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W W W . K O R T R I J K . B E

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

KORTRIJK SPREEKT OP TOER

Op zaterdag 14 juni trok het stadsbestuur op pad in Heule 
centrum. Ondertussen werden de resultaten van deze toer 
verwerkt. De stadskrant geeft een kort overzicht:
- 40% van de bewoners vulden de deurhanger in, dat zijn 

430 adressen.
- 76% van hen is trots om Kortrijkzaan te zijn.
- 99% woont graag in de buurt en 87% voelt er zich veilig.
- 86% leest de Stadskrant.

Dit zijn nog maar de eerste resultaten van de enquête. De 
buurtbewoners krijgen binnenkort 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 
op pad in een andere wijk. Hou de website en je brievenbus 
in de gaten. Deze resultaten mag je verwachten in de Stads-
krant van oktober.

Kortrijk is op 4 oktober een gaststad voor 
Open Bedrijvendag (OBD). Stad Kortrijk 
zet zelf de deuren open van het logis-
tieke centrum Depot 102. De Kortrijkse 
technische en beroepsopleidingen zijn  
aanwezig op de werkvloer van alle deel-
nemende bedrijven aan OBD. p.10

Tijdens het weekend van 25 september 
valt het doek over ‘De Grote Verleieding’. 
Tijdens dit slotweekend en ook in de loop 
van september staan opnieuw verras-
sende activiteiten op het programma. 
p.6-7

Kortrijk doet actief mee aan de Europese 
Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 sep-
tember en zet verschillende activiteiten 
op de agenda. Het hoogtepunt wordt 
zonder twijfel de autovrije zondag op 20 
september. p.11-14

In september begint de Zone 30 campag-
ne ‘verlaag je snelheid, verhoog de veilig-
heid’. Hang de affiche uit deze Stadskrant 
thuis uit om het belang van de zone 30 
kracht bij te zetten. Zo maken we samen 
van Kortrijk een nóg verkeersveiligere 
stad. p.15-18

Kortrijk lanceert de UiTPAS, een soort 
getrouwheidskaart voor vrijetijdsacti-
viteiten . Het initiatief richt zich ook op 
mensen met een relatief laag inkomen, 
die vaak verstoken blijven van deelname 
aan vrijetijdsactiviteiten. p.26
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In deze Stadskrant:

Kortrijk Spreekt 
boekt resultaten 

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

Donderdag:  9- 12.30 uur
Vrijdag:  9-12.30 uur
Zaterdag:  9-12.30 uur 
Betalingen gebeuren met bancontact. 

OPENINGSTIJDEN STADHUIS (GROTE MARKT 54) 

SPREEKTKORTRIJK

De stad Kortrijk (directie welzijn en de ste-
delijke bib), Open School en Okan organi-
seren op 8 september, niet toevallig de In-
ternationale Dag van de Geletterdheid, een 
Megaletterpicknick aan de Skatebowl.

Dit initiatief kadert in de Week van de Gelet-
terdheid. Deze campagne informeert het 
brede publiek, leerkrachten, begeleiders…
en politici over (laag)geletterdheid in Vlaan-
deren, sensibiliseert over het belang ervan, 
neemt het taboe weg, zet aan om het pro-
bleem aan te pakken en reikt oplossingen 
aan. Geletterdheid gaat zeker niet enkel om 
foutloos Nederlands schrijven. Het is veel 
meer dan dat. Het gaat om vaardigheden 
die nodig zijn om bijvoorbeeld als bejaar-
denverzorgster een logboek bij te houden, 
als arbeider een machine in te stellen, als 
winkelbediende e-mails van klanten te be-
antwoorden, als jonge ouder kinderen te 
helpen bij het huiswerk of als gezinsbeheer-
der financiële documenten te begrijpen. 

MEGALETTERPICKNICK
De Megaletterpicknick op 8 september zet 
op een ludieke manier de problematiek 
van laaggeletterdheid in de kijker. Op de 
grasvelden aan de Skatebowl kan je van 
11 tot 14 uur niet alleen je eigen picknick 
verorberen, maar ook inpikken op een re-
sem activiteiten. Je kan er gratis lettersoep 
eten en deelnemen aan een letterzoektocht 
op de brug, langs en op het water. Vanop 
een kano op de Leie weerklinken poëzie en 
proza. Voorleesmomenten vinden plaats in 
een speciaal leeshoekje en caravan. Blikvan-
gers zijn het optreden van rapper MC Equal 
en het literair kapsalon. De kappers springen 
niet alleen behendig om met kam en schaar, 
maar ook met taal. Zij nemen niet alleen 
jouw kapsel onder handen, maar ook jouw 
taalkennis. 

NEDERLANDS TWEEDE TAAL
De stad besteedt blijvende aandacht aan 
Nederlands als tweede taal. In het najaar 

kunnen anderstaligen tweewekelijks in de 
bib terecht om samen van gedachten te 
wisselen. Dit laagdrempelig initiatief wil 
anderstaligen ertoe aanzetten om zaken te 
bespreken die hen na aan het hart liggen.

Het taalpunt van de bib biedt materiaal aan 
die ondersteuning geeft bij het leren van 
de Nederlandse taal. Het assortiment be-
staat uit woordenboeken in verschillende 
talen, oefenboeken, cd’s, dvd’s, lees- en in-
formatieve boeken, … . De ‘makkelijk lezen’ 
boeken voor volwassenen brengen verha-
len over diverse thema’s.

 R Info: catherine.dupont@kortrijk.be 

De 5de Week van de Geletterdheid (7 tot 13 september) zoomt in op jongeren en jongvolwassenen in Vlaanderen. 

Want 1 op de 10 jongeren is laaggeletterd. Een diploma halen, een job vinden en op je eigen benen staan, is een 

hele opgave als je moeite hebt met taal, cijfers, ICT en multimedia. 

Dag van de Geletterdheid

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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 LETTERSELFIE 
‘Kom jij met jouw vrienden, klasge-
noten of collega’s naar onze picknick 
op de Dag van de Geletterdheid? 
Train dan alvast op lenigheid en je 
kennis van het alfabet. In groep kun 
je ter plekke één of verschillende let-
ters maken en daar een selfie van ne-
men. Post deze op onze Facebookpa-
gina "Dag van de Geletterdheid" en 
maak kans op een leuke prijs! Oefen 
alvast op het uitbeelden van je favo-
riete letter!’



4 | STADSKRANT KORTRIJK STADSKRANT KORTRIJK | 5

S E P T E M B E R  2 0 1 5S E P T E M B E R  2 0 1 5

Op vrijdag 11 september gooien tien nieu-
we Tinekekandidates zich in de strijd om een 
jaar lang ambassadrice te worden van hun 
dorp. Een titel die je niet zomaar verdient. 
Aan de hand van verschillende proeven 
moet tegen zondagavond 13 september 
duidelijk worden wie het lint mag aantrek-
ken en Heule mag vertegenwoordigen. 

CENTRAAL THEMA IS  
“TINEKE LAAT JE NIET KOUD”
De verkiezing zal ongetwijfeld voor een 
aantal hilarische activiteiten zorgen.  Wat 
te denken van de Heulympische Winter-
spelen, klûnende Tinekeskandidaten of een 
onderdompeling in het ijsbad? 

Of spot je liever BV’s zoals Annelien Coore-
vits die een kookdemo komt geven en Sean 
Dhondt die op zaterdagavond met zijn groep 
Year in the Wild naar Heuleplaats afzakt?

KUNSTENPARCOURS KNOFLOOK
Ook dit jaar kan je tijdens de Tinekesfees-
ten kunst opsnuiven, want de kunstenroute 
Knoflook is een vaste waarde. Voor deze 
zestiende editie kan je niet alleen te voet of 
met de fiets 14 charmante huizen, tuinen en 
panden ontdekken waar je onder meer ke-
ramiek, fotografie of beeldhouwkunst kan 
bekijken. Dit jaar staan er ook een aantal bij-
zondere activiteiten op het programma.

LIVE STREET ART
Zo kan je op zaterdag 12 september de be-
faamde Oli-b van Streetart Belgium live aan 
het werk zien. Deze graffiteur die al in ver-
schillende steden actief was, zal het steegje 
tussen de Zeger van Heulestraat en OC De 
Vonke van een kleurrijk kunstwerk voorzien 
waar Heule nog lang zal kunnen van genie-
ten. Ben je benieuwd wat het wordt? Kijk 
dan eens op www.streetartbelgium.com.

HEULSE TAPIJTEN VOOR  
HET GOEDE DOEL
Maar er is meer. Want je kan dit jaar ook 
je goede hart tonen. Flanders Tapestries 
weeft drie unieke Heulse tapijten die ge-
veild worden voor het goede doel. 

Bieden kan het hele weekend in het Kas-
teel van Heule (vertrekpunt van Knoflook) 
waar je de tapijten kan bekijken. Op zon-
dagavond is dan duidelijk wie de eigenaar 
wordt van de tapijten en welke geldsom 
naar de Heulse vzw Oranjehuis gaat. Zin 
om te komen? Zak gerust met het hele ge-
zin af naar Heule, want Knoflook biedt een 
leuk kinderparcours aan.

 R Het volledige programma vind je alvast op 
www.tinekesfeesten.be

 R Info over Knoflook: www.knoflook-heule.be 

Zowat 140 drummers gaan in Kor-
trijk op 6 september samen aan de 
slag op het nummer Uptown Funk 
van Bruno Mars. Het gaat om een 
wereldrecordpoging ten voordele 
van Levensloop.

Alle leerlingen van Drumschool Gino 
Kesteloot uit Heule en van Drum-
school Matty Verschelden uit Loke-
ren, drummen samen met andere 
muziek- en drumliefhebbers uit de 
regio. De jongste, Vic, is 4, de oudste, 
André, is al de 70 voorbij. 

Gino Kesteloot: “De opbouw van de 
drumstellen begint om 9 uur. Vanaf 
14 uur klinken de eerste beats en 
wordt een videoclip geschoten, met 
cameramensen maar ook met een 
kleine drone. Het publiek zal te zien 
zijn in de clip. Studio Steps verzorgt 
de choreografie tussen de drumstel-
len. Wij zijn al bijna een jaar bezig 
met de organisatie en zijn nu al zeker 
dat wij het Portugees record, van 93 
drummers die simultaan bezig zijn, 
zullen kloppen.”

Ideaal dus om op 6 september de 
Braderie mee te pikken en dan om 14 
uur op het Schouwburgplein mee te 
figureren in de videoclip. Het einde is 
voorzien omstreeks 16 uur.

Kortrijk 
Drumt

KOOP EEN 
AZALEA

Je bent er welkom vanaf zaterdag 12 sep-
tember om 15 uur tot zondag 13 septem-
ber om 15 uur om jouw bekommernis voor 
de strijd tegen kanker duidelijk te maken. 
Zaterdag, stipt om 15 uur, vindt de ope-
ningsceremonie plaats waarbij vechters (wie 
momenteel tegen kanker vecht) een ope-
ningsronde wandelen en/of lopen op het 
circuit. Elke aanmoediging hierbij is welkom. 
Kom gewoon langs en spreek één van de or-
ganisatoren in gele T-shirt aan. Weet dat elke 
bijdrage ontzettend geapprecieerd wordt. 

Tijdens dit evenement ligt de focus niet op 
het sportieve, maar geeft Kortrijk de strijd te-
gen kanker een gezicht. Zaterdagavond om 
21.30 uur vindt een kaarsenceremonie plaats 
waarbij wij de medemensen herdenken die 
de strijd tegen kanker verloren. Op zondag 
om 15 uur is er een slotceremonie waarbij 
alle aanwezigen samen de laatste ronde 
wandelen of lopen. Op dit moment maakt 
men het ingezamelde bedrag bekend.

 R Info: www.levensloop.be

Levensloop Kortrijk is het 24-urenevenement ten voordele van Kom op tegen 

Kanker dat plaatsvindt op de terreinen van de sportcampus Lange Munte.

Echte Heulenaars bereiden zich al enkele weken voor op hét dorpsfeest van het jaar door het drinken van een Heuls 

Stootbier dat sinds half juli in de lokale cafés te verkrijgen is. Maar voor het echte feestgewoel is het wachten tot het 

tweede weekend van september.

Kortrijk zet zich 24 
uur in tegen Kanker

Feesten met het hart

Tijdens het derde weekend van september vindt 
het Plantjesweekend plaats. In Vlaanderen kan je  
dan opnieuw azalea’s kopen. De opbrengst gaat 
naar Kom op Tegen Kanker. Voor de 21ste keer zet-
ten in bijna alle Vlaamse gemeenten honderden 
comités zich in om een plantjesverkoop te orga-
niseren. Duizenden vrijwilligers gaan van deur tot 
deur met de azalea’s, verkopen ze op de markt, 
aan een grootwarenhuis of op het werk. Kortrijk 
was, is en blijft koploper voor dit goed doel. Het 
plantjesweekend 2015 loopt van vrijdag 18 tot 
20 september.
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een geometrische structuur die perfect 
past binnen de organische flow van de 
Collegebrug. Overdag communiceert de 
imposante installatie via schaduw en re-
flectie. Ze laadt zichzelf als het ware op om 
bij zonsondergang te veranderen in een 
gloeiende massa. Je kan dit schouwspel 
nog bewonderen tot en met 27 september.
Tom Dekyvere breit een vervolg op deze in-
stallatie. Hij zal ‘Rhizome Structures’ creëren, 
een metalen sculptuur waarin hij de thema’s 
‘verbinden’, ‘textiel’ en ‘de Leie’ verwerkt.
Het levensgrote kunstwerk is begin okto-
ber klaar en krijgt een definitieve plek op 

Tijdens het weekend van 25 september valt 
het doek over ‘De Grote Verleieding’, het 
feestprogramma dat de vernieuwde Leie 
met allerlei evenementen in de kijker zet. 
Maar niet alleen tijdens het slotweekend 
valt van alles te beleven, ook in de loop van 
september staan verrassende activiteiten 
op het programma, zowel langs de Belgi-
sche als de Waalse/Franse kant van de Leie. 

VLAS ALS VERLEI(E)DING, SCHOON-
HEDEN VOOR HOOFD & HALS
Lydie Valcke ontwerpt hoeden en juwelen 
en is meester in de Japanse inpakkunst. 
Tussen 18 en 24 september toont zij in de 
Sint-Annazaal van het Begijnhof juwelen 

voor hoofd en hals, gerecycleerd uit vlas, 
jute en linnen. Met een vleugje ‘Leiepoëzie’. 

PARFUM VAN DE LEIE
Geurkunstenaar Peter De Cupere maakte 
voor Texture, museum over Leie en vlas, 
een unieke geurinstallatie in de Leiekamer. 
De installatie is een poëtische illustratie 
van het rootproces met als hoogtepunt de 
productie van het Parfum van de Leie, de 
typische rootgeur die je vroeger tijdens de 
zomer in de hele streek kon opsnuiven. 
Roten is een delicaat proces, waarbij bacte-
riën inwerken op het vlas en zo de vlasvezel 
vrijmaken. Het gebeurde tot in de Tweede 
Wereldoorlog in grote houten bakken of 
“hekkens” in de Leie. Bij het inweekproces 
kwam een geur vrij die, meegevoerd door 
de wind, vaak tot in Gent te ruiken was. 
Deze indringende rootgeur behoort tot 
het collectief geheugen van de regio. Vanaf 
1943 schakelde men over op het roten in 
betonnen roterijen. 

