krijgen allemaal 
ook een netwerkproject op maat van Voka. 

Maaike Snaet sleepte de eerste prijs in de 
wacht. Zij zal met ‘Studio Stitch’ in septem-
ber haar stoffenzaak met naaicafé opstar-
ten op de hoek van de Diksmuidekaai en 
de Overleiestraat. Met workshops, naaima-
chines en vooral veel kleurige stoffen staat 

Maaike ter beschikking voor wie wil (leren) 
naaien. Ook kinderen kunnen er terecht 
voor Afterschoolstitch en naaikampen in 
de vakantie. Met de hoofdprijs van € 25.000 
helpt de stad Maaike direct een eind verder 
op weg. 
Op de eervolle tweede plaats eindigen Lise-
lotte Delobelle en Gwenn Dejaegere met ‘De 
KleinKeuken’. Zij hebben hun oog laten val-
len op het rechtergedeelte van de Budaga-
lerij en zullen er in september hun eethuisje 
met een verpakkingsvrij winkeltje openen. 
Met een alternatieve kaart en suikervrije 
gebakjes is gezelligheid troef. Breng zeker 
je eigen potjes mee voor een afhaallunch of 
maak je keuze uit het assortiment kruiden, 
zaden en noten. Liselotte en Gwenn mogen 
€ 20.000 in ontvangst nemen.
Op de gedeelde derde plaats eindigen Jar-
ne Debue met Déja-Vu Guitars en Elewijn 

Algoet met Furaro.One. Ze ontvangen elk 
10.000€ steun. Jarne begint in de Budas-
traat een tweedehands vintage gitaarwin-
kel. Alle accessoires en een ruim assorti-
ment van vintage starters- en topgitaren 
kan je hier verkrijgen.  Gitaren krijgen er een 
persoonlijke toets met een unieke tekening 
of beschildering. Ook renovatie en herstel 
van instrumenten behoort tot de mogelijk-
heden. Elewijn heeft een elektrische fiets 
ontworpen gericht op woon-werkverkeer 
en korte verplaatsingen. Met deze fiets 
zal je niet alleen comfortabel maar vooral 
droog naar je werk kunnen gaan. Furano.
One zal zich in eerste instantie richten op 
bedrijven en wil hen met deze unieke fiets 
helpen een duurzaam mobiliteitsbeleid te 
voeren. De klanten van Furano.One worden 
op dat vlak verder ondersteund door een 
gepersonaliseerde service  na verkoop.

Winnaars Topzaak bekend!

Liefhebbers van hardrock en metal vinden al enkele jaren de weg naar Alcatraz. Het festival beleeft dit jaar zijn 

achtste editie, met op 8 en 9 augustus negentien topbands op een gloednieuw festivalterrein aan ‘De Lange Munte’.

Alcatraz Hard Rock & Metal Festival presen-
teert zichzelf als het gezelligste festival in 
zijn genre van ons land. Bovendien slaagt 
het erin om telkens een topaffiche met het 
betere gitaarwerk samen te stellen. De fans 
stellen het allemaal op prijs; dit jaar ver-
wachten de organisatoren opnieuw 12.000 
bezoekers uit binnen- en buitenland. 

Alcatraz vond de eerste jaren plaats in de 
Brielpoort in Deinze. Drie jaar geleden ver-
huisde het festival naar Kortrijk en werd het 
omgevormd tot een openluchtevent. De 
voorbije twee edities vonden plaats aan de 
Vives Hogeschool, maar omdat het grasveld 
daar plaatsmaakte voor een parkeerterrein, 
moest Alcatraz op zoek naar een nieuwe lo-
catie. Dat werd De Lange Munte.

“We gaan verder op ons elan met als doel 
om elk jaar nóg beter te doen dan de vorige 
editie,” zegt persverantwoordelijke Bernard 
De Riemacker. “Behalve steengoede mu-
ziek zetten we ook in op een unieke to-
taalbeleving voor onze bezoekers. Daarom 
besteden we bijzonder veel aandacht aan 
de inkleding en de look & feel van Alcatraz. 
Zo hebben we geïnvesteerd in een ver-
nieuwend groot podium. Het nieuwe fes-
tivalterrein achteraan het sportcentrum De 
Lange Munte biedt ook veel meer moge-
lijkheden dan onze vroegere locatie. Vlakbij 

het terrein voorzien we een grote en gezel-
lige camping.”