BLIJVENDE HERINNERING
Them Sculptures van Tom Dekyvere weeft 
kleurrijke touwen met onder meer vlas tot 

Buda Beach, dicht bij de Collegebrug. ‘Rhi-
zome Structures’ nodigt je uit om erdoor te 
lopen, er even in te zitten… Een blijvende 
herinnering aan De Grote Verleieding.

LEIEMARATHON
De Leiemarathon op 27 september zorgt 
voor een sportieve ‘morning after’ van Ur-
ban Waves en is tevens de familiale afsluiter 
van ‘De Grote Verleieding’. Professionele en 
recreatieve lopers kiezen uit 5 of 10 km, een 
halve of volledige marathon. De allerjong-
sten nemen deel aan de kidsrun. Het volledi-
ge parcours is verkeersarm. Je start en finisht 
in Wevelgem met een rondje lopen langs de 
Leie in Kortrijk. Of je supportert in een sfeer 
van animatie en zelfgemaakte taart! 

FRANSE EN WAALSE KANT
De Grote Verleieding brengt ook de Waalse 
en Franse kant van de Leie in vervoering.
La Lys en Fête vindt plaats op zaterdag 
12 september in Erquinghem-Lys. Het 
programma vermeldt gratis boottochten 
van Erquinghem-Lys naar Armentières en 
Sailly-sur-la-Lys van 10.30 uur tot 19 uur 
met start aan het eiland Déliot. Om 19 uur 
schuif je aan voor een grote Leie-picknick in 
het park Déliot. Tijdens het volksbal kan je 
dansen op muziek van de jaren ’ 70 tot nu.

Op zaterdag 12 en zondag 13 september 
kan je in Armentières de ‘Fêtes des Nieulles’ 
meemaken. Hoogtepunten zijn de verkie-
zing en kroning van de koningin, concerten 
en een feestparade.

Op zaterdag 12 september strijkt het festi-
val ‘400 coups’ neer in Comines-Warneton. 
Om 17 uur kan je in Chemin du Moulin 
Soete meedoen aan ‘La fête en l’air’, een 
show met zelfgemaakte vliegers. Om 18 
uur nodigt ‘Concertino’ je uit om deel te 
nemen aan een klokkenspel met 400 ge-
legenheidsmuzikanten. En om 19.30 uur  
gaat ‘La Voix des Airs’ van start, een mu-
zikale luchtballon, waarvan je het traject 
kan volgen met je fiets, motor of auto via 
www.400coups.eu.

Op zondag 13 september vormt Haversker-
que van 10 tot 18 uur het decor voor ‘Fête 
de la tomate et des légumes anciens’. Dit 
feest is in korte tijd uitgegroeid tot dé  jaar-
lijkse afspraak voor tomatenplanters en an-
dere tuinliefhebbers. Je vindt er meer dan 
50 standen, 1.000 variëteiten en exposan-
ten uit Frankrijk, België en Duitsland. 

 R Volledig programma en meer info:  
www.degroteverleieding.be

Urban Waves zet op 26 september een feestelijk punt achter ‘De Grote Verleieding’. 
Dit gratis slotevenement is een combinatie van een muziekfestival met Belgische to-
pacts en een namiddag met de Europese top in diverse spectaculaire ‘urban sports’.
Buda Beach en het Albertpark zijn de place to be. Vanaf 13 uur maak je kennis met 
allerlei ‘urban sports’ door demo’s en initiaties: glijden over de Leie met je wake-
board, longboarden op de Groeningebrug,  suppen op de zijarm van de Leie, je 
uitleven op een touwenparcours, … .  
Het Student Welcome Concert is het muzikale sluitstuk van Urban Waves. Om 19.30 
uur gaat het gratis muziekfestival van start op Buda Beach met optredens van The 
Raveyards, AKS, The Subs en Raving George. Om 1.30 uur vindt de afterparty plaats.
Belangrijk om weten is dat Urban Waves toegankelijk is voor personen met een 
beperking door een rolstoelpodium, ringleiding, 2 mobiele toegankelijke toiletten, 
toegankelijke ingangen en de aanwezigheid van persoonlijke assistenten.

Feestelijk einde van 
‘De Grote Verleieding’ Slotevenement 

Urban Waves

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

Haal je gratis fotoboek! 
TWEE TICKETS VOOR  
DE PRIJS VAN ÉÉN

Ga met deze bon naar de balie van 
Texture (Noordstraat 28) of FLUX 
(Broelkaai 6). Koop een combiticket 
van Metamorfosen-FLUX-Texture 
en toon deze bon. Je krijgt er gratis 
een bovenop. Ideaal voor met zijn 
tweetjes dus.
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Op 13 september vindt de Open 
Monumentendag plaats. De herbe-
stemming en het heractiveren van 
leegstaande gebouwen is de rode 
draad in het Kortrijkse programma. 

Of het nu gaat over een verlaten 
klooster, een eeuwenoud café, in-
dustrieel erfgoed of een historische 
hoeve : overal zijn er plannen om his-
torische plekken op te knappen, te 
hergebruiken, opnieuw in te richten 
en een mooie toekomst te geven.  
Keer op keer levert men het bewijs 
dat het behoud van erfgoed geen 
hinderpaal moet zijn voor dynami-
sche ontwikkelingen. Goed nieuws 
voor eeuwenoude panden die veel te 
lang aan het verkommeren zijn.
Bezoek o.m. het Armengoed in Bis-
segem,  het Fatimaklooster in Heule, 
de schutterstoren op Overleie, mooie 
herenhuizen in de Doorniksestraat en 
de Gentsesteenweg, diverse industri-
ele panden en nog veel meer. 

 R Info: www.openmonumenten.be

Nieuw leven 
in waardevolle 
panden

Dit kadert in het project @llemaal digitaal, 
waarbij de stad internetlessen aanbiedt, 
maar ook de toegang tot online diensten wil 
vergroten via publiekskiosken en gratis Wi-Fi 
zones. Stad Kortrijk wil dat alle mensen over-
al digitaal actief kunnen zijn. Daarom be-
perkt het project zich niet tot de binnenstad 
maar komen er ook zones in deelgemeentes. 

WAAR? 
Gratis publieke Wi-Fi is beschikbaar op de 
marktpleinen van Kooigem, Bellegem, Rol-
legem, Aalbeke, Marke, Bissegem en Heule.

HOE?
• Het enige wat je nodig hebt is een mo-

biel toestel (smartphone, tablet, laptop, 
…) dat kan connecteren via Wi-Fi.

• Zoek naar hotspot ‘Gratis Wi-Fi Kortrijk’.
• Open jouw browser.
• Registratie is wettelijk verplicht maar 

verloopt zo eenvoudig mogelijk. Via het 
stadsportaal kan je inloggen op verschil-
lende manieren, onder andere via je 
Facebookaccount. Later wordt dit nog 
uitgebreid naar andere vormen van soci-
ale media en sms. 

En ja, het is echt een snel netwerk, zoals 
men dat thuis heeft. Iedereen kan gratis 
surfen waarvan de eerste twee uur per dag 
aan een zeer hoge snelheid.

Vanaf deze zomer kunnen bewoners, bezoekers en studenten in de binnenstad 

van Kortrijk gratis op het internet via publieke Wi-Fi. 

Gratis publieke 
Wi-Fi ook in de 
deelgemeenten

Schrijf je in voor nieuwe 
lessen @llemaal digitaal

GRATIS

powered by Telenet

WIFI
KORTRIJK

Starten op internet (7 sessies van 3 uur)
Kostprijs € 20 / € 10 (verlaagd tarief*)

Sterker op internet (5 sessies van 3 uur)
Kostprijs € 12 / € 6 (verlaagd tarief*)

Naam: 

Geboortedatum:

Rijksregisternummer:                        Geslacht: man - vrouw

Straat en n°:

Postcode:  Gemeente:

Telefoon:

Email:

Wanneer wil je de lessen volgen?
O voormiddag: 9-12 uur
O namiddag: 13-16 uur
O ’s avonds: van 18.30-21.30 uur
O zaterdag: van 9-12 uur

Waar kan je de lessen volgen
(meerdere antwoorden mogelijk)?
O Kortrijk
O Aalbeke
O Bellegem
O Bissegem

O Heule
O Kooigem
O Marke
O Rollegem 

INFO EN INSCHRIJVEN

• Info over de opleidingen of 
 het project @llemaal digitaal vind je op:
 www.kortrijk.be/digitaal.
• Inschrijven kan via het nummer 1777, 
 de onthaalbalie van het stadhuis, 
 www.kortrijk.be/digitaal of door inschrij-

vingsstrook op te sturen naar Stadhuis, Al-
lemaal Digitaal, Grote Markt 54, Kortrijk.

Een medewerker van Allemaal Digitaal zal je 
na ontvangst van deze inschrijvingsstrook 
contacteren om concrete data af te spreken.

*Heb je recht op een verhoogde tegemoet-
koming OCMW (Omnio statuut)? Dan betaal 
je het verlaagd tarief. Kleef op de achterkant 
een briefje van jouw ziekenfonds.

Wie de basis onder de knie heeft, kan terecht 
in de dienstencentra van het OCMW voor 
vervolgopleidingen over bv. Ipad, Androïd, 
mailen en surfen, fotoalbums maken of het 
onderhoud van jouw PC. Voor opleidingen in 
de dienstencentra: 056 24 46 00  of
computercursussen@ocmwkortrijk.be

Voor wie nog niet met de computer, ta-
blet of smartphone werkt, maar dit wil 
leren, of voor wie al een basiskennis 
heeft en wil ervaren hoe je digitaal mak-
kelijker kan leven, organiseert Stad Kor-
trijk de cursussen 'Starten op het inter-
net' en 'Sterker op het internet'.

De cursussen kwamen tot stand na een be-
vraging waarom mensen nog niet met de 
computer en internet werken. Iedereen kan 
in zijn eigen buurt, in kleine groepjes, de cur-
sussen volgen, gegeven door ervaren docen-
ten. Bovendien is de lessenreeks niet duur.

Er zijn verschillende redenen om de lessen 
te volgen: je wil de kinderen beschermen 
tegen de gevaren van sociale media, je wil 
de mogelijkheden van smartphone, tablet 
of laptop ontdekken, je wil via Skype con-
tact houden met kinderen of kleinkinderen 

of misschien kreeg je wel een smartphone 
of tablet en wil je die optimaal gebruiken.
Marijke Corne uit Marke raadt het iedereen 
aan. “Ik was mijn oude gsm kwijt en vermits 
de kinderen allemaal over een smartphone 
beschikken, heb ik de stap gezet. Ik volgde 
samen met mijn man en twee buurvrou-
wen de cursus in het OC Marke. Dat viel 
meteen goed mee. De lesgever is erg vrien-
delijk, heeft veel geduld en legt desnoods 
alles nog eens persoonlijk uit als het een 
beetje moeilijk wordt. Ik maak nu heel veel 
nuttig gebruik van mijn smartphone. En 
weet je wat? Ik kan zelfs nog bepaalde din-
getjes aanleren aan mijn kinderen!”

Marijke houdt nu intenser contact met de 
kinderen. “Vroeger vond ik dat een sms’je 
volstond, maar sedert ik filmpjes en foto’s 
kan delen, zou ik dit niet meer willen mis-
sen. Ook bepaalde apps gebruik ik veel, 

zoals ‘Uit in Kortrijk’. Ik schrijf mij in voor de 
vervolgcursussen. Zo denk ik aan het be-
werken van foto’s.”

NOG TWIJFELS?
Kom dan zeker langs op de infomarkt met 
gratis kennismakingslessen op donderdag 
19 september 2015, 14u-18u in LDC De Ze-
venkamer, Peperstraat 141, Heule.

Ja, ik schrijf me in voor…

@llemaaldigitaal
@llemaaldigitaal
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Autovrije zondag / BK cargofietsen / Strapdag / Fietstelweek

VEROVER
DE STRAAT

WEEK VAN DE MOBILITEIT 

"Gie & ik" is een nieuw magazine 
voor en over Kortrijk. Een tijd-
schrift vol gewone en minder ge-
wone mensen. 

Onder de naam ‘Gie&ik’ groepeerden 
zich een bende Kortrijkse creatieve-
lingen met een hart voor Kortrijk en 
gingen aan het werk om een eerste 
nummer vol authentieke Kortrijkse 
verhalen te maken. Het is een mooi, 
verhalenblad, uniek in zijn soort dat 
de nieuwsgierigheid naar mensen en 
de fierheid van een stad prikkelt. 

‘Gie&ik’ wil een community van gelijk-
gezinden vormen en elkaar aanzet-
ten om van Kortrijk een nóg leukere 
plek te maken. 

Het magazine telt 96 pagina’s en 
verschijnt twee keer per jaar. Het re-
sultaat van de Kortrijkse schrijvers, 
fotografen, illustratoren, denkers, 
doeners, dichters, … is voor amper 
vier euro te vinden op diverse plek-
ken in Kortrijk.  Op de facebookpa-
gina van Gie&Ik vind je alle plekken 
waar je je eigenste exemplaar kan 
scoren.  Veel plezier met het bewon-
deren, lezen, betasten en beleven van 
jouw Gie&Ik. 

Creatief 
Kortrijk

“Doordat we één van de gaststeden zijn, tel-
len we dit jaar al 18 Kortrijkse deelnemers, on-
der wie vijf starters,” zegt Bruno Messiaen van 
Team Werk. “Via een massale promotiecam-
pagne proberen we zo veel mogelijk bezoe-
kers te bereiken. De bijbehorende wedstrijd 
op 4 oktober waarbij men cadeaubonnen kan 
winnen, zet de lokale economie in de kijker.“

SCHOLEN EN BEDRIJVEN  
BIJEENBRENGEN
Op 4 oktober zet de Stad Kortrijk zelf de deu-
ren open van het logistieke centrum Depot 
102. Je kan er de verschillende ateliers en lo-
gistieke diensten bezoeken, en kennismaken 
met het uitgebreide voertuigennetwerk.
Depot 102 zorgt tijdens OBD voor de per-
fecte link tussen het technisch en beroeps-
onderwijs én het bedrijfsleven. Er vinden 
verschillende workshops plaats, zoals 3D-
printing, lasercutting en digitaal ontwerp, 
maar ook koken en haarsnit. Leerlingen van 
het Technisch Atheneum Heule ontwierpen 
het promotiefilmpje voor deze editie van de 
Kortrijkse Open Bedrijvendag. Bovendien 

zijn de Kortrijkse technische en beroepsop-
leidingen, met tal van standjes, prominent 
aanwezig op de werkvloer van alle deelne-
mende bedrijven. “Om kinderen en hun ou-
ders een goed beeld te geven van de moge-
lijkheden die TSO en BSO bieden, hebben we 
een wedstrijd in het leven geroepen,” besluit 
de coordinator. “Vijfdejaarsleerlingen van 
vijf Kortrijkse basisscholen ontwierpen in 
mei en juni een maquette van hun favoriete 
pretparkattractie. Die maquettes zijn samen 
met leerlingen van secundaire scholen ge-
realiseerd, en worden in Depot 102 tentoon-
gesteld. Bezoekers kunnen ze beoordelen; 
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits 
komt ’s namiddags de prijzen uitreiken. We 
konden dit doen met medewerking van Bel-
lewaerde, Explorado, het Regionaal Techno-
logisch Centrum en BudaLab. 

 R Open Bedrijvendag vindt plaats op zondag 4 
oktober. Depot 102, in de Moorseelsestraat 
102, opent zijn deuren van 10 tot 17 uur.

 R Een lijst van alle deelnemende bedrijven vind je 
op www.openbedrijvendag.be

Kortrijk is op 4 oktober gaststad tijdens Open Bedrijvendag (OBD). Om de 

deelnemende bedrijven in de kijker te plaatsen, trekt de stad dan ook alle 

registers open. Het grootste eendagsevenement van België viert dit jaar 

trouwens zijn 25-jarig bestaan.

Kortrijk gaststad op 
Open Bedrijvendag
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SPRING OP DE FIETS VOOR 
DE EUROPESE WEEK VAN DE 
MOBILITEIT VAN 16 TOT 22 
SEPTEMBER 2015 
Kortrijk zet volop in op klimaat en mobiliteit 
en gaat dus voluit voor de Europese Week 
van de Mobiliteit van 16 tot 22 september. 
Onze stad doet actief mee en zet verschil-
lende activiteiten op de agenda: de Strap-
dag voor scholen op 18 september en de 
Fietstelweek. Het hoogtepunt wordt zonder 
twijfel de autovrije zondag op 20 september.
 

1 2 3 … FIETSTELWEEK!
De Week van de Mobiliteit is ineens de aller-
eerste Fietstelweek in Vlaanderen. Spring op 
je fiets en laat je tellen van 16 tot 22 septem-
ber. Of tel zelf mee, download de FietsTelApp 
op www.fietstelweek.be en maak kans op 
leuke prijzen! In Kortrijk tellen we fietsers 
- Op het Guldensporenpad ter hoogte van 

het station
- Op het jaagpad langs de Leie ter hoogte 

van Texture
- Op het jaagpad langs de Leie ter hoogte 

van het Albertpark
- Op het Wikingerpad ter hoogte van de 

Abdijkaai
- Op de Collegebrug ter hoogte van de 

IJzerkaai 

 R www.weekvandemobiliteit.be/fietstelweek

KORTRIJK FIETST … 
EN SPREEKT!
Kortrijk Fietsstad is 
geen leeg begrip. 
De stad zet al een 
tijd in op fietsen en 
stimuleert fietsen in 
de stad met allerlei 
maatregelen. En daar 
blijft het niet bij. We bouwen 
aan een echt fietsbeleid en dat doen we 
niet alleen. In september zitten we rond de 
tafel met verschillende betrokken partijen 
om het beleid uit te stippelen en leven in 
te blazen. Ben je geïnteresseerd om betrok-
ken te worden? Mail voor 10 september 
naar kortrijkspreekt@kortrijk.be !

STRAPDAG
18 september = strapdag! Op de strapdag 
moedigen we scholieren aan op een duur-
zame manier naar school te gaan (stappen of 
trappen). Dat is goed voor het klimaat én voor 
de gezondheid! Doet jouw school al mee?
 

 R Schrijf nu in op www.weekvandemobiliteit.be

HET BELGISCH 
KAMPIOENSCHAP CARGOBIKE 
(BKC): GOEDEREN EN KIDS OP 
DE FIETS!
Op 19 september zijn het Koning Albert-
park, Groeningebrug, Ijzerkaai, College-
brug en Diksmuidekaai het uitgelezen 
circuit voor het Belgisch Kampioenschap 
Cargobike. Haal je bakfiets van stal en zet 
je beste beentje voor! De deelnemers aan 
het kampioenschap meten zich met elkaar 
in diverse snelheidswedstrijden, met aflos-
sing en grootste vracht. En de kinderen rij-
den een wedstrijdje met de loopfiets. 
19 september is een echte proeftuin om bak-
fietsen, cargofietsen en fietskarren te ont-
dekken en uit te testen door iedereen. Het 
kampioenschap is ook een prima moment 
voor een gezellige picknick en een drankje 
aan de boorden van de Leie. Verschillende 
dj’s zorgen voor een gezellige sfeer. 

PROGRAMMA
• Doorlopend (van 13 tot 18 uur) cargo-

bikes of bakfietsen testen en genieten 
van deuntjes en drankjes. 

• De wedstrijden starten om 14 uur.
• Het evenement is gratis. Inschrijven om 

deel te nemen aan de wedstrijden kan op 
bkcargofietsen.be

ZONDAG 20 SEPTEMBER: 
BINNENSTAD KORTRIJK 
VOLLEDIG AUTOVRIJ
Op zondag 20 september is de binnenstad 
van Kortrijk volledig autovrij van 7 tot 20 
uur! In het gebied binnen de kleine ring zijn 
dan geen auto’s toegelaten. Parkeren is niet 
mogelijk op het parcours van de Bruggen-
loop, op de Broelparking, Schouwburgpar-
king, Broelkaai, Verzetskaai en in de Door-
niksestraat. Bewoners krijgen een brief met 
alle praktische informatie! Personen met 
een parkeerkaart voor mindervaliden kun-
nen uiteraard wel het autovrij gebied bin-
nenrijden.
Kom te voet, met de fiets, het openbaar 
vervoer of maak gebruik van de park&ride 
Xpo! In de hele binnenstad vind je veilige 
en comfortabele fietsenparkings. 

 R Informatie over de bereikbaarheid vind je op 
www.kortrijk.be/veroverdestraat

PROGRAMMA 
ZONDAG 20 SEPTEMBER
Snuif de gezonde lucht op, flaneer in het 
midden van de straat en neem deel aan de 
vele activiteiten op die dag. Een paarden-
tram of riksja vervoeren je van de ene naar 
de andere activiteit. Check het programma, 
er zit zeker iets tussen naar jouw gading! 

AUTODEELSALON EN KORTRIJK FIETST 
GROTE MARKT (10-18 UUR)
• Op en rond de Grote Markt strijkt de 

vijfde editie van het Autodeelsalon neer 
met de deelauto’s van Autopia, Cambio, 
Dégage, Keyzee, Tapazz ... Maak kennis 
met alle facetten van autodelen en ande-
re vormen van duurzame mobiliteit zoals 
carpoolen en fietsdelen. Het salon is op-
gevat als een klassiek autosalon met een 
knipoog. Op autodelen.net/autodeelsa-
lon vind je meer info! (10-18 uur)

• Ontdek op de deelmarkt ook allerlei an-
dere hippe deel-initiatieven zoals Netwerk 
Bewust Verbruiken, Cohousing Kortrijk, 
LetsLeie, Transitiestad Kortrijk, WijDelen, 
Taxistop, Buggybooker, Blue Bike, Instru-
mentheek Kortrijk ... (10-18 uur)

• Ook de allerjongsten mogen meedoen! 
Netwerk Bewust Verbruiken organiseert 
de hele dag door een Matchbox-ruil. Kin-
deren mogen één speelgoedwagentje 
meebrengen en het ruilen voor een au-
tootje van een ander kind. (10-18 uur)

• Compagnie Zinderling brengt vreemde, 
gekke en deelbare deelverhalen mee. En 
ook Delende Danny is van de partij: jong-
leren, goochelen, bellen blazen ... Luden-
tum brengt een pak speelgoed mee en 
‘rotsebotst’ gewoon mee met de kinde-
ren. Bij theater Savooi krijgen kinderen 
een te gek kapsel! (10-18 uur)

• De Grote Markt is ook het toneel voor de 
kunsten van Circus de Skjeve Smete en 
de speelkoffers en animatoren van Tran-
zit zorgen mee voor een onvergetelijke 
namiddag. Met vzw Kangarooz en de 
sportdienst van stad Kortrijk kan je leren 
skeeleren en tourtjes draaien door de au-
tovrije stad. (10-18 uur)

• Teken mee aan een gigantische krijtteke-
ning op het kruispunt van de Grote Markt 
met de Rijselstraat, geanimeerd door een 
kunstenaar van de Stuyverrij. (10-18 uur)

• Dorst? Freinetschool de Levensboom 
baat de Deel'bar' uit. (doorlopend)

• Het zeskoppige jazzorchest Birdie Bounce 
verrast je op swingende grooves en jazz-
improvisaties, begeleid door de dansers 
van the Cherry Dots. Laat je haar en make 
up verzorgen door Beauty Boudoir en 
gooi je benen los op straat! (14-18 uur)

• Pecha Kucha (een snelle presentatie) van 
de verschillende standhouders van de 
autodeelmarkt over gedeelde mobiliteit 
en ketenmobiliteit. (12-13 uur)

• Repair café met de Kortrijkse fietskeuken. 
Vrijwilligers van de Kortrijkse fietskeuken 
leren je de kneepjes van het vak om zelf 
kleine herstellingen uit te voeren aan je 
fiets. Je kan er ook je fiets laten graveren 
en zo beter beschermen tegen diefstal. 
(14-18 uur)

• Tweedehandsmarkt voor fietsen. Kom 
snuisteren tussen de tweedehandsfiet-
sen en sluit een deal rechtstreeks met de 
verkoper.  Meer info op kortrijk.be/ver-
overdestraat (10-18 uur)

KIJK IK FIETS! 
GROTE MARKT (9-12 UUR)
INSCHRIJVEN VERPLICHT!
In amper 2,5 uur tijd leren monitoren kin-
deren van 4 tot 7 fietsen op twee wielen. Na 
afloop krijgen de deelnemertjes een echt 
fietsdiploma. Gooi die steunwieltjes maar 
aan de kant! Wil je jouw kindjes laten deel-
nemen, dan moet je hen vooraf inschrijven 
op kortrijk.be/veroverdestraat.

BRUGGENLOOP
OVERLEIE (9.30-12 UUR)
5e editie van de Bruggenloop Kortrijk, unie-
ke stratenloop in het kader van de Leieboor-
den en de 7 nieuwe bruggen. Kleuters kun-
nen 100m lopen, kids (1ste tem. 3de leerjaar) 
lopen 300m, de jeugd (4de tem. 6de leerjaar) 
legt 1200m af. De trajecten starten in de Bu-
dastraat, voor de nieuwe Budabrug en ein-
digen op het Sint-Amandsplein op Overleie. 
De jongeren starten om 9.30 uur, de 5 en 10 
km starten om 10.30 uur.

 R Inschrijven voor de Bruggenloop?  
Surf naar www.bruggenloop.be.

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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Verover de straat op autovrije 
zondag 20 september 2015

V E R O V E R  D E  S T R A A TV E R O V E R  D E  S T R A A T

©
 S

im
on

 V
er

sc
he

ld
e



STADSKRANT KORTRIJK | 15

S E P T E M B E R  2 0 1 5

14 | STADSKRANT KORTRIJK

De maximale verkeerssnelheid speelt daar 
een grote rol in, want hoe hoger de snelheid, 
hoe groter het risico dat zachte weggebrui-
kers lopen. Dat is niet anders in de zone 30! 
Meer zelfs, een recente studie van het Bel-
gisch Instituut voor Verkeersveiligheid toont 
aan dat het percentage bestuurders dat zich 
aan de snelheidslimieten houdt nergens zo 
klein is als in de zone 30: amper 10%. Noch-
tans zijn die zones vaak ingesteld in school-
omgevingen en woonwijken, precies om 
de veiligheid van de zachte weggebruikers 
te verhogen. Een voetganger die tegen 30 
kilometer per uur wordt aangereden heeft 
een goeie 90% kans om te overleven. Tegen 
50 kilometer per uur is dat nog maar 50% en 
tegen 70 kilometer per uur is de overlevings-
kans bijna nihil. Vandaar onze keuze voor 
doelgerichte acties in de zone 30. 
De voorbije twee jaar hebben we meer dan 
150 snelheidscontroles uitgevoerd in meer 
dan 50 schoolomgevingen en woonwijken. 
Dit jaar wil de stad hierin nog een stapje ver-
der gaan, door het opzetten van een heuse 
campagne rond veiligheid in de zone 30. Die 
campagne zal bestaan uit twee grote onder-
delen: sensibilisering en gerichte controles.

SENSIBILISERING
Dat slechts 10% van de bestuurders zich 
houdt aan de snelheidslimieten in een zone 
30 is niet zozeer een kwestie van kwade 
wil. Soms is het niet helemaal duidelijk of 
je je nog in een zone 30 bevindt of niet en 
vaak kan de bestuurder het belang van die 

lage snelheden 
ook niet goed 
inschatten. Van-
daar dat de stad 
werk wil maken 
van een dui-
delijkere zone 
30. Dit gebeurt 

door op verschillende plaatsen bijkomende 
signalisatie aan te brengen op en naast de 
rijbaan. Zo komen er gekleurde thermo-
plasten bij het binnenrijden van een zone 
30, alsook fluo-gele herhalingsborden  
binnen de zone. De stad investeert ook in 
10 nieuwe, dynamische borden die de 
bestuurder tonen hoe snel hij rijdt, of hij al 
dan niet in overtreding is en hem zelfs kun-
nen vertellen welke boete daar normaal aan 
vasthangt. 

GERICHTE CONTROLES
Daarnaast blijven we natuurlijk snelheids-
controles uitvoeren in de zone 30. Alleen 
gaan we daarbij nóg gerichter te werk. Zo 

deelde de politie de stad en de deelge-
meenten op in 19 deelgebieden en is het 
de bedoeling om tegen het einde van het 
jaar in ieder gebied minstens 4 controles 
te hebben uitgevoerd. We gaan daarbij tel-
kens op een heel open manier te werk: zo 
krijgt de buurt een brief in de bus waarin 
wordt aangekondigd wanneer we zullen 
controleren en ook ter plaatse wordt de 
snelheidscontrole aangekondigd met een 
bord. Het is niet de bedoeling om zoveel 
mogelijk mensen een boete te geven, 
maar om automobilisten te wijzen op het 
belang van een zone 30. Wie toch nog ge-
flitst wordt, krijgt zelfs bij de boete nog een 
woordje uitleg.

KARAMBLAS
BUDAFABRIEK EN OMGEVING 
(10-18 UUR) 
Wie Karamblas kent, weet dat het evene-
ment zich niet beperkt tot een beurs waar 
creatievelingen hun maaksels tonen en ver-

kopen. Karamblas is een volksfeest waar ie-
dereen zich goed voelt! Talrijke animatie, op-
tredens en creatieve ingrepen zorgen voor 
de juiste sfeer. Verwacht je onder andere aan 
de vrolijke deuntjes van Dj's Nice'n'Hideeho, 
de breakdancekunsten van Root, knutselen 
met dozen, en Les Figurettes Fénomenales! 
Karamblas gaat al van start op zaterdag 19 
september van 14 tot 21 uur en loopt verder 
op zondag 20 september van 10 tot 18 uur. 
Door het grote succes van de vorige jaren 
wijkt de beurs dit jaar uit naar de Budafa-
briek en haar omgeving! 

 R Alle info op karamblas.be!

STERRENBANKET
BROELTORENS, BROELKAAI, 
VERZETSKAAI (12-18 UUR)
Een gratis sterrenbanket voor 2000 perso-
nen in de strijd tegen armoede en voedse-
loverschotten? Jawel! En dan nog volledig 
op basis van voedseloverschotten! De pro-
vincie West-Vlaanderen organiseert samen 
met de stad en OCMW Kortrijk een straat-
banket om de aandacht te vestigen op het 
streven naar een duurzaam voedselsysteem.
Onder deskundig toezicht van sterrenchef 
Matthieu Beudaert (Table d’Amis) bereiden 
de leerlingen van hotelschool RHIZO 2000 
vegetarische maaltijden op basis van voed-
seloverschotten. Iedereen kan genieten van 
een gratis bordje tussen 12 en 14 uur. Vanaf 
16 uur staat het dessert klaar, bereid door de 
leerlingen van KTA Kortrijk onder het toe-
ziend oog van sterrenchef Guy Van Cauteren 

en opnieuw op basis van voedseloverschot-
ten. Inschrijven is niet nodig. Kom gewoon 
af! Breng gerust je eigen bord en bestek 
mee. Je kan dit nadien schenken aan de 
Kringloopwinkel. Ook zonder bestek ben je 
welkom, de Kringloopwinkel stelt hun voor-
raad borden en bestek ter beschikking.