TOPACTS IN DE 
VERSCHILLENDE GENRES
De organisatoren van Alcatraz Hard Rock & 
Metal Festival hebben voor de editie 2015 
opnieuw enkele internationale topacts 
kunnen strikken. “Ik noem maar Trivium, 
W.A.S.P., Venom, Behemoth, Accept, Death 
(DTA), Queensrÿche, Disneyland After Dark... 
namen die bij de fans klinken als een klok,” 
zegt Bernard De Riemacker. “Onder de vlag 
‘hardrock en metal’ vallen veel verschillende 
genres, en het unieke aan ons programma is 
dat heel wat daarvan de revue passeren: van 
melodische, symfonische metal, over thrash 
en speed metal tot black metal.”

De absolute headliners van Alcatraz 2015 
zijn Sabaton en Nightwish. “Nightwish is 
een symfonische metalband die twee jaar 
geleden het festival afsloot met een im-
mens spektakel. Dit jaar komen ze in Kor-
trijk hun nieuwe cd voorstellen. Op zon-
dagavond sluit Sabaton af, de Zweedse 
power-metalband, die onlangs nog de 
Lotto Arena op haar grondvesten deed da-
veren en vorig jaar indruk maakte op Gras-
pop in Dessel.” 

Alcatraz Hard Rock & Metal Festival vindt 
plaats op zaterdag 8 en zondag 9 augustus 
op het festivalterrein aan Sportcentrum De 
Lange Munte.

 R www.alcatraz.be

Alcatraz Hard Rock & Metal 
wijdt nieuw festivalterrein in

Hoe heette de Deense 
band voordat ze de naam 
D.A.D. moesten gebruiken:
A. Death after Dark
B. Disneyland After Dark
C. Death after dirty

Weet je het juiste antwoord, surf dan vóór vrijdag 
10 juli naar www.kortrijk.be/alcatrazwedstrijd en 
maak kans op één van de vijf combiticket voor 
Alcatraz ter waarde van € 115.

WIN©
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Op 9 juli 2015 wordt de 30.000ste 
Last Post geblazen onder de Me-
nenpoort in Ieper. 

GoneWest organiseert, samen met 
de Last Post Associaton en acteur 
Wim Opbrouck, een Ode aan de Ode. 
Zo kan iedereen de unieke 30.000ste 
Last Post ceremonie – een echt kip-
penvelmoment -  live  in de brand-
weerkazerne van Kortrijk, Heule en 
Marke volgen. Het is immers een 
traditie dat de klaroeners van de Last 
Post Association gerekruteerd wor-
den bij de lokale brandweer en dus 
ook het brandweeruniform dragen.
De Last Post is het klaroengeschal dat 
in het Britse leger het einde van de 
werkdag aankondigde. Sinds 1928 
organiseert The Last Post Association 
in Ieper elke avond een plechtigheid 
onder de Menenpoort waarbij dit 
klaroengeschal weerklinkt. Elke dag 
opnieuw is de Last Post het definitie-
ve eerbetoon aan de gesneuvelden 
van de Eerste Wereldoorlog. 
• Kortrijk: Doorniksesteenweg 214a, 

19 uur (met doedelzakspeler en 
koor Alfabet)

• Marke: Rekkemsestraat 54, 19.30 uur
• Heule: Waterven 1a, 19.30 uur

 R www.lastpost.be/nl

30.000ste 
Last Post 

De GAS-boetes waren een tijd geleden stof voor discussie. Intussen blijkt dat 

steden en gemeenten er sterk over waken dat zij verstandig omgaan met 

GAS. Zo tracht men de meest hinderlijke of gevaarlijke situaties aan te pakken 

en spitst men zich niet toe op eerder banale toepassingen, zoals het opleggen 

van boetes voor het gooien van confetti of voor het slepen van dozen…

Het vroeg indertijd heel wat lef en enthousiasme om 

in Kortrijk het Zomercarnaval in het leven te roepen. 

Maar tien jaar later is het een vaste waarde, met een 

weerklank tot ver buiten de stad. 

Sinds 1 februari 2015 is het in Kortrijk mogelijk 
om verschillende vormen van verkeerd par-
keren met GAS-boetes te bestrijden. Auto’s 
die dubbel geparkeerd staan of de doorgang 
op het trottoir belemmeren, kunnen aanlei-
ding geven tot gevaarlijke situaties. Maar wat 
echt niet door de beugel kan, is het onterecht 
parkeerplaatsen innemen die voorbehouden 
zijn voor personen met een beperking.

SPELREGELS 
De spelregels zijn als volgt: met een par-
keerkaart voor personen met een handicap 
kan je zowel als passagier of  bestuurder 
parkeren op plaatsen die speciaal voorbe-
houden zijn (aangeduid met een bord of op 
de grond).  De parkeerkaart is persoonlijk 
en mag niet gebruikt worden als je zelf niet 
in de wagen zit. In Kortrijk kan je met deze 
parkeerkaart ook op andere parkeerplaat-
sen gratis en zonder tijdslimiet parkeren.

Wanneer je gebruik maakt van de parkeer-
kaart voor personen met een handicap 
moet je de originele parkeerkaart steeds 
duidelijk zichtbaar aan de voorruit van de 
auto aanbrengen. Het symbool van de per-
soon in een rolstoel en de vervaldatum van 
de kaart moeten zichtbaar zijn.

GRATIS KAARTHOUDERS
Gaat je kaart telkens schuiven als je een ritje 
maakt? Geen nood, Parko biedt gratis kaart-
houders. Je kan zo’n kaarthouder ophalen 
in de Koning Albertstraat 17 of aanvragen 
via info@parko.be. En tot slot, weet dat de 
vervaldatum van de parkeerkaart niet mag 
verstreken zijn. Aangezien de aanvraagpe-
riode voor een nieuwe kaart ongeveer 6 
maanden duurt, dien je best tijdig je aan-
vraag in.

 R Info:www.parko.be | www.handicap.fgov.be/

“Het Zomercarnaval – ons Rio aan de Leie – is inderdaad sterk ge-
groeid, maar het is nog altijd een driedaags, gratis volksfeest, dat een 
grote groep vrijwilligers aanbiedt aan de inwoners en bezoekers,” zegt 
voorzitter Frank Holvoet. “De mensen worden ondergedompeld in een 
smeltkroes, die ook bezoekers en mensen uit de exotische gemeen-
schappen van heel België en zelfs Nederland naar Kortrijk brengen.” 

SUPERSAMBA EN BEE GEES-FEESTJE
Voor de tiende verjaardag hebben de organisatoren alles uit de 
kast gehaald. “We zijn ten eerste trots dat VRT-journalist en Brazili-
efanaat Lieven Verstraete zich als ‘ambassadeur’ voluit achter het 
Zomercarnaval schaart,” zegt Frank. “De parade, die langs een licht 
gewijzigd parcours door het stadscentrum trekt, wordt een soort 
‘best of’ van de voorbije tien jaar, maar dat betekent niet dat je op-
gewarmde kost te zien krijgt. Het loont trouwens de moeite om wat 
vroeger af te zakken, want een halfuur vóór de start van de parade 
op zondag organiseren we op het Schouw-
burgplein een ‘Supersamba’ met muzikanten 
van alle groepen – ongezien in België.” De top-
per van het Zomercarnaval, behalve de pa-
rade uiteraard, moet Night Fever worden: een 
Europese supergroep die de songs van The  
Bee Gees covert en altijd wel in is voor een groot 
feest. De groep speelt op zaterdagavond een 
gratis concert op het Schouwburgplein.

 R Het ‘Zomercarnaval’ vindt plaats van vrijdag 14 tot en met zondag 16 
augustus. Het volledige programma vind je op www.zomercarnaval.be

Parkeer correctZomercarnaval viert 
tiende verjaardag

ZATERDAG 15/08

VRIJDAG 14/08

ZONDAG 16/08

15.00  KIDS CARNAVAL: JEUK LIVE BAND 
FIESTA CARNAVAL:
18.20   FATBACK BRASS BAND
20.00   BOTTLE OF MOONSHINE
21.45   NIGHT FEVER 
   “THE VERY BEST OF THE BEEGEES”
        

PODIUM BURGEMEESTER REYNAERTSTRAAT
20.00     DJ TOM CURACAO 
21.45     DJ RAKKA’S CIRCUS

10.30  BLEIE LEIE CARNAVAL
12.00  ZULEMA QUARTETO
14.30  SUPERSAMBA

15.00     STADSPARADE door de binnenstad
18.15     THE DANCE CARNAVAL
     feat. DJ TLP
18.15     THE DANCE CARNAVAL

 DJ TLP

www.zomercarnaval.be

Geheel geel en gratis 

in het Rio aan de Leie!