VOEDSELOVERSCHOTTENMARKT
Tussen 12 en 17 uur kan je aan de Broelto-
rens inspiratie opdoen op de voedselover-
schottenmarkt. Je leert er onder andere 
hoe je thuis restjes kunt verwerken in een 
nieuwe maaltijd, je proeft er bier op basis 
van broodoverschotten en maakt kennis 
met initiatieven die voedseloverschotten 
herbestemmen. 

FIETSTOCHT OOGSTFEEST
VERTREK INSPIRATIEMARKT (14-17 UUR)
Het Netwerk voor tuinieren in de Stad or-
ganiseert een fietstocht langs enkele heer-
lijke oogsttuinen in Kortrijk. In de 'oogsttui-
nen' zijn er boeiende activiteiten en kan je 
groenten oogsten om er een groentesapje 
van te brouwen. Dit doe je op de inspiratie-
markt ter hoogte van de Broeltorens waar 
je op speciale fietsen zelf je sapje t(r)apt. Je 
krijgt er ook info over het netwerk tuinieren 
en klimaatstad Kortrijk.

 R Start: 14 uur / reservatie niet nodig

 R Vertrek: inspiratiemarkt naast sterrenbanket of 
vanuit één van de deelnemende tuinen

ROLLATORTREFFEN
TUSSEN DE VLASMARKT 
EN DE GROTE MARKT (15 UUR)
Het grote rollatortreffen, een initiatief van 
het OCMW/dagcentrum De Zonnewijzer 
zet de rollator in de kijker en overtuigt 
ouderen en minder mobiele mensen om 
meer gebruik te maken van een rollator.
Kom langs om het gebruik van een rollator 
uit te testen, leer hoe je best een hindernis 
(vb. stoeprand) neemt en wandel samen 
met alle rollatorgebruikers van de Lange 

Steenstraat tot aan de Grote Markt (160m). 
Supporters verzekerd ! Infostands van de 
thuiszorgwinkels vind je op het Autodeel-
salon op de Grote Markt 

 R Vooraf inschrijven: Kelly Nuyttens:  
056 24 42 02 of kelly.nuyttens@ocmwkortrijk.be

WOUTER NODIGT UIT, 
OPENINGSWEEKEND VAN HET CUL-
TUURSEIZOEN VAN DE SCHOUWBURG 
SCHOUWBURGPLEIN
Verhalen, buitenlucht, ecologisch bewust-
zijn en de nodige portie humor, meer heeft 
een mens niet nodig om de dag door te 
komen.  Een samenvatting van de levens-
stijl die Wouter Deprez erop nahoudt en die 
hij als curator van ons Openingsweekend 
met iedereen wil delen.  Drie dagen lang 
verbindt hij de verschillende evenementen 
in de stad:  Schouwburg Kortrijk, Autovrije 
Zondag, Food Act en Karamblas.  
Het weekend start op vrijdag met de ver-
nissage van de gloednieuwe fototentoon-
stelling van Jonas Lampens, vriend aan 
huis bij Wouter.  Aansluitend presenteert 
Wouter tijdens ‘Echt Waar’ enkele straffe 
verhalen en vertellers.  Tegelijkertijd kan je 
het nieuwe geluidsparcours doorheen de 
Schouwburg van Katharina Smet voor het 
eerst uittesten.  De allerlaatste voorstel-
ling van  ‘Slijk’  speelt hij diezelfde dag om 
middernacht.  Een speciaal uur en unieke 
gelegenheid om zijn voorstelling rond de 
oorlogsherdenking af te sluiten.  
Op zaterdag promoot hij het gebruik van 
cargobikes op het Belgisch Kampioen-
schap Cargobike en nodigt hij aansluitend 
iedereen uit om deel te nemen aan ‘discus-
siebalkons’.  ‘De avond van de luistervink’ en 
een concert van Bergen sluiten de avond af.  
Op Autovrije zondag kaapt hij de stad 
en geeft hij plaats aan de Arbimoflex,  de  
stadsreparaties,  het Gekke Fietsenmuseum 
en nog zoveel meer.  Het weekend afsluiten 
gebeurt met een éénmalige voorstelling 
waarbij Wouter enkele van zijn favoriete 
artiesten uitnodigt op het podium: Stami-
nee Deprez. Wannes Cappelle, Roosbeef, 
Maaike Cafmeyer, Wouter zelf en enkele 
straffe muzikanten hebben reeds beves-
tigd.  Wees Welkom!  

 ‘WASTE MEANS LAUNDRY’
Wil je kans maken op een superorigineel T-
shirt met de opdruk ‘Waste means laundry’? 
Ga dan alvast langs op de inspiratiemarkt 
naast het Sterrenbanket en neem deel aan 
een korte quiz van de Gezinsbond.

Kortrijk was een verkeersonveilige stad. Iets wat ook de cijfers van de Stadsmonitor jaar na jaar bewezen, want tussen 

2005 en 2013 was het gemiddeld aantal verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners in geen enkele Vlaamse centrumstad 

zo hoog als in Kortrijk. Vandaar dat verkeersveiligheid één van de topprioriteiten werd van het stadsbestuur.

V E R O V E R  D E  S T R A A T

Respect voor Zone 30 
heeft zijn nut
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Op vrijdag 25 september komt er voor 
het eerst een ‘drijf-in cinema’ naar Kortrijk. 
Daarbij kunnen 50 bootjes aanmeren voor 
een scherm met zicht op de iconen van 
Kortrijk, de Broeltorens. De aanlegplaatsen 
voor de filmvertoning zijn reeds uitver-
kocht. Je bent echter welkom langs de oe-
vers van de Leie, bij de Broeltorens. De titel 
van de film wordt in de loop van september 
meegedeeld. 

HUISKAMERFESTIVAL
Cinema behelst méér dan beeld op scherm. 
Een bioscoopvoorstelling brengt ook ontmoe-
tingen met zich mee. Vandaar dat Budacoop 
tijdens het weekend van 3 oktober met het 
eerste ‘Grote Belgische Huiskamerfilmfestival’ 
uitpakt. Budascoop opent tijdelijk 40 stadsci-
nema’s in evenveel huiskamers rond de Leie. 
Daar kan je de lievelingsfilms van 40 jaar Pen-
tascoop/Budascoop opnieuw bekijken.

Een unieke kans om nog eens de film te zien 
waarbij je in 1977 (‘Saturday Night Fever’), 
1987 (‘Fatal Attraction’), 1998 (‘Festen’) of 2014 

(‘The Grand Budapest Hotel’) voor het eerst 
kuste in de Kapucijnenstraat, of voor het eerst 
omvergeblazen werd door Het Grote Scherm 
of andere herinneringen kan ophalen. 
Kom om 19.30 uur naar Budascoop, kies je 
favoriete film, en laat je door je gastvrouw 
of –heer op sleeptouw nemen. Dit festival 
loopt in samenwerking met JCI Kortrijk. 
Toegangskaartjes kosten 6 euro. Met deze 
kaartjes kan je deelnemen aan de grote 
verjaardagsparty die plaatsvindt op 3 okto-
ber om 22 uur in Budascoop.
Het programma van dit feest blijft nog even 
geheim, maar zal je zonder twijfel aange-
naam verrassen. De toegang bedraagt 5 
euro voor de feestneuzen die niet deelna-
men aan het huiskamerfestival. 

CINEMA DE LUXE
Op zondag 4 oktober is het de hele dag ‘Ci-
nema de luxe’. Om 9 uur zorgt CineMAATJEs 
voor een Groot Ontbijt en om 10 uur kies je 
uit 2 kinderfilms en een film voor de (groot)
ouders, die je ook om 14 uur kan bekijken.
In de namiddag en avond serveert Buda-

scoop een assortiment klassefilms uit de 
collectie van 40 jaar Cinéart.

 R Info: www.budakortrijk.be

Budascoop (de vroegere Pentascoop) laat zijn 40ste verjaardag niet onopgemerkt voorbij gaan. Voor de gelegenheid 

slingert het kunstencentrum Buda, waarvan het filmhuis deel uitmaakt, met verschillende partners de cinema 

rechtstreeks de stad in, langs de Leie. Filmtheater zoals je dat nog niet eerder meemaakte.

40 verjaardagskaarsjes 
voor Budascoop

The Grand Budapest Hotel’

AFFICHE
De affiche ‘verlaag je snel-
heid, verhoog de veiligheid’ 
in deze Stadskrant zien we 
graag aan àlle huizen in onze 
stad verschijnen. Het is een 
teken dat we met zijn allen de 
woonkwaliteit en leefbaar-
heid in onze stad willen ver-
hogen. We maken duidelijk 
dat onze straat niet enkel een 
doorgang is maar vooral een 
leefruimte voor de bewoners.

,

De stad lanceert de campagne ‘zone 30’ bij de start van het nieuwe schooljaar. Een uitgelezen moment om 

verkeersveiligheid en leefbaarheid in onze stad in de kijker te zetten.

Zone 30 begint 
bij elk van ons!
VOORDELEN
Zone 30 heeft behalve het verkeersveilig 
aspect voor de zwakke weggebruikers - 
waar we met zijn allen voor ijveren - nog 
tal van andere voordelen:
• Als autobestuurder maak je veel gemak-

kelijker oogcontact met al wie zich be-
weegt op straat. Je merkt fietsers, voet-
gangers, spelende kinderen en ouderen 
veel vlugger op en bent dus extra alert. 

• Autobanden hebben trouwens een be-
tere grip op de weg wanneer je de snel-
heidsbeperking respecteert. De remaf-
stand wordt daarenboven aanzienlijk 
naar beneden gehaald.

• Auto’s die minder snel optrekken, stoten 
minder uitlaatgassen uit. Zo komt er min-
der CO2 en fijn stof in onze leefomgeving 
terecht. Aardig meegenomen toch!

• Wist je trouwens dat auto’s die de 30 km/

uur respecteren ook een pak minder la-
waaihinder veroorzaken? Kortom, het is 
aangenamer wonen waar automobilis-
ten een zone 30 naleven.

HELP JE MEE?
Rij je zelf 30 km/uur waar het moet? Dan geef 
je alvast het goede voorbeeld maar je zorgt er 
ook voor dat jouw achterligger zich aan deze 
snelheid moet houden. Misschien bespaar je 
deze bestuurder wel een verkeersboete.

EEN BLIK OP ZONE 30
Ben je benieuwd welk gebied in Kortrijk  al 
zone 30 is? Kijk dan even op www.kortrijk.be/
mobiliteit. Je vindt er het snelheidsbeheer-
singsplan 2015 waarop in gele , oranje en rode 
kleur de zone 30 gemarkeerd staat. Onlangs 
werd de zone 30 in de bebouwde kom in Bel-
legem uitgebreid op vraag van de bewoners. 

Specifiek ging het om een aantal straten die 
aanleunen bij de bestaande zone 30.
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Het avontuurlijk speelterrein en speelbos 
bevinden zich tussen de Pontforthoeve 
(Sint-Anna) en het Don Boscocollege 
(Don Boscolaan). Dit is gewoonweg een 
paradijs voor jongeren. Het uitgestrekt 
domein biedt avontuur voor kinderen van 
elke leeftijd.

Je kan er klimmen en klauteren, in een 
hangmat schommelen, van het ene naar 
het andere gebied trekken of uitzoeken wat 
er zich allemaal in de grote ondiepe poel 
bevindt. Wedden dat je er vele salamanders 
en bootsmannetjes vindt? Je kan te voet of 
via een koordenbrug over de beek, je kan 
onder een buis door een heuvel heen en 
daarna glijden op de hoogste glijbaan van 
heel de stad. Je kan paallopen op de grote 
berg of pootje baden in de poel. Oppas-
sen voor verkeer tijdens het spelen is niet 
nodig: heel dit avontuurlijk gebied is enkel 
te voet toegankelijk! Je moet immers door 
het geboortebos trekken om al die span-
nende dingen te ontdekken. De ontwikke-
ling van dit terrein dateert van 1999. “Dat 
heette toen nog 'Groen ’Lint Zuid'. Na een 

studie werd het landschap in verschillende 
'kamers' ingedeeld. Hier gaat het om de 
landschapskamer Sint-Anna. "Het speelbos 
is een eerste fase van het stadsgroen Mari-
onetten, dat zich uitstrekt tot het az groe-
ninge,” legt Stefanie Lataire uit. Zij is land-
schapsdeskundige en projectcoördinator 
en volgde samen met jeugdconsulente 
Bieke Vertriest de totstandkoming van dit 
terrein op de voet.

“De naburige jeugdinitiatieven en scholen 
brachten advies uit voor de aanleg van 
het terrein en de aannemer werkte samen 
met het Jongerenatelier, dat in de Pontfort-
hoeve gevestigd is. Bepaalde speeltuigen 
konden de jongeren zelf ontwerpen, bij 
andere hielpen zij bij de montage. Straks 
volgt de aanleg van een padenstructuur 
tot aan de Hoeve te Coucx, die zich achter 
het az groeninge bevindt. Dan is er nog 
de ecologische ontwikkeling, met onder 
meer een bloemen- en een vlinderweide. 
Maar de jeugd kan dus als eerste genieten 
van de ontwikkeling van dit gebied.” Wie 
niet in de buurt woont, moet dit gebied 

zo snel mogelijk ontdekken. De jongeren 
van de omliggende scholen (Kinderland en 
Don Boscocollege) en Chiro Don Bosco be-
leefden er al spannende momenten. Maar 
het speelbos  op Sint Anna staat natuurlijk 
open voor iedereen. Leuk is dat grote broer 
of zus, ma of pa en zelfs oma en opa heel 
graag meekomen naar dit terrein. Je moet 
hen alleen af en toe duidelijk maken dat 
die spelen er wel degelijk voor de kinderen 
staan en dat salamanders een beschermde 
diersoort zijn. Zeg hen ook dat je even tot 
aan de hoeve wil, want daar kan je de ezel-
tjes zien. Want ja, in dit speelparadijs leren 
ouderen meestal van het jonge volkje. 

Hoe dan ook, iedereen zal moe maar tevre-
den terugkeren en meteen uitkijken naar 
een volgend avontuur.

MAKKELIJK BEREIKBAAR 
MET DE FIETS
Het speelbos is met de fiets gemakkelijk be-
reikbaar via de Pontforthoeve of de Don Bo-
scolaan. Auto & fiets kan je parkeren op de 
parking in de Don Boscolaan.

Zoek je echt avontuur? Dan zet je tablet, pc of tv af en ga zo snel mogelijk naar het speelbos in stadsgroen Marionetten 

Kortrijk. Je kan er spelen, ravotten, avonturen beleven en heel wat ontdekken in de natuur.
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Je kan heerlijk ravotten in het speelbos. Er is voor elk wat wils en 
vooral de ondiepe poel kan het jonge volkje bekoren.