Zomercarnaval-2015-flyer-105x297.indd   1 12/06/2015   9:18:22

TOEGANKELIJK ZOMERCARNAVAL

Het Zomercarnaval is op zondag 16 augustus, wanneer de 
grote parade plaatsvindt, ook vlot toegankelijk voor men-
sen met beperkingen. Op de stadhuissite kan je tussen 13 
en 19 uur terecht in toegankelijke toiletten. Toegankelijks-
heidsstewards zijn aanwezig voor persoonlijke 
assistentievragen. Bovendien is op het kruis-
punt van de Rijselsestraat en de Grote Markt 
een rolstoelzone voorzien.
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De winnaars van vorige maand
Heel wat Stadskrantlezers herkenden “Prieel 
Paters’ Mote”. In de 19de eeuwse tuin van Dr. Guy 
de Bethune staat een prachtig prieeltje. Het ligt 
een beetje verborgen maar toch zichtbaar vanaf 
het jaagpad langs de Leie, richting Bissegem. 
Deze bijzondere privétuin werd gebouwd in 1789 
en verbergt een schat aan oude, inheemse en 
exotische planten en bomen. Volgende lezers 
krijgen een set met fietsaccessoires: M-R Vanden 
Abeele, Jean-Marie Balcaen, Bernard Deconinck, 
Nelly Degroote, Lydia Desmedt, Anne Duyck, 
Matias Vanden Bussche, Martine Vandenbussche, 
Hugo Van Malder.

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 10 augustus een kaartje naar: Stads-
krant, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be. 
Vijf stadskrantlezers maken kans op een pakketje FIK-jetons. 

Voor het derde jaar op rij pakt het stadsbestuur uit met de volksbarbe-
cues. Het concept is simpel: voorspelt men mooi weer voor het weekend, 
dan nodigt het college van burgemeester en schepenen jou uit om aan te 
schuiven voor een heerlijke barbecue in een bepaalde wijk of deelgemeen-
te van Kortrijk. Meer zelfs, het stadsbestuur staat zelf in voor de bediening. 
Samen met verenigingen en de lokale middenstand slaan ze de handen in 
elkaar om je een gezellige middaglunch te bezorgen. De eerste volksbar-
becue van het seizoen was meteen een voltreffer. Op zondag 7 juni teken-
den maar liefst 800 Heulenaren present voor een smaakvolle barbecue op 
Heuleplaats. Hou de website en sociale media van de stad in de gaten om 
de data en locaties van de volgende volksbarbecues te weten. De barbecue 
werkt volgens het principe ‘op is op’, dus wees er snel bij. Voor de kleinsten 
is er animatie in de vorm van een springkasteel. Deelname kost vijf euro.

@clairhout dries
Volksbarbecue in heule, groot succes! #8500kortrijk

 

@Kurtgoeth
Veel volk, veel zon, prachtige sfeer #Kortrijk #beachvolley

@Dominique Viaene
@Klimaatstad #klimaatatelier #mooieopkomst 

@ruth vandenberghe @8500Kortrijk de collega 
stadsmedewerkers speelden de finale #beachvolley #kortrijk 
Goed gedaan! pic.twitter.com/PURD3vVhX8

@Merijn_d Er is een vliegtuig geland op de Grote markt 
in#kortrijk. go and play :-)

Tweets
van de maand
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Volksbarbecues in aantocht! 

Tijdens de zomermaanden le-
vert de dienst maaltijden van het 
OCMW Kortrijk ononderbroken 
gerechten aan huis.

De dienst blijft ook tijdens de tradi-
tionele Kortrijkse verlofperiode open 
om een dagelijkse gezonde en vol-
waardige maaltijd te garanderen. Wil 
jij tijdelijk een beroep doen op deze 
dienstverlening omdat je vertrouw-
de traiteur met vakantie is, dan kan 
dat. Neem vooraf contact op met de 
dienst thuiszorg op 056 24 46 00 of 
mail naar administratie.thuiszorg@
ocmwkortrijk.be. Ook de lokale Kor-
trijkse dienstencentra zijn de hele 
zomer open. Je kan er elke werkdag 
terecht voor een middagmaal, wat 
ontspanning, activiteiten of een ge-
zellige babbel.

 R www.ocmwkortrijk.be

Dienst 
maaltijden 
blijft open

Hittegolven komen meer en meer voor. Bij een dergelijke extreme 

hitte is waakzaamheid aangewezen. Heel warm weer kan schadelijke 

gevolgen hebben. Denk maar aan de toenemende luchtvervuiling, hoge 

concentraties fijn stof, gevaar voor uitdroging,...  Waakzaamheid voor de 

medemens is dan geen overbodige luxe.

De stad en het OCMW Kortrijk doen een 
warme oproep naar elke stadsgenoot om 
een extra oogje in het zeil te houden. Vooral 
voor buurtbewoners die tijdens een uitzon-
derlijk warme periode geïsoleerd dreigen 
te geraken,  ouderen die slecht te been zijn, 
personen met een beperking, mensen die 
zich in een kwetsbare situatie bevinden,... 
Zij komen minder het huis uit of voelen zich 
onwel omdat het te warm is.
Als buur, familielid of vriend even aanbellen 
en polsen of je ergens mee kan helpen, het 
kan genoeg zijn om grotere problemen te 
voorkomen. Je kan er een medemens mee 
uit de nood helpen, en als het niet nodig is, 
dan kan een gezellige babbel ook al won-
deren doen.   

BEL 1777
Problemen die je niet onmiddellijk kan op-
lossen, leg je best voor aan het meldpunt 
1777. Dat kan tijdens de kantoortijden van 
9 tot 19 uur, maar niet tijdens het weekend 
en op feestdagen. Het meldpunt is ook ge-
sloten op 11, 20 en 21 juli en op 15 augustus.
Het meldpunt zoekt, samen met jou, naar de 
een efficiënte oplossing. Je kan het meldpunt 
bereiken via het gratis nummer 1777. An-
dere mogelijkheden zijn 1777@kortrijk.be of 

via app 1777. Buiten de openingstijden kan 
je voor dringende gevallen terecht op het 
noodnummer 101 van de politie.

LOKAAL DIENSTENCENTRUM
Je hoeft niet te wachten tot een hittegolf in 
alle hevigheid toeslaat. Ben je zelf moeilijk 
te been en heb je geen steun van buren, 
familie of vrienden? Of ken je iemand in 
je buurt die zich in een dergelijke situatie 
bevindt? Dan kan je dit nu al laten weten 
via het meldpunt 1777. Een medewerker 
of vrijwilliger van het lokaal dienstencen-
trum uit je buurt neemt dan contact met 
je op om na te gaan welke ondersteuning 
men tijdens extreem weer kan bieden. Bij 
langdurige hitte bellen de medewerkers de 
personen die hier nood aan hebben regel-
matig zelf op om zo nodig bij te sturen. 

Hou het fris tijdens 
warme dagen

Duizend vragen, één adres
Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • Gratis smartphone app 1777 • Aan de balie
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OPENINGSUREN TIJDENS 
ZOMERVAKANTIE

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

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

zaterdagvoormiddag gesloten van 25 juli 
tot en met 15 augustus. Op zaterdag 4 en 
18 juli en 22 en 29 augustus zijn de balie-
diensten open van 9 tot 12.30 uur. Van 22 
juli tot en met 14 augustus is het stadhuis 
enkel open op weekdagen van 9 tot 12.30 
uur. Vanaf maandag 17 augustus is er op-
nieuw volledige dienstverlening.

- Stadsarchief, Kortrijksestraat 388A
 Van 20 juli tot en met 14 augustus is het 

Stadsarchief enkel open op weekdagen 
van 9 tot 12.30 uur. Vanaf maandag 17 
augustus is er opnieuw volledige dienst-
verlening.

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

theek tijdens weekdagen open van 10 tot 
18.30 uur. Op zaterdag kan je er terecht 
van 10 tot 16 uur. De bib sluit de deuren 
op 11, 20 en 21 juli en op 15 augustus.

-  Buurtbibliotheken
 De buurtbibliotheken sluiten de deuren 

op 11 juli en van 20 juli tot en met 16 au-
gustus.

- UiT in Kortrijk, Schouwburgplein 14
 De Kortrijkse Schouwburg (zowel admi-

streekspecialiteit. Woon je in Kortrijk en 
ben je maximum 12 jaar? Waag dan je kans. 
Inschrijven kan tot en met 20 augustus via 
carine.coigne@kortrijk.be. Uiteraard hangt 
aan deze wedstrijd een fantastische prijs 
vast.