Avontuur 
in de natuur

Laat dit duidelijk zijn: Bevergem is geen te-
levisieserie zoals dertien in een dozijn. Kan 
het ook anders, als het scenario gaat over 
een West-Vlaams dorp waarvan de inwoners 
stuk voor stuk een vreemde mix vormen van 
ijdelheid en te hoog gegrepen ambities. 
Dat op zich zou al een garantie zijn voor 
dol dwaze taferelen. Als klap op de vuurpijl 
gaat ook stand-up comedian Freddy De Vad-
der op een blauwe maandag in het dorpje 
wonen. Niemand die weet waarom en De 
Vadder zwijgt als het graf over zijn beweeg-
redenen. Het creëert een immens contrast 
tussen deze rock 'n roll-figuur en het gros 
van de Bevergemnaars, die zelf het school-
voorbeeld vormen van excentrieke karak-
ters. Acht afleveringen van 45 minuten lang 
is de Canvas-kijker getuige van hoe iedere 
bewoner, van de onhandige underdog tot 
luidruchtige alfavrouwtjes, het vertrouwen 
van De Vadder probeert te winnen en op die 
manier uiting geeft aan heel wat kleinburger-
lijke intriges, die al die tijd verscholen bleven 
in de buik van de Bevergemse samenleving. 
Dat alles leidt tot een climax in de aanloop 
naar de jaarlijkse dorpsfeesten, met De Vad-
der die op zijn eigen onnavolgbare wijze het 
hele gebeuren gadeslaat.

UITDAGING
Bevergem is het resultaat van een jaren 
geleden begonnen creativiteitstest tussen 

diverse acteurs, comedians en muzikanten 
die de cast vormen. "Het unieke aan deze 
reeks is dat iedere acteur of actrice zijn of 
haar personage zelf heeft geboetseerd, wat 
leidde tot dynamische dialogen en een ei-
genzinnig scenario," zegt Gilles Coulier, die 
voor productiehuis De Wereldvrede de se-
rie regisseert. De productie is in handen van 
Gilles De Schryver, zelf een gevierd acteur 
(Hasta la Vista, Code 37). De serie heeft een 
uitgesproken (Zuid-)West-Vlaams karakter 
en werd hoofdzakelijk opgenomen in Zwe-
vegem en op het dorpsplein van Kooigem. 
Heel wat bekende acteurs hebben sowieso 
al een band met de streek, waardoor Bever-
gem voor hen als thuiskomen voelt  (Piet 
De Praitere, Maaike Cafmeyer, Ann Tuts, 
Han Coucke, Wim Willaert, Sebastien De 
Waele, Ilse De Koe, Wannes Cappelle,...). 

CITYMARKETING
"Het is fantastisch dat we met deze serie 
de meest afgelegen en landelijke deelge-
meente van Kortrijk in het voetlicht kunnen 
plaatsen," zegt Carine Coigné, verantwoor-
delijke citymarketing. "Doordat er in de 
serie alleen West-Vlaams wordt gesproken, 
druipt de authenticiteit eraf. Eigenlijk is Be-
vergem een drama, maar de sarcastische 
manier waarop alles in beeld wordt ge-
bracht, zorgt voor een humoristische saus 
die niemand onbewogen laat."

Zet Bart Vanneste (alias Freddy De Vadder), Piet De Praitere (alias Etienne met 

het open verhemelte) en nog een resem Vlaamse acteurs met een gezonde 

hoek af, samen, en je krijgt een knotsgek samenspel dat zes uur schitterende 

televisie oplevert. Ziedaar het concept van Bevergem, een fictiereeks die de 

voorbije maanden werd ingeblikt  in Zwevegem en Kooigem. Het resultaat 

kan je vanaf 30 september bewonderen op Canvas. Inwoners van Kooigem 

krijgen het voorrecht om de serie in avant-première bekijken.

Kooigem wordt 
Absurdistan
(alias Bevergem)
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VRIJWILLIGER IN DE BIB?

De bibliotheek zoekt vrijwilligers voor heel 
wat verschillende taken. Vrijwilligers die 
willen helpen bij het wegzetten van ma-
terialen zijn welkom.  Maar de bib zoekt 
ook enthousiastelingen die zin hebben om  
voor te lezen aan kinderen of ouderen, kin-
deren te helpen met hun huiswerk, een Kin-
der- en Jeugdjury-groepje te  begeleiden,  
in gesprek te gaan met anderstaligen of be-
zoekers te helpen met hun digitale vragen. 
Interesse? Kom langs op het infomoment 
voor nieuwe vrijwilligers op woensdagna-
middag 23 september om 15.30 uur in de 
centrale bib en ontdek er alles over vrijwil-
ligerswerk in de bib. 

 R Info: www.kortrijk.be/bibliotheek/vrijwilliger

OPENBAAR ONDERZOEK 
ARCHEOLOGISCHE ZONE IN 
STADSKERN KORTRIJK

Het Vlaams agentschap voor onroerend 
erfgoed opent een openbaar onderzoek 
voor de vaststelling van de historische 
stadskern van Kortrijk als archeologische 
zone. De ondergrond van elke historische 
stad bevat in diep gelegen lagen resten 
van bewoning uit lang vervlogen tijden. Ze 
vormen het geheugen van de geschiedenis 
van de stad dat enkel kan worden ontrafeld 
door archeologisch onderzoek. Naast Kor-
trijk worden 57 andere archeologische zo-
nes vastgesteld. De vaststelling als archeo-
logische zone betekent onder andere dat 
een archeologisch vooronderzoek moet 
gevoerd worden bij een bouw- of verkave-
lingsaanvraag.
Het openbaar onderzoek opent op 17 au-
gustus en wordt afgesloten op 15 oktober 
2015. Je kan het dossier inkijken aan de 
blauwe balie in het stadhuis van Kortrijk 
of op de website openbareonderzoeken.
onroerenderfgoed.be. Bezwaren of op-
merkingen kan je aangetekend of tegen 
ontvangstbewijs bezorgen aan het agent-

- Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar 
kunnen 
- van 1 tot 15 september kennismaken 

met alle sporten van Sportplus met de 
sportkaart.

- van 7 tot en met 10 september de spor-
ten in cursusvorm uittesten.

- Wie de ‘Sporten overdag’ wil uitproberen, 
krijgt gelegenheid van 1 tot en met 12 
september (alle sporten voor volwasse-
nen (+55) van Sportplus, ouderenadvies-
raad en dienstencentra)

De Kortrijkse jeugd kan gratis proeven 
van verschillende sporten bij de Kortrijkse 
sportclubs tussen 1 en 30 september.

 R Info: www.kortrijk.be/sport - 056 27 80 00 

 R Inschrijven voor cursussen,  
sportabonnement aankopen of verlengen via: 
www.kortrijk.be/webshop.

LEESBEGELEIDERS VOOR 
BASISSCHOLEN GEZOCHT

Ben jij gebeten door taal? Wil je jouw taal-
plezier delen met kinderen? Dan ben jij de 
persoon die de basisscholen zoeken. Als 
vrijwillige leesbegeleiders ga je in een Kor-
trijkse basisschool wekelijks een half uurtje 
aan de slag met een klein groepje kinde-
ren. Je leest samen met kinderen, verbetert 
waar nodig en deelt samen het plezier van 
lezen! 

 R Interesse of vragen? Neem contact op met  
Britt Bekaert, britt.bekaert@kortrijk.be of  
056 27 72 72

FIETSBEGELEIDING VOOR 
(BUITENLANDSE) STUDENTEN

Nog een goeie maand en Kortrijk wordt 
opnieuw overspoeld door fietsende stu-
denten. Velen hebben een eigen fiets, 
anderen huren een fiets bij Mobiel. Vorig 
academiejaar waren dat er ongeveer 900. 

schap Onroerend Erfgoed, Koning Albert 
II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel.

 R www.openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be

DOSSIER INDIENEN BIJ HET 
RAMPENFONDS
 
In juni werden voor Kortrijk 3 natuurver-
schijnselen erkend als natuurramp: de 
overvloedige regenval van 10 oktober 
2013, de hagelbuien van 7,8 en 9 juni 2014 
en de valwinden van 25 januari 2014.
Wie in aanmerking komt voor een schade-
loosstelling kan nog tot uiterlijk  30 sep-
tember een dossier indienen.

 R Info verkrijg je op de volgende manieren: 
-  Bij je verzekeringsagent 
-  Op www.kortrijk.be/ramp of www.rampen.be

 R Bel 1777 of mail naar 1777@kortrijk.be  en 
maak een afspraak met een medewerker van de 
stad die je zal begeleiden bij het indienen van 
je dossier.

PRAATCAFÉ: VERMOEIDHEID 
EN KANKER. 

Wie de diagnose kanker krijgt, weet dat ver-
moeidheid hier onoverkomelijk deel van 
uit maakt. De diverse behandelingen en de 
stress rond het ziekte- en genezingsproces 
versterken dit vaak nog.
Verder blijkt dat 20 tot 40% van de mensen 
die na hun behandeling goede vooruit-
zichten hebben, kampen met langdurige 
vermoeidheid. Inzicht in de mechanismen 
van deze vermoeidheid en tips om er mee 
om te gaan, zijn dan ook geen overbodige 
luxe. Stijn Vandevelde, oncologisch ver-
pleegkundige bij az groeninge, begeleidt 
het praatcafé dat plaatsvindt op dinsdag 
22 september om 14 uur in het lokaal dien-
stencentrum De Condé (zaal plataan). 

 R Lokaal Dienstencentrum De Condé, Condédreef 
16 (zaal plataan).

 R Inschrijven kan bij Lien Maes op 056 24 48 70 
of via lien.maes@ocmwkortrijk.be.

DAG VAN DE KLANT, OOK IN 
HET STADHUIS EN DE BIB!

Kom je op zaterdag 26 september (tussen 
9 en 12.30 uur) langs in het stadhuis, dan 
word je in de watten gelegd. Je krijgt er aan 

Ook heel wat studenten uit het buitenland 
zullen zich dan met zo’n studentenfiets 
verplaatsen in onze stad. Mobiel gaat een 
deel van die studenten gaan begeleiden. 
Het doel is tweeledig: enerzijds krijgen de 
studenten een spoedcursus van de Belgi-
sche wegcode, anderzijds leren ze enkele 
van de Kortrijkse trekpleisters kennen. 
Ook niet-buitenlandse studenten kunnen 
zich laten begeleiden om Kortrijk optimaal 
te ontdekken op twee wielen. Meer info 
over het aanbod kan je op de website van 
Mobiel  vinden.

 R www.mobiel.be

KROLF VOOR JONG EN OUD

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 krolfbal. Bedoeling is om met zo 
weinig mogelijk slagen de 8 tot 12 holes te 
overwinnen. Deze sport verenigt natuur en 
sport en is leuk voor alle leeftijden. Ideale 
activiteit dus voor een vriendenuitje of fa-
milie-uitstap.

 R Site De Nieuwe Lente,  056 24 46 00, 
zevenkamer@ocmwkortrijk.be, 

 R OC Marke, 056 24 08 25,  
ldc.marke@ocmwkortrijk.be

de balie een leuk gadget én een bon voor 
gratis koffie en koek in de bib. Noem het 
gerust een ‘verwenkoffie’ want op je scho-
teltje vind je nog een extra cadeautje!
De bib wordt voor de gelegenheid omge-
toverd tot koekjesatelier met de afsluiter 
van de wedstrijd ‘Kortrijks bibkoekje’, work-
shops voor kids tussen 4 en 8 jaar en een 
leescafé.

 R www.kortrijk.be/bibliotheek 

CONCESSIE 
UITBATING CAFETARIA 
MAGDALENAZWEMBAD

De stad Kortrijk zoekt een kandidaat-uit-
bater voor de cafetaria van het Magda-
lenazwembad. Deze concessie gaat in op 
1 november 2015 en eindigt op 31 oktober 
2018, zonder dat stilzwijgende verlenging 
van de concessie mogelijk is. 
Het volledige lastenkohier kan je gratis 
downloaden op www.kortrijk.be/conces-
sies. Ook de inschrijvingsmodaliteiten zijn 
opgenomen in dit lastenkohier.
Het openen van de biedingen vindt plaats 
in de vergaderzaal van de directie Mens, 
Team Sport, Sportcampus Lange Munte, op 
9 oktober 2015 om 11 uur.

 R Inhoudelijke informatie haal je bij Yves 
Vanneste, directeur communicatie en recht, tel. 
056 27 87 60 of yves.vanneste@kortrijk.be.

GRATIS KENNISMAKEN MET 
SPORT IN KORTRIJK

Met een nieuw en nog breder sportaanbod 
voor zowel jong als oud(er) trekt de stede-
lijke vzw Sportplus het nieuwe seizoen op 
gang. Ontdek tijdens de gratis kennisma-
kingslessen jouw favoriete sport en schrijf 
je achteraf in. 

RIJWONINGENWANDELING

De rijwoningenwandelingen van de stad 
Kortrijk kennen veel succes . Voor de edi-
tie 2015 op 13 september staan bijzondere 
woningen aan de Leie in de kijker. Kies uit 
de selectie drie huizen die je van binnen wil 
bewonderen en ervaar hoe boeiend wonen 
in de stad kan zijn. Het bezoek aan elke wo-
ning duurt een half uur.
Het plannetje met startpunt en route én 
de begeleiding van vrijwilligers helpen je 
op weg. Ontdek authentieke herenhuizen, 
hippe woningen in een strak design of ge-
stripte panden aan de start van hun ver-
bouwavontuur. De deelname bedraagt 5 
euro. Je kan wandelen tussen 14 en 18 uur. 
Reservatie is noodzakelijk. 

 R www.kortrijk.be/woningwandeling

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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De winnaars van vorige maand
Heel wat Stadskrantlezers herkenden 
Tombroekstraat 1 (zijarm Rollegemplaats). 
Vijf lezers krijgen een pakketje met gratis 
FIK-jetons: Emmanuel Brouckaert, Raymonde 
Crunaire, Steven Plovie, Ludovic Vanlede, Dorine 
Verstichel. 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 11 september een kaartje naar: Stads-
krant, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be.  
5 stadskrantlezers maken kans op een bon - voor 2 drankjes en 1 braadworst, te consu-
meren aan de stand van de Levensboom tijdens de autovrije zondag op 20 september. 

Ann Benoit - Terrasjes weer #shopping 
#kortrijk #qualitytime @ Veemarkt Kortrijk

Frostie Fingerz -  One of the most extraordinary 
bridges I took. #trippin #flux #kortrijk #igkortrijk #art

Sophie Vergalle - Kortrijk congé lang slapen 
en op 't gemak de #Stadskrant lezen.

Catherine De Decker - Het wordt zonnig en warm! 
Wie neemt er een duik in het openlucht zwembad van #Kortrijk 

Dieter De Clercq - Chillen aan #budabeach is altijd 
een goed idee #kortrijk #8500

Tweets
van de maand

6 SEPTEMBER

VRIJDAG T.E.M. ZONDAG

WWW.SHOP-IN-KORTRIJK.BE I WWW.K-IN-KORTRIJK.BE

I

I

6 SEPTEMBER

VRIJDAG T.E.M. ZONDAG

WWW.SHOP-IN-KORTRIJK.BE I WWW.K-IN-KORTRIJK.BE

I

I

Kortrijkse Kinderen Koken is een gratis kinderkook/bakwedstrijd en vindt plaats 
onder het toeziend oog van sterrenchef Matthieu Beudaert (Table D’Amis) en 
toppatissier Niek Bossaert.  De opdracht is eenvoudig: zorg voor een eigen ver-
sie of variante van de Kortrijkse Kalletaart. Jonge chefs kunnen op zondag 4 
oktober in het bijzijn van hun supporters hun taart bakken. Om 17 uur proeft 
een professionele jury het gebak en maakt de winnaar bekend. Supporters 
kunnen zich tegoed doen aan proevertjes. Talrijke filmtickets, lekkernijen en 
waardebonnen en een enkele uren stage bij sterrenchef Beudaert behoren tot 
het prijzenpakket. De organisatoren hebben ook nog enkele verrassingen in 
petto! Zo moet de jonge chef zijn opwachting maken op het podium van de To-
wer Awards die plaatsvinden op 27 november in Kortrijk Xpo. Wie jonger is dan 
12 jaar, in Groot-Kortrijk woont én interesse heeft om voor een jury op de Grote 
Markt te koken, kan zich inschrijven vóór 10 september via lekkersteweekend@
kortrijk.be.  Bij een te groot aantal kandidaten vindt een preselectie plaats.

Op 4 oktober kan je om  17.30 uur op de Grote Markt nog nagenieten van een 
optreden van Liveband Jeuk.  

 R Info: Ann Pascal Mommerency (0496 80 10 00) of   
www.kortrijk.be/kortrijkse-kinderen-koken

Tijdens het lekkerste weekend van Kortrijk dat plaatsvindt op 3 en 4 oktober, roepen we alle lekkerbekken op, om zich om 

15 uur naar de Grote Markt te begeven. Op zaterdag verkiezen we het Beste Gerecht van Kortrijk en op zondag 4 oktober 

staan Kortrijkse jonge culinaire talenten centraal. 

Kortrijkse Kinderen 
koken lekkerrrr!

Kortrijk ondergaat de komende 
jaren een serieuze transformatie. 
Op vele plaatsen zullen grote en 
kleine, publieke en private werven 
het gezicht van de stad ingrijpend 
veranderen. De werfdoeken zijn 
een eerste stap om de burgers te 
informeren en te betrekken bij deze 
grondige stadsvernieuwing.
 
De stadscoalitie is zich bewust van 
de ongemakken die hiermee ge-
paard zullen gaan maar vraagt de 
bevolking om wat geduld:
 
Einddatum is 2025 want dan zal 
het nieuwe station – de grootste 
werf – ook klaar zijn. 
 
Binnenkort hoort u er meer over.

Wie onlangs door Kortrijk reed, heeft ze zeker en vast al gezien:  
de werfdoeken: ‘Kortrijk 2025 - Stad in verandering’. 

Stad in
verandering
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TOT ZONDAG 20 SEPTEMBER

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 vol-
gens 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 gesloten) | Budapark | 0497 06 29 
00 | www.bluevelvetwatertaxi.be
EXPO | DE LINIE 1418 ARRAS – IEPER | Beeldend 
kunstenares Virginie Gallois en fotograaf Laurent Mayeux hebben 
de frontlinie afgelopen van Arras tot Ieper. Ze bekeken de land-
schappen door een hedendaagse bril en legden de herinnering 
aan de tragische gebeurtenissen van 100 jaar geleden vast. | 
open op zo, di, woe, do, vrij, za van 10u tot 18u (ma gesloten) | 
Kortrijk 1302 | www.kortrijk.be/1302

TOT WOENSDAG 23 SEPTEMBER

EXPO | THE COLOR OF WATER AND TEARS | In 
de video-installatie ‘The color of water and tears’ vertrekt  beel-
dend kunstenaar Nathalie Vanheule vanuit de veeleisendheid en 
snelheid van de maatschappij, maar ook onze angst voor het 
vergankelijke en tijdelijke. Het werk reflecteert naar de esthetiek 
van dit vergankelijke en het verlangen naar het oneindige en 
perfecte. De installatie kan je bekijken in de schatkamer van het 
museum. | tot 23/09, zo, di, woe, do, vrij, za van 10u tot 18u (ma 
gesloten) | € 6 | Texture | 056 27 74 70 | www.texturekortrijk.be 

TEM ZONDAG 27 SEPTEMBER

VERLEIEDING | RHIZOME | Them Sculptures van Tom De-
kyvere weeft kleurrijke touwen met onder meer vlas tot een geome-
trische structuur. Bij zonsondergang transformeert deze  construc-
tie in een gloeiende massa. | Collegebrug | 056 27 77 82 | www. 
kortrijk.be/de-grote-verleieding/beeldendekunst | Meer info p. 6 

TEM WOENSDAG 30 SEPTEMBER

NATUUR | KORT-BIJ: KOM GENIETEN OP 
HISTORISCHE BOERDERIJ IN BISSEGEM 
| Zomerinvulling van Armengoed in Bissegem. Zomerbar en 
DIY boerderij. Samenwerking Stadsboerderij Kortrijk & Jutte-
paardje vzw. Ponyritjes op woensdag en zaterdag. Winkeltje op 
woensdag en vrijdag. Doorlopend bar open en activiteiten. Wie 
zin heeft mag ook meewerken in de tuin, dieren verzorgen, bar 
uitbaten. Geef ons gerust een seintje. | Tot 30/09, open zo van 
11u tot 20u, woe, vrij, za van 14u tot 20u | Armengoed | info@
kort-bij.be | www.kort-bij.be

WOENSDAG 2 SEPTEMBER

EXPO | MATEXPO | Internationale vakbeurs voor bouw-
materialen in Kortrijk Xpo | tot 05/09 | www.matexpo.be  

VRIJDAG 4 SEPTEMBER

KERMIS | 39ste MARKSE SEPTEMBERKERMIS |  
Genieten van verschillende optredens, rommelmarkt, kinderna-
middag, Blommeghemloop | ook op za 05/09 en zo 06/09 | feest-
tent Markeplaats | www.facebook.com/markse.septemberkermis
BRADERIE  | SEPTEMBERBRADERIE KOR-
TRIJK CENTRUM  |  ook op za 05/09 en zo 06/09 | 
www.shop-in-kortrijk.be 
KERMIS | SENTE KERMIS | Feest in Sente van 04/09 
tot 07/09 met Senteloop, Kidsrun, optredens, hesp aan ’t spit.  |  
www.sente.be 
MUZIEK | BOCKOR ROCK | Bockor Rock is een gratis  
muziekfestival op 04/09 en 05/09  | Begijnhofpark | vanaf 18u. 
Terrein open vanaf 12u met kinderanimatie | www.bockorrock.be

ZATERDAG 5 SEPTEMBER 

CONCERT | TIMETRAVELS-EEN MUZIKALE REIS 
DOOR DE TIJD | Het Fenimas Quartett Weimar tourt be-
gin september door Vlaanderen en Nederland! Het programma 
'TimeTravels - een muzikale reis door de tijd' bevat mooie en 
toegankelijke muziek voor jong en oud. | 19.30u | Damiaankerk 
Kortrijk | www.fenimas.tk
MARKT | WEGGEEFMARKT EN INFOBEURS - 
‘ONDERSTROOM’ | Op de weggeefmarkt kan iedereen 
gratis spullen weggeven en/of meenemen. | 14u | Budabrug | 
vc.mozaiek@skynet.be | www.vcmozaiek.be
VERLEIEDING | ROSAS REVISITED @ DE LEIE | De 
dansers van Polydans verrassen je als toevallige passant op een  
dansfrase uit het bekende stuk ‘Rosas danst Rosas’ waarmee  
Rosas zichzelf in de jaren 80 op de kaart zette. Zin om mee te  
dansen: inschrijven kan via de website. | 18u | Buda Beach | ook op zo 
20/09 | Budapark | www.polydans.be

VERLEIEDING | WATERLAGEN | Een audiowandeling 
met verschillende perspectieven op de Leie. De rivier als econo-
mische ader, ecologische biotoop en als anker voor stedenbouw-
kundige of sociale ontwikkeling. Met spreker Denis Dujardin. | 
Leie in Kortrijk | www.vormingsplusmzw.be

ZONDAG 6 SEPTEMBER 

LEZING | BOOTTOCHT LANGS DE LEIE MET  
DE TJALK | Natuur koepel vzw – Op poëzie | Nu de stad haar 
rivier opnieuw lief heeft, hunkert ook het open landschap 
naar wat meer. Zouden we het durven, de natuur nog eens 
het potlood laten vasthouden, in plaats van de planoloog. | 
9u, 14u, 17u | Kruispunt Noordstraat en Vlaskaai onder de 
Noordbrug | 056 36 28 04 | hans@natuurkoepel.be
SPORT | BK SAVATTESCHIETEN | Probeer een 
‘savat’ zo ver mogelijk weg te trappen vanop de voet. Alle af-
standen worden bijgehouden en wie zijn savat het verst weg-
getrapt heeft mag zich Belgisch Kampioen noemen. 3 reeksen: 
heren, dames en kinderen tot 12 jaar.  Waardevolle prijzen 
en vooral eeuwige roem.  | € 2 voor 5 pogingen | 12u | € 2 |  
Cafe 't Schuttershof, Marke | 0475 31 45 56 
MARKT | KUNST- EN ANTIEKMARKT | Een ge-
lijkaardige sfeer zoals in het Parijse Monmartre, dat beloven de 
kunstenaars, animatoren, dansers en ambachtslieden je op de 
kunst- en antiekmarkt. Antiekmarkt (Sint-Maartenskerkhof en 
Jozef Vandaleplein), een kunstmarkt (Overbekeplein) en een 
boerenmarkt (Veemarkt). | philippe.devos@kortrijk.be
WANDELING | GELEIDE WANDELING 'KOR-
TRIJK DOOR EEN GOUDEN BRIL' | Het is niet 
allemaal goud dat blinkt.  In het stadsbeeld is veel goud te be-
kennen: vergulde beelden, goudversiering op gevels en niet te 
vergeten de gulden sporen. We gaan op verkenning naar al dat 
goud en leren ondertussen alles over vergulden en polychrome-
ren. | 10.30u | Toerisme Kortrijk | toerisme@kortrijk.be
CONCERT | BUITENCONCERT KON.HARMONIE  
ST.CECILIA ROLLEGEM & BELPOP 4 | Belpop 
is een door Gust De Coster gelanceerde verzamelnaam voor de 
muziek van Belgische groepen zowel uit Vlaanderen als Wal-
lonië. The Belpop 4 is een gedreven bende van ervaren muzi-
kanten die ode brengt aan deze fantastische Belgische muziek. | 
 11u | Buurthuis Rollegem | www.rollegem.be
MUZIEK | KORTRIJK DRUMT | 140 drummers gaan 
samen aan de slag op het nummer van Uptown Funk van Bruno 
Mars. Een wereldrecordpoging ten voordele van Levensloop. | 
14u | Schouwburgplein | meer info op p. 4

MAANDAG 7 SEPTEMBER 

CONCERT | IVAN HEYLEN AFSCHEIDSTOUR-
NEE | Hij komt nog één keer terug (met band) om zijn afscheid 
van de Vlaamse en Nederlandse podia te vieren. | 14.30u | €10 
(koffie en taart inbegrepen) | OC De Troubadour | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be

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

in Kortrijk
AGENDA VAN 1 SEPTEMBER TEM 4 OKTOBER 2015

De UiTPAS is een initiatief van de Vlaamse 
overheid. Het pilootproject in Aalst bleek 
een groot succes, waardoor de pas onlangs 
ook geïntroduceerd werd in Gent, Leuven, 
Brussel, Oostende en binnenkort Kortrijk.

“In Kortrijk pakken we het nog wat anders 
aan, in de zin dat we voor de UiTPAS sa-
menwerken met 11 steden en gemeenten 
uit de regio Zuid-West-Vlaanderen. Dat is 
uniek in Vlaanderen,” legt Merijn D’Hondt, 
Coördinator van de UiTPAS Kortrijk, uit. “Je 
moet het zien als een getrouwheidskaart 
zoals je die ook in winkels krijgt, maar dan 
voor vrijetijdsactiviteiten, in de ruimste zin 
van het woord: films, voorstellingen in de 
culturele centra, sportactiviteiten, noem 
maar op.” In Kortrijk, Avelgem en Wervik 
kan de UiTPAS geïntegreerd worden in de 
elektronische identiteitskaart.

KORTINGEN EN CADEAUS
Door deel te nemen aan activiteiten van de 
partners, kunnen houders van een UiTPAS 
punten sparen. Die kunnen bijvoorbeeld 
een extra consumptie tijdens concerten 
opleveren, maar ook T-shirts, gadgets, 
rondleidingen of een korting.
Hoewel iedereen zich een UiTPAS kan 
aanschaffen, richt het initiatief zich ook 
uitdrukkelijk op mensen met een relatief 
laag inkomen, die vaak verstoken blijven 
van deelname aan vrijetijdsactiviteiten. 
“Zij kunnen, met een stickertje van de mu-
tualiteit als bewijs, een UiTPAS voordelig 
aanschaffen,” zegt Merijn D’Hondt. “Deze 
doelgroep kan standaard genieten van een 
korting van 20 procent op activiteiten van 
de partners. In de UiTPAS is ook de Euro-
pean Youth Card voor jongeren tussen 16 
en 26 jaar geïntegreerd. Dit geeft nog eens 

extra voordelen in het binnen- en buiten-
land. Een standaard UiTPAS-kaart kost € 3. 
Personen met een laag inkomen betalen 
hiervoor €1. Voor wie zijn eID gebruikt, is 
het helemaal gratis. Bij de aankoop van de 
UiTPAS krijgt iedereen een welkomstpak-
ket met onder meer een gratis zwembeurt 
in een van de zwembaden in de regio, een 
ticket voor een voorstelling in de ontmoe-
tingscentra en andere goodies.”

Die partners zijn in Kortrijk onder meer de 
culturele centra en bibliotheken, de vzw 
Sportplus, Jeugdcentrum Tranzit, de mu-
sea Texture en 1302, Theater Antigone en 
Kunstencentrum BUDA, de Kreun en het 
Festival van Vlaanderen. Vanaf januari ko-
men daar onder andere de Warande, lokale 
dienstencentra en het festival PERPLX bij. 
“En we blijven zoeken naar extra partners 
die willen meestappen in de UiTPAS,” bena-
drukt Merijn. 

LANCERINGSMOMENT
De regionale UiTPAS werd voorgesteld op 
Waregem Koerse, en is vanaf 14 septem-
ber te koop op heel wat plaatsen, zoals het 
stadhuis, de bibliotheek, de ontmoetings-
centra en op verscheidene evenementen.
“Op 20 september organiseren we in Kor-
trijk een groot lanceringsmoment op de 
Grote Markt. Tijdens de Autoloze Zondag 
delen we 1000 UiTPASSEN uit,”zegt Merijn 
D’Hondt. “Mensen kunnen op elk moment 
hun verzamelde punten raadplegen op de 
website www.uitinzuidwest.be.”

 R Meer weten over de UiTPAS?  
Surf naar www.kortrijk.be/uitpas

Deze maand lanceert ook Kortrijk de UiTPAS: een kaart waarmee iedereen kan deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten 

maar ook punten kan sparen die tal van voordelen opleveren. De UiTPAS heeft bovendien de bedoeling om mensen 

uit kansengroepen voluit te laten deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten.

Je kan heerlijk ravotten in het speelbos. Er is voor elk wat wils en 
vooral de ondiepe poel kan het jonge volkje bekoren.