 R Meer info: zie stadskrant september

 

3 NATUURFENOMENEN 
ERKEND ALS NATUURRAMP

Met de publicatie in het staatsblad van 2 
juni 2015 werden voor Kortrijk 3 natuurfe-
nomenen erkend als natuurramp: de over-
vloedige regenval van 10 oktober 2013, de 
hagelbuien van 7, 8 en 9 juni 2014 en de 
rukwinden van 25 januari 2014. Vooral deze 
laatste zorgde in onze stad voor heel wat 
schade aan gebouwen, natuur en voertui-
gen. Gelukkig is sinds maart 2006 schade 
- veroorzaakt door natuurfenomenen - ge-
dekt door de verzekeringspolis Brand een-
voudige risico’s. Dan kan je geen beroep 
meer doen op het rampenfonds. Dit geldt 
ook voor wie naliet zich hiervoor te verze-
keren.
Denk je dat jij wel in aanmerking komt voor 
vergoeding door het rampenfonds? Dan 
kan je tot 30 september 2015 een dossier 
indienen.  

Praktische info:
• Neem eerst contact op met je verzeke-

ringsagent die je een aantal broodno-
dige documenten zal bezorgen.

• Info en downloaden van formulieren: 
www.kortrijk.be/ramp of  www.rampen.be.

• Wil je de documenten thuis toegestuurd 

nistratie als Uit in Kortrijk) sluit de deuren 
van 11 juli tot en met 16 augustus. Abon-
nementen en tickets kan je online blijven 
kopen via www.schouwburgkortrijk.be. 
De brochure van Schouwburg Kortrijk 
verkrijg je via alle ontmoetingscentra in 
de deelgemeenten, UiT in Kortrijk, de bib 
en BUDA.

- Muziekcentrum Track
 Het Muziekcentrum Track sluit de deuren 

van zaterdag 18 juli tot en met zondag 16 
augustus. Van maandag 13 juli tot en met 
vrijdag 17 juli is het secretariaat enkel in 
de voormiddag te bereiken van 8.30 tot 
12.30 uur.

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

 Tot vrijdag 17 juli kan je bij de sportdienst 
terecht van 8.30 tot 12uur en van 13 tot 
17 uur. Van 20 juli tot en met 14 augustus 
is het onthaal open van 8.30 tot 12 uur, 
vanaf 17 augustus opnieuw van 8.30 tot 
12uur en van 13 tot 17uur. 

 Het zwembad Magdalena sluit juli en au-
gustus de deuren. De zomerregeling van 
het openluchtzwembad en de zwemba-
den Mimosa en Lagaeplein vind je terug 
op www.kortrijk.be/zwemmen.

- Musea
 De musea zijn open van 10 tot 18 uur, be-

halve op maandag.  De administratie is 
elke werkdag bemand van 8 tot 17.30 uur.

- Uitleenwinkel, depot 102, Moorseel-
sestraat 102

 De Uitleenwinkel sluit de deuren van 21 juli 
tot en met 15 augustus. Materiaal afhalen 
en terugbrengen kan enkel op afspraak.

 Ontmoetingscentra
 Het secretariaat van de ontmoetingscen-

tra sluiten de deuren van 20 juli tem. 16 
augustus. Ook op 11 en 21 juli zijn deze 
locaties gesloten (inclusief de infopunten 
van de deelgemeenten). Tijdens juli en 
augustus is het secretariaat op maandag 
open tot 16  ipv. 19 uur.

-  Recuperatieparken
 Alle recuperatieparken sluiten de deuren 

op 11 en 21 juli en op 15 augustus. Denk 
je eraan dat maandag altijd een sluitings-
dag is?

-  JC Tranzit – Magdalenastraat 48
 Het secretariaat van het jeugdontmoe-

tingscentrum is elke werkdag open van 9 
tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur. 
Van 18 juli tot en met 10 augustus sluit het 
jeugdontmoetingscentrum de deuren.

- Parko, Koning Albertstraat 17
 Tussen 20 juli en 16 augustus is het par-

keerbedrijf op werkdagen enkel in de 

krijgen? Bel het gratis nr 1777, of mail 
naar 1777@kortrijk.be.

• Je kan ook een beroep doen op een me-
dewerker van de stad die je wat meer 
uitleg verschaft, jou helpt bij het invullen 
van de documenten en/of naziet of jouw 
dossier volledig is. Maak wel vooraf een 
afspraak: tel 1777 /  1777@kortrijk.be. 

VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST 
PLANTJESWEEKEND ‘KOM OP 
TEGEN KANKER’

Het plantjesweekend voor ‘Kom op tegen 
Kanker’ vindt dit jaar voor de 21ste keer 
plaats.  Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 
september gaan vrijwilligers van deur tot 

deur met azalea’s, verkopen ze op de markt, 
aan een grootwarenhuis, op het werk, … 
De opbrengst gaat naar steun- en zorgpro-
jecten voor kankerpatiënten. Zo worden de 
palliatieve zorg en lotgenotengroepen on-
dersteund, zijn er vrijwilligers actief in meer 
dan 45 ziekenhuizen en kunnen mensen bij 
de Kankerlijn terecht voor een luisterend 

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

-  Ondernemerscentrum, Leiestraat 24
 Het Ondernemerscentrum sluit de deu-

ren van 27 juli tot en met 14 augustus.
-  Sociaal Huis en OCMW, Budastraat 27 
 Het Sociaal Huis en de sociale dienst van 

het OCMW zijn van woensdag 22 juli tem. 
vrijdag 14 augustus in de voormiddag 
open van 9 tot 12 uur. In de namiddag 
zijn deze diensten telefonisch bereikbaar 
tussen 13 en 16 uur, behalve op vrijdag.  
Op 11 juli, 20 en 21 juli zijn de diensten 
gesloten. Je kan steeds mailen naar info@
sociaalhuiskortrijk.be.

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

zondheid en Leefmilieu, dienst minder 
valide personen met een handicap: 
geen zitdag in juli, wel zitdag op 17 au-
gustus

- Fonds voor Arbeidsongevallen: enkel 
op 8 juli en 19 augustus van 13.30 tot 
16 uur.

- Nationaal Instituut voor Oorlogsinvali-
den, Oudstrijders en Oorlogsslachtof-
fers: zitdag op 13 juli en 10 augustus.

- Huurdersbond: geen zitdagen van 20 
juli tot 10 augustus. 

- Leerwinkel: geen zitdagen van 20 juli 
tot 10 augustus. 

KORTRIJKSE KINDEREN 
KOKEN
 
Op 3 en 4 oktober vindt een gloednieuw 
initiatief plaats: Het Lekkerste Weekend van 
Kortrijk. Onderdeel van dit weekend vormt 
de kinderkookwedstrijd ‘Kortrijkse Kinde-
ren Koken’ op zondag 4 oktober.
De kookopdracht luidt als volgt: kom cre-
atief uit de hoek en bak een vernieuwde 
Manten en Kalletaart, een typisch Kortrijkse 

oor of nuttige informatie. Ook voor jou en 
je familieleden of vrienden is er plaats in 
de ploeg enthousiaste vrijwilligers. Kom op 
dinsdag 1 september om 19 uur naar het 
Vrijzinnig Centrum Mozaïek. Je verneemt 
er alles over de het plantjesweekend in Kor-
trijk en de taken waar je hulp kan  bij bie-
den, zoals logistieke hulp, verkoophulp, …

Wil je vrijblijvend informatie? Neem con-
tact op het secretariaat van Kom op tegen 
Kanker Kortrijk, tel. 056 37 16 15 of stuur 
een mail naar kotk@vcmozaiek.be.
Afspraak op dinsdag 1 september om 19 
uur, Overleiestraat 15a, Kortrijk.

TIJDELIJKE VERHUIS

Dienst Economie (Loket voor Onderne-
mers) verhuist tijdelijk wegens werken aan 
het gebouw. Van 10 augustus tot en met 30 
september vind je deze dienst bij de buren 
van het Ondernemerscentrum, zaal 1.2.

 R Info: Tel 056 27 73 33, economie@kortrijk.be, 
www.kortrijk.be/ondernemen

KORTRIJKSEKINDERENKOKEN
Duizend vragen, één adres
Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • Gratis smartphone app 1777 • Aan de balie
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Wil jij je instagramfoto’s op 
deze pagina 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.

#IGKORTRIJK
ZOEKT JE! 

tomadins 
#heartbeats #igkortrijk

ty2st Zoete zondag #igkortrijk

dronectrl We shot some urban footage recently which turned out to be quite inte-resting. #aerialfilming

lcasteur Uitkijk op de 

Leie 3 #metamorfosen 

#igkortrijk 

They are building a temporary 

outdoor track for the kids in my 

hometown! #velodrome  #igkor-

trijk #overleie #myhood

natalia.2129 Deze rozen 

zijn prachtig De rozentuin 

in Kortrijk #rozentuin 

#igkortrijk #kortrijk

ruthjegoethals  Koerse in de straat #koers #igkor-trijk #rollegem #sfeertje

_luchtpaleis_ Genieten op 

zondag, over de Leie. #overleie 

#igkortrijk #zondag #matinee

charlottevml #Beachrugby 

op de Grote Markt in  

#Kortrijk. #igkortrijk

devreemdeeendKunst op een boom. Prachtig! @vanraemdon-ckpark #3hofsteden #art #tree #igkortrijk @8500kortrijk 

4LMNTS at #bikiniboot-camp #verleieding #igkor-trijk #summer #triathlon #workout #workthatass

De fandag van KV Kortrijk op 18 
juli is het uitgelezen moment om 
uitgebreid kennis te maken met de 
spelersgroep en de nieuwe trainer 
Johan Walem. Omgekeerd kan de 
club zo haar supporters bedanken 
voor hun onmisbare steun. 