Kortrijk is trekker van 
de regionale UiTPAS
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ren tot ze midden in het geritsel toch nog een vrij momentje 
vinden voor een volgende afspraak. Ze houden van het unieke 
karakter van hun beduimeld exemplaar, dat behalve als agenda 
ook dienst doet als adreslijst, to-do-lijst, not... | 10u | € 3 | Biblio-
theek Kortrijk | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be
THEATER | CAFÉ KRUISMANS |  20.15u | € 13 |  
Ontmoetingscentrum Aalbeke | 056 23 98 55 | www. 
schouwburgkortrijk.be
THEATER | WOUTER DEPREZ & ZIELSVER-
WANTEN MET 'DE AVOND VAN DE LUIS-
TERVINK!' | Op deze bonte avond, waarin alles kan ge-
beuren, nodigt Wouter Deprez goed volk uit. Vaste waarden 
proberen nieuw materiaal uit of verlaten hun comfortzone: 
acteurs zingen, comedians doen ernstige dingen, mimearties-
ten spreken | 20.15u | € 14 | Arenatheater DKS | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be
MARKT | ROMMELMARKT 'DE BAAI' | Ruime 
keuze uit een groot aanbod van tweedehandszaken. Speciale 
aandacht voor de kinderen | 10u tot 12.30u | Freinetschool 'De 
Baai' | 056 22 39 52 | www.campusdriehofsteden.be
MARKT | INFOMARKT ALLEMAAL DIGITAAL 
MET GRATIS KENNISMAKINGSLESSEN |  
14u – 18u | LDC De Zevenkamer, Heule.

4de EDITIE VAN KARAMBLAS 
Een mooie variatie aan standhouders zorgt voor het 
totaalpakket. Juwelen, unieke verlichting, kleding 
en schoenen voor oud en jong, home deco, muziek, 
unieke dranken en delicatessen, grafisch design, 
speelgoed, fietsen, interieurdesign, papierwaren, 
stoffen en fournituren, babyspullen, oude ambach-
ten in een nieuw en origineel jasje... op Karamblas ga 
je belevingsshoppen in de ruimste zin van het woord!
Meer info zie p. 14

 R Welkom op 19 en 20 september in de 
Budafabriek en buitenplein   
www.karamblas.be 

DINSDAG 8 SEPTEMBER

PICKNICK | MEGALETTERPICKNICK | Deze picknick 
zet op een ludieke manier de problematiek van laaggeletterdheid 
in de kijker. | Grasvelden Skatebowl | 11u tot 14u | meer info p. 3

DONDERDAG 10 SEPTEMBER 

FEEST | 52ste TINEKESFEESTEN | Volksfeest in Heule |  
ook op 11/09/, 12/09, 13/09, 14/09 en 19/09 |  
www.tinekesfeesten.be | meer info p. 5
RONDLEIDING | FLUXTOER MET TANGUY 
EECKHOUT EN GAUTIER PLATTEAU | De cu-
ratoren nemen je mee op een wandeling langs de kunstroute. 
Je ontdekt die andere Leie, de stroom die kunstenaars blijft in-
spireren en je krijgt antwoord op de vraag hoe zij haar verhaal 
interpreteren. | 18u | € 8 (toegang, rondleiding en drankje inbe-
grepen) | Flux | 056 27 74 70 | www.fluxkortrijk.be

VRIJDAG 11 SEPTEMBER

VERLEIEDING | DRIJVEND HUIS: SOUND-
TRACK AAN DE LEIE | De Leiewerken zijn voltooid. Het 
eindresultaat is prachtig. Jaren kenden de omwoners de nodige 
hinder. Eén bewoner weigerde halsstarrig elk compromis. Hier 
werd Palmer Braemen, geboren, de peetvader van het “bedroom 
producen”.  Drie dagen lang hoor je de melancholie, het verdriet 
en de vreugde die de gewezen sluiswachter gedurende al die 
jaren met de Leie deelde. | ook op za 12/09 en 13/09 | Kortrijk 
Abdijkaai | jipse@hotmail.com   

ZATERDAG 12 SEPTEMBER

TEMPUS FUGIT (TIJD VLOEIT)’
Een stadsperformance op de Leie ikv 
De Grote VerLeieding
'Tempus Fugit', speciaal gemaakt voor De Grote Ver-
leieding en de stad Kortrijk, vindt inspiratie in de 
grote Leiewerken en het daaraan gekoppeld stads-
ontwikkelingsproject.
'Tempus Fugit' verzamelde interviews van getuigen 
en bewoners en geeft die terug in een bijzonder 
soort van ‘docufictie’. Persoonlijke herinneringen, le-
gendes, faits divers en technische gegevens vormen 
samen een originele ‘cantate’, een hommage aan de 
rivier en een meditatie over de westerse benadering 
van vooruitgang. 

ZONDAG 20 SEPTEMBER 

EVENEMENT | AUTOVRIJE ZONDAG | Sterrenbanket 
met voedseloverschotten, inspiratiemarkt, fietstocht Oogstfeest 
en zo veel meer. | Broeltorens en Verzetskaai | www.kortrijk.be/
veroverdestraat | Meer info zie p. 11-14
KERMIS | LEIETREFFEN MARKE & BISSEGEM |  
Het Leietreffen wil de inwoners van Marke en BIssegem sa-
menbrengen rond een gezellig familie-evenement aan de Leie-
boorden | 10u | Wevelgemsevoetweg ter hoogte van Leiebrug | 
oc.marke@kortrijk.be
VERLEIEDING | LANGS DE OEVER MET DE 
STADSHERDERIN  |  Neem je gezin, vereniging of klas 
mee op pad in het kielzog van een herderin die je vertelt over de 
relatie tussen haar schapen en biodiversiteit.  |  14u-16u  | Wevel-
gemsevoetweg ter hoogte van Leiebrug  |  op zo 27/09 in cen-
trum Kortrijk  | 0495 34 10 70  | sara.hamels@gmail.com  
LEZING | TEELT VAN BUITENGROENTEN | Dat 
buitengroenten gezond zijn, daar twijfelt niemand aan. Over de 
rijkere smaak van buitengroenten en -vruchten valt niet te twis-
ten. Goede redenen dus om zelf groenten te kweken. Is het moei-
lijk? Waarmee moet je rekening  houden ? | 10u | Lokaal Dien-
stencentrum "De Zonnewijzer" | users.telenet.be/tuinhier-kortrijk 
WANDELEN | WANDELFEEST | vrije start tussen 7u en 
15u, wandelingen van 3-6-11 en 16 km. Geniet van het groen 
aan de rand van Kortrijk. Natuurtuin Gilbert Desloovere, Kapel 
Ter Bede, Morinnegoed, kanaal Bossuit-Kortrijk staan er centraal.  
Randanimatie aan start/einde en voldoende rustplekken onder-
weg. Startplaats: basisschool Driehofsteden, Minister De Taeyel-
aan. Wandeling van 3km geschikt voor kinderwagens | 7u tot 15u |  
€ 1,30 | Basisschool Drie Hofsteden | www.natuurtuindesloovere.be
SPORT | LEIETREFFEN! VAN MARKEBEEK EN 
NEERBEEK TOT AAN DE LEIE | Historisch zijn 
zowel Marke als Bissegem sterk verweven met de Leie. De Leie 
bracht voorspoed, en nog altijd bepalen zowel beken als de Leie 
het uitzicht van beide gemeenten | 10u | € 5 (voor maaltijd), wie 
vooraf inschrijft voor wandeling krijgt gratis maaltijd | OC Marke |  
oc.detroubadour@kortrijk.be
CONCERT | STAMINEE DEPREZ | Presenteert een vijf-
tal muzikanten en cabaretiers – zorgvuldig door Wouter uitgeko-
zen – die volledig solo hun kunnen tonen in een speciaal daar-
voor gecreëerde setting. Cappelle, Maaike Cafmeyer & Roosbeef 
tekenden reeds present | 20.15u | € 13 | Schouwburg Kortrijk | 
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
CONCERT | 1de VLAZZ JAZZ JAM SESSIE | Jazz 
Combo onder leiding van Andy Declerck, docent aan het Con-
servatorium van Kortrijk, gevolgd door jamsessie | 19u | Kafee 
Damast -  Museumbistro@Texture Kortrijk | 056 98 00 86 | info@
kaffeedamast.be

DONDERDAG 24 SEPTEMBER 

THEATER | BEKDASH | Een verlaten industriestad aan 
de rand van de befaamde baai van Kara Bogaz, te midden 
van een uitgestrekte zoutwoestijn. Hier is niets. Niets behalve 
pekelkreeftjes. Bekdash zoomt in op het leven van een bende 
jongeren die de strijd tegen de leegte al lang heeft opgegeven. 
Zeven jongeren werden vanuit Theater Antigone en Jeugdthe-
aterhuis Larf! geselecteerd om deze voorstelling te maken | 
20.15u | ook op vrij 25/09 om 20.15u, za 26/09 om 20.15u | € 8 | 
Theater Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be

'Tempus Fugit' bespeelt het ideaalbeeld dat stads-
ontwikkeling nastreeft, maar ook onze ambities en 
ervaring met tijd en hoe design ons leven vormgeeft.
Het resultaat is een stadsperformance op de Leie, vol 
muziek, sprekende oevers, ingrepen in het landschap 
en een resem aan fietsers, joggers, zangers, voge-
laars en hondenliefhebbers langs de Leie… Trek 
stevige stapschoenen aan en zorg voor eventuele 
regenkledij.

 R Datum: 12/09, 13/09, 19/09, 20/09 | 
18u en 20u | De vertrekplaats krijg je te 
horen bij reservering | € 11 | reservatie: 
056 22 10 01 |www.budakortrijk.be  

VERLEIEDING | GIDSTOCHTEN LEIE - FIETSEN |  
De West-Vlaamse Gidsenkring biedt een geleide fietstocht aan 
met speciale aandacht voor de Leie en haar vernieuwingen | 14u |  
€ 4 | TEXTURE | 056 44 60 36 | www.gidsenkringkortrijk.be
SPORT | LEVENSLOOP | 15u tot zo 13/09, 15u | SC Lange 
Munte | 056 27 80 80 | www.levensloop.be | meer info p. 4

ZONDAG 13 SEPTEMBER 

OPENDEUR | OPEN MONUMENTENDAG | De her-
bestemming en het heractiveren van leegstaande gebouwen is 
de rode draad in het Kortrijkse programma. Bezoek ondermeer 
het Armengoed in Bissegem,  het Fatimaklooster in Heule, de 
Schutterstoren op Overleie, …| www.openmonumenten.be |  
Meer info p. 9 
PLECHTIGHEID | HERDENKING BEVRIJDING 
KORTRIJK | Woorddienst in de St.Maartenskerk om 11u en 
plechtige herdenking aan het oorlogsmonument op de Grote Markt 
om 11u45 | protocol@kortrijk.be   
VERLEIEDING | BIKINI BOOTCAMP | De ideale mo-
gelijkheid om naar die strakke bikinilijn toe te werken | 11u | 
Budapark | mariecarpentier@hotmail.com
VERLEIEDING | RECKLESS SLEEPERS - A STRING  
SECTION | Vijf vrouwen gekleed in zwarte avondkledij zagen 
de poten van hun stoelen. De vrouwen verlaten nooit de veiligheid 
van hun stoel | 11u en 15u | TEXTURE – Buda Beach (15u) | leen@
reckless-sleepers.co.uk | www.reckless-sleepers.co.uk
VERLEIEDING | RIJWONINGWANDELING | Speci-
aal voor De Grote Verleieding nemen we jou mee langs inspire-
rende woningen aan de Leie. | 14u | Budapark | bouwen.milieu.
wonen@kortrijk.be | Meer info p. 23
OPENDEUR | BEZOEK DE LAATSTE VLAS-
ZWINGELMOLEN | 14u tot 18u | Preetjes Molen
WANDELING | WILDE PLANTEN IN DE STAD | 
Samen met plantenspecialist Willy Herreman gaan we langs 
de kaaimuren en straatboorden op zoek naar wilde plan-
ten in de stad en langs de Leie | 14.30u | Parking Appel |  
pwg@natuurkoepel.be
KERMIS | BUURTFEEST HOOG MOSSCHER 
KORTRIJK | De buurtbewoners van Hoog Mosscher ism 
Heerlyckheid Hoog Mosscher geven een buurtfeest. In de straat 
en in de binnentuin van de Heerlyckheid vindt een rommelmarkt 
plaats. In het Van Ackershof is er een Place du Tertre, waar ama-
teurkunstenaars aan hun trekken komen | 8u | Hoog Mosscher en 
Van Ackershof | 056 24 48 70

VRIJDAG 25 SEPTEMBER

EVENEMENT | DRIJF-IN | Een Drive in Cinema, maar dan 
op het water en met bootjes. | Vanaf 21u aan de Broeltorens | 
De titel van de film wordt begin september bekend gemaakt. | 
www.facebook.com/drijfincinemas | Meer info p. 19

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 

WORKSHOP | A BRIDGE TO ARTKOR | ArtKor is een 
Kortrijkse vereniging van enthousiastelingen die ernaar streeft 
om de belangen van graffiteurs en de gebruikers van de open-
bare ruimte, de woon- werk- leefomgeving, optimaal met elkaar 
te vervlechten | skatebowl | 0486 23 38 73 | artkor@hotmail.com
CONCERT | FESTIVAL-TOURNEE - WINNAAR 
KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD/VIOOL |  
Vioolvirtuoos Mickhaïl Bezverkhny: winnaar van topconcours 
zoals de Koningin Elisabethwedstrijd. Zijn stijl is onbedwing-
baar Russisch met beklemmende viooltechnieken, soms subtiel 
doorspekt met csárdás-facetten. Telkens kan hij zich bevrijden 
door zijn interpretatiekracht en virtuositeit | 19.30u | € 15 | Sint-
Maartenskerk Kortrijk | 0475 23 98 01 | www.oekenenv.be
BEURS | 3de INTERNATIONALE MINERALEN, 
FOSSIELEN EN SCHELPEN | Duizenden mineralen-
fossielen en schelpen te bewonderen van over de hele wereld | 
10u tot 18u, ook op zo 27/09 van 10u tot 18u | OC De Vonke | 
0475 74 32 61 | info@guapoteam.be
WORKSHOP | DAG VAN DE KLANT - WORK-
SHOP 'KOEKJES VERSIEREN' | Vier gratis work-
shops voor kinderen tussen 4 en 8 jaar. Onder begeleiding van de 
lees- en koekjesfee Martine beginnen we met een verhaaltje om 
daarna onze fantasie de vrije loop te laten bij de versiering van 
de koekjes. Neem zeker een schort mee of zorg voor kledij die 
vuil mag worden) | 10u, 11u, 14u, 15u | Openbare Bibliotheek 
Kortrijk | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek
VERLEIEDING | URBAN WAVES - STUDENT 
WELCOME CONCERT | gratis slotevenement, een mu-
ziekfestival met Belgische topacts en een namiddag met de Eu-
ropese top in diverse spectaculaire urban sports | Buda Beach en 
Albertpark | vanaf 13u Urban Sports, Student Welcome Concert 
vanaf 19.30u, afterparty om 01.30u | meer info p. 6-7

ZONDAG 27 SEPTEMBER 

CONCERT | KERMISCONCERT BISSEGEM | De 
jaarlijkse kermis wordt zoals steeds muzikaal afgesloten door 
concertharmonie Crescendo. Op het charmante binnenplein 
van het Oud Gemeentehuis vergasten dirigent Alain Verhoe-
ven en zijn muzikanten het publiek op een zomers, pittig pro-
gramma | gratis | 16u | Binnenkoer Oud Gemeentehuis | www. 
concertharmoniecrescendo.be 
VERLEIEDING | LEIEMARATHON | De Alpro Leiemara-
thon onderscheidt zich door de lopers volledig in de aandacht te 
zetten. Start en einde voorzien in Wevelgem. | vooraf inschrijven |  
www.alproleiemarathon.be | Meer info zie p. 6-7 
VERLEIEDING | MONS 2015 | Bus on tour, bezoek expo 
Atopolis | € 22 (incl. bus, expo en gids atopolis, rondleiding in de 
stad en welkomstdrankje) | 13u | Conservatoriumplein | www.
schouwburgkortrijk.be
VERLEIEIDING | METAMORFOSEN XL - BUITEN- 
PARCOURS | Aansluitend bij de tentoonstelling Meta-

 MAANDAG 14 SEPTEMBER 

CONCERT | OP DE KOFFIE MET ..... JUUL KA-
BAS EN DE MELANDO'S | Juul Kabas is een typetje 
dat graag lacht en grappen vertelt. De Melando's bestaan uit 
Chris en Frank. Zoals velen begonnen zij hun loopbaan op brui-
loften, bals en andere feesten | 14.30u | OC De Vonke | 056 24 06 
20 | oc.devonke@kortrijk.be 

DONDERDAG 17 SEPTEMBER

POP-UP | BOLD POP-UP SHOP | Design voor durvers: 
authentiek-chic! Bold verkoopt authentiek en uniek design mét 
een verhaal. Oude industriële voorwerpen krijgen een tweede 
leven. Bold viert de officiële lancering met een pop-up shop 
en een eventweek. | tem zo 27/09 | Voormalige commissariaat 
Overleie | info@bolddesign.be | www.bolddesign.be

VRIJDAG 18 SEPTEMBER

FESTIVAL | OPENINGSWEEKEND '15-'16: 
WOUTER DEPREZ NODIGT UIT | Verhalen, bui-
tenlucht, een ecologisch bewustzijn en de nodige portie humor, 
meer heeft een mens niet nodig om de dag door te komen. Een 
samenvatting van de levensstijl die Wouter Deprez erop nahoudt 
en die als curator van het Openingsweekend met iedereen wil 
delen | ook op 19/09 en 20/09 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 
55 | www.schouwburgkortrijk.be
THEATER | WOUTER DEPREZ MET 'SLIJK! 
LATE NIGHT' | Wouter groeide op in het decor van de Eer-
ste Wereldoorlog. Verblind door de meisjes en de schaapachtig-
heid van zijn jeugd merkte hij er jarenlang niets van op. Maar op 
een dag moet een man graven naar zijn wortels. In ‘Slijk’ gaat 
Wouter het onmogelijke gevecht aan | 23.59u | € 19 | Schouw-
burg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
VERKOOP | 21ste PLANTJESWEEKEND | De op-
brengst van de azaleaverkoop gaat naar Kom op tegen Kanker |  
ook op za 19/09 en zo 20/09 | meer info p. 4
EXPO | FOTOCLUB  GROENINGHE | De Leie in beeld, 
voormalig Politiecommissariaat Overleie, Sint-Amandslaan. | Vrijdag 
18/09 tot en met zondag 27/09 | www.fotogroeninghe.be

ZATERDAG 19 SEPTEMBER

CONCERT | BERGEN | Deze geheel uit Zuid-West-Vlaamse 
klei opgetrokken band maakt verhalen die vermomd zijn als 
woordenloze songs, met een sterke sound die live ondersteuning 
krijgt door filmbites en video | 21.30u | Schouwburg Kortrijk | 
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
RECITAL | FESTIVAL-TOURNEE - PIANORECI-
TAL | Pianorecital met klaviervirtuoos Timur Sergeyenia. Hij 
volgde piano vanaf zijn derde aan het Minsk-Conservatorium. 
Als 7-jarige solist concerteerde hij met het Nationaal Orkest 
van Wit-Rusland. De veelbelovende pianist/componist mocht 
in 1979 de Sovjetunie vertegenwoordigen op het 1ste Wereld-
forum voor jonge kunstenaars in Sofia | 19.30u | € 15 | Sint-
Maartenskerk Kortrijk | 0475 23 98 01 | www.oekenenv.be
DIGIDOKTER | JE LEVEN ORGANISEREN MET 
ONLINE TOOLS | Sommigen zweren bij een goede oude 
'offline' agenda. Ze zijn verknocht aan het ritueel, waarbij ze diep 
snuivend en met gefronste wenkbrauwen heen en weer blade-
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morfosen in Texture, is een uitgebreid parcours uitgestippeld 
van Armentières tot Wielsbeke | Texture | 056 27 74 70 | www.
metamorfosen.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 | Budapark | 
www.lzsb.be

MAANDAG 28 SEPTEMBER 

LIEVER OVERDAG | JO VALLY | Jo Vally heeft net een nieuw 
album uit, 'Op het lijf geschreven'. Met 'Dag vrouw van mij', zijn 
nieuwe hitsingle, laat Jo zich van een heel andere kant zien.  | 14.30u |  
€ 10 (taart en koffie inbegrepen) | OC De Wervel Bellegem | 056 
23 98 55 | uit@kortrijk.be

WOENSDAG 30 SEPTEMBER

THEATER | FAULTY TOWERS (AU) MET ' THE 
DINING EXPERIENCE' | Je geniet van een heerlijk 
driegangendiner opgediend door fantastische imitatoren van het 
illustere hotel uit één van de beste Britse televisiekomedies ooit. 
Chaos, hilariteit en herkenbaarheid met Sybil, Basil en Manuel! 
En het diner is inbegrepen in de ticketprijs! | 19.30u | € 35 (incl 
driegangendiner) | Vrijzinnig Centrum Mozaïek | 056 23 98 55 | 
www.schouwburgkortrijk.be
CURSUS | TELLO GAAT NAAR TONEEL | Artistiek 
leider Frans Van der Aa en illustratrice Marieke De Munck delen 
hun passie voor jonge theatertoeschouwers en gaan  dieper in 
op het belang van een theaterbezoek met kleuter en hoe je hen 
kan voorbereiden op deze spannende uitstap vol nieuwe indruk-
ken. | 10u | Cultuurcentrum Kortrijk | humuz@kortrijk.be

DONDERDAG 1 OKTOBER 

LEZING | VOORDRACHTENREEKS "MAMA, IK 
VERTREK NAAR SYRIË" - MONTASSER AL-
DE'EMEH | Montasser AlDe’emeh is een jonge Belgische 
Palestijn die aan de Universiteit van Antwerpen onderzoek doet 
naar de motieven van jonge jihadi’s. Hij is oprichter van het isla-
mitisch kenniscentrum ‘De weg naar’. In deze voordracht gaat hij 
op zoek naar de wortels van de radicalisering | 20u | OC Marke |  
www.marke.be

CONCERT | KASTEELCONCERT MET VOLTA 
GUITAR QUARTET | Volta speelt fragmenten uit het 
hedendaagse repertoire voor gitaarkwartet met muziek van 
o.a. Stéphan Rak, Carlo Domeniconi, Annette Kruisbrink | 11u | 
€ 10 (drankje inbegrepen) | 't Kasteel Heule | 056 24 06 20 |  
www.heule.be
THEATER | 4HOOG MET 'WOESJ (3+)' | Twee ope-
razangeressen dobberen in een muzikale wereld vol noten, koren 
en sferen. Al wat je ziet klinkt. Alles is muziek. Zelfs eb en vloed. 
Wat je hoort, is een zalfje voor het oor en een hartverwarmertje 
voor het hart | 15u | € 8 | Arenatheater DKS | 056 23 98 55 | 
www.schouwburgkortrijk.be
WANDELING | GELEIDE STADSWANDELING 
'TEAM UP' | Met Team Up duiken we in Kortrijks duistere 
verleden.  De deelnemers krijgen een spookverhaal te horen en 
moeten een raadsel oplossen: hoe heet de dolende Franse ridder 
die sinds 1302 in Kortrijk rondspookt? Dat proberen de teams te 
achterhalen | 10.30u | Toerisme Kortrijk | toerisme@kortrijk.be
THEATER | EVA | schitterende operette van Franz Léhar. Eva 
werkt in een glasfabriek in Brussel. Zij werd destijds geadopteerd 
door Larousse, hoofd van de arbeiders. Alles verandert wanneer 
Octave Flaubert uit Parijs de fabriek overneemt. Tijdens een feest 
komt haar pleegvader de pret bederven en verklaart Flaubert 
met Eva te willen trouwen | 14.45u | € 21 | Schouwburg Kortrijk |  
www.kltkortrijk.be
OPENDEUR | OPENBEDRIJVENDAG | Kortrijk is gast-
stad voor Open Bedrijvendag (OBD). Stad Kortrijk zet zelf de deu-
ren open van het logistieke centrum Depot 102. | 10u tot 17u |  
www.openbedrijvendag.be | Meer info p. 10
FILM | CINEMA DE LUXE | CineMAATJEs zorgt voor 
een Groot Ontbijt en erna kies je uit 2 kinderfilms en een film 
voor de (groot)ouders, die je ook om 14 uur kan bekijken | In 
de namiddag en avond serveert Budascoop een assortiment 
klassefilms uit de collectie van 40 jaar Cinéart | Meer info p. 19 

DOORLOPEND

VERLEIEDING | FAMILIE DRUPPEL IN FLUX | Ze 
neemt gezinnen mee op stap langs de kunstroute. Via leuke 
verhalen en creatieve spelletjes beleven ouders en kinderen een 
aparte kunstervaring! Met parcoursboekje. Geschikt voor gezin-
nen met kinderen tot 12 jaar | open zo, za van 11u tot 18u, di, 
woe, do, vrij van 14u tot 18u | € 6/gratis (< 12 jr) | Flux | 056 27 
74 70 | www.fluxkortrijk.be
VERLEIEDING | METAMORFOSEN | Je ontdekt hoe 
scheepvaart, waterbeheersing en openbare werken hun stempel 
drukken op het landschap en de stad | open op zo, di, woe, do, 
vrij, za van 10u tot 18u (ma gesloten) | € 3/gratis (< 12 jr) | 
TEXTURE - Museum over Leie en Vlas | 056 27 74 70 | www.
metamorfosen.be
VERLEIEDING | FLUX | Met FLUX bieden kunstenaars een 
antwoord op vele vragen over de Leie en laten jullie volop genie-
ten van de vele facetten van deze wonderlijke waterweg | open 
zo, za van 11u tot 18u, di, woe, do, vrij van 14u tot 18u | € 6 | 
Broelkaai 6 | 056 27 74 70 | www.fluxkortrijk.be

VRIJDAG 2 OKTOBER 

EXPO | CULTURELE DAGEN | Opening Culturele Da-
gen en opening tentoonstelling "Vrouwen in de grote oorlog" | 
20u |  OC Marke | www.marke.be
THEATER | TONEELGROEP MAASTRICHT 
MET 'OTHELLO' | Regisseur Servé Hermans ver-
rijkt in deze ‘Othello’ Shakespeare met Verdi’s opera. Ac-
teurs Koen De Sutter en Michaël Pas spelen de hoofdrol-
len in dit epos over liefde, jaloezie en de angst voor de 
buitenstaander | 20.15u | € 16/8 (-26) | Schouwburg Kortrijk |  
www.schouwburgkortrijk.be

ZATERDAG 3 OKTOBER 

EVENEMENT | KORTRIJKSE KINDEREN KOKEN |  
Kinderkookwedstrijd met opdracht: kom creatief uit de hoek en 
bak een vernieuwde Manten- en Kalletaart. | ook op zo 04/10 | 
Meer info p. 24 
FESTIVAL | ULTI'MATES FESTIVAL 2015 | Vanaf 
zaterdag 3 oktober tot en met vrijdag 13 november 2015 neemt 
choreograaf, regisseur, danser, filmmaker, fotograaf en oprichter 
van Ultima Vez Wim Vandekeybus ons mee naar allerlei voorstel-
lingen. Van Gala Moody over Thi-Mai Nguyen tot Yassin Mrabtifi. 
Of eerder fan van Maté Mészaros? Of toch liever het eigenste 
werk van Wim Vandekeybus. Alles kan tijdens dit Ulti'mates Fes-
tival. | tot 13 november | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | 
www.schouwburgkortrijk.be
CONCERT | GLOBALICIOUS: ZITAKULA | Een 
band met negen personen en evenveel muzikale roots. Funk, jazz, 
samba, rock, blues, hip hop en soul in een strakke show, met hyp-
notische ritmes en veel improvisatie | 21u | € 10 (add)/8 (vvk) | 
Café Congo Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
DANS | DOUBLE BILL: GALA MOODY - MCHA-
EL CARTER & MANNGOLD MET 'THE VASE' |  
The Vase illustreert hoe twee mensen proberen te ach-
terhalen wat er mis liep in hun relatie. Tijdens de re-
constructie ontdekken ze dat die relatie vol para-
doxen zit. Extremen komen tevoorschijn. (Belgische 
première) | 20.15u | € 18 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |  
www.schouwburgkortrijk.be
FESTIVAL | HUISKAMERFESTIVAL | Budascoop 
opent tijdelijk 40 stadscinema’s in huiskamers rond de Leie | € 6 | 
19.30u | Afspraak Budascoop | Meer info p. 19
FEEST | VERJAARDAGSPARTY 40 JAAR BU-
DASCOOP | € 5 | 22u | Budascoop | Meer info p. 19

ZONDAG 4 OKTOBER 

MARKT | KUNST- EN ANTIEKMARKT | Een ge-
lijkaardige sfeer zoals in het Parijse Monmartre, dat beloven de 
kunstenaars, animatoren, dansers en ambachtslieden je op de 
kunst- en antiekmarkt. Antiekmarkt (Sint-Maartenskerkhof en 
Jozef Vandaleplein), een kunstmarkt (Overbekeplein) en een 
boerenmarkt (Veemarkt). | philippe.devos@kortrijk.be

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 november: 5 okt.; editie december: 3 nov. en editie januari 2016: 30 nov.

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

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! 

tlmtkortrijk - Gezellige avond met #hannelorebedert in park blauwe poort #igkortrijk #feestinkortrijk

veerlewarlop - Carna-valesque! #igkortrijk

francoiscauliez - Dju, volgende keer toch koerse-piste meenemen naar houten wielerpiste. Maar toch ook al schoon om te zien #flux

gloriousmen_official - Fun with my boy @ Kortrijk-Carnaval #kortrijk

riennn_velo_club - Klik klik...

mete #cycling #riennn 

#bioracer #igkortrijk

L1nda80
#speelbos #igkortrijk

peeveedeehash - 365 dagen 365 Kortrijkse hidden secrets #gino-cocquyt #hiddensecretskortrijk #duizendkortrijksestraten #kortrijk #hoogmosscher

luchtpaleis - Discofietsen 

in k-town #igkortrijk #igflux

dronectrl - The city was craw-

ling with people last weekend! 

#carnaval #summer #igkortrijk 

#aerialfilming #belfort 

ermienc - Even my coffee needs a coffee #Fannys #Coffee #igkortrijk #manmakecoffee #monday #zebra #crazymonkey

djmrnoice - M in een schijf met pootjes. #igkortrijk
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