“We organiseren deze Fandag nu al 
enkele jaren, telkens met méér bezoe-
kers,” zegt persverantwoordelijke Jelle 
Brulez. “Vorig jaar kwamen er 4000 
mensen op af. Ik durf dan ook stellen 
dat wij de beste supporters van België 
hebben. Sowieso heeft KV Kortrijk erg 
trouwe fans, die telkens voor een fees-
telijke sfeer in het stadion zorgen. Wij 
zijn dan ook trots op onze ‘aanhang’.”

SELFIES MET DE SPELERS
KV Kortrijk richt zich met de Fandag 
uitdrukkelijk op families. Op het pro-
gramma staan onder meer een spe-
lersvoorstelling, een showtraining 
van de A-kern, fotomomenten met de 
spelers, optredens van 2Fabiola en Pat 
Krimson, en een afsluitende party met 
DJ’s. De deuren van het stadion gaan 
open rond de middag. De KVK Fandag 
vindt plaats op zaterdag 18 juli vanaf 
12 uur in het Guldensporenstadion. 
De toegang is gratis.

 R Meer info: www.kvk.be

KVK bedankt 
trouwe 
supporters
met Fandag

Jarich heeft een mentale beperking, maar die 
belet hem niet om uit te blinken in het zwem-
bad. “Ik zwem sinds mijn zesde. Een redster in 
het zwembad vond dat ik talent had en raadde 
me aan om eens bij KZK aan te kloppen.” La-
ter sloot Jarich zich ook aan bij Boas, een Kor-
trijkse club die zich onder meer ook richt op 
mensen met een beperking. “Ik zwem en train 
bijna elke dag en ik word het nooit beu. Het 
zwembad is mijn tweede thuis (lacht).” 
“Na enkele jaren bij Boas gezwommen te 
hebben, begon Jarich deel te nemen aan 
wedstrijden, en zo ging de bal aan het rol-
len,” vertelt Jarichs moeder, Chantal Bos-
suyt. Dit jaar behaalde hij nog zilver op de 
50 m schoolslag op het BK, en op de Eu-
ropese Special Olympics vorig jaar in Ant-
werpen mocht hij een bronzen en gouden 
medaille in ontvangst nemen. 

VOORAL GENIETEN
“Toen we in oktober vernamen dat Jarich 
geselecteerd was voor de Special Olym-
pics World Summer games, konden we 
beginnen met de vele voorbereidingen,” 
glimlacht Chantal. “Er komt dan ook veel 
bij kijken. Extra trainingen en stagedagen, 
maar ook sponsors zoeken om de reis en 

het verblijf mee te financieren enzovoort. 
Voor ons en Jarich wordt het alleszins een 
onvergetelijke gebeurtenis.”
“Ik heb gehoord dat president Obama de 
Zomerspelen zal openen. Hopelijk is dat 
ook zo,” zegt Jarich. “Ik hoop in Los Ange-
les vooral goede resultaten te halen op 
de nummers waaraan ik deelneem: 100 m 
crawl, 50 m schoolslag en de aflossing. Een 
medaille zou natuurlijk helemaal de max 
zijn, maar ik wil er vooral van genieten.” 

De Special Olympics World Summer Games 
in Los Angeles vinden plaats van 25 juli tot 
en met 2 augustus. Er nemen 7000 atleten 
uit 170 landen aan deel.

 R www.specialolympics.org

Voor Jarich Vanden Berghe uit Bellegem wordt de zomer van 2015 er 

één om nooit te vergeten. De 18-jarige atleet is één van de 70 Belgische 

deelnemers aan de Special Olympics World Summer Games in Los Angeles. 

Jarich Vanden Berghe
trekt naar LA

Duizend vragen, één adres
Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • Gratis smartphone app 1777 • Aan de balie
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Beachvolley  (© Henk Deleu) 


