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KORTRIJK SPREEKT OP TOER
HEULE CENTRUM (OP TOER OP 14 JUNI 2015) 
Op vraag van de inwoners voerde de stad extra snel-
heidsmetingen uit in de straat Warande. De inwoners 
kregen inzage in de resultaten en er werden enkele 
afspraken gemaakt:
• De straat wordt een ‘zone 30’
• De voorrangsregel t.h.v. het brugje keren we om
• Er komen sensibiliseringsborden in de straat
• Er komen extra paaltjes t.h.v. de rijbaankussens zodat 

deze hun effect niet missen
Weldra trekt het stadsbestuur op pad in een andere om-
geving. Hou de website www.kortrijkspreekt.be en je 
brievenbus in de gaten. 

POTTELBERG
In het najaar van 2016 starten de infrastructuurwerken 
voor een veilige schoolomgeving in de Pottelberg en 
Burg. Felix de Bethunelaan. De werken duren tot sep-
tember 2018. Op dinsdag 17 mei vindt een werfcafé 
plaats tussen 18 en 20 uur in WZC De Pottelberg. 

OMGEVINGSAANLEG MUZIEKCENTRUM 
Meer dan 100 buurtbewoners en gebruikers van het Muziek-
centrum en Conservatorium dienden voorstellen in over de 
toekomst van de omgeving. Studio Basta, bureau voor tuin- 
en landschapsarchitectuur, gaat nu aan de slag om eind juni 
een definitief ontwerp op te leveren. Ondertussen gingen 
de verbouwingswerken van start. Meer info? Kom tijdens de 
kantoortijden langs in de infocontainer aan de ingang van 
het Conservatorium of mail naar kortrijkspreekt@kortrijk.be. 
De container blijft er staan tot 12 mei. 

 R Dit project kwam tot stand i.s.m. Muziekcentrum Track, De 
Kreun, Radio Quindo, Track Café en het Conservatorium. 

KORTRIJK SPREEKT  
VÓÓR DE GEMEENTERAAD
Mee het beleid van de stad bepalen? Dat kan elke maand 
voorafgaand aan de gemeenteraad! De volgende ronde 
vindt plaats op maandag 9 mei om 18.30 uur in de ge-
meenteraadszaal van het stadhuis. 

 R www.kortrijk.be/kortrijkspreektgemeenteraad. 

04 > Gebiedswerking 

De gebiedswerkers zijn het aanspreek-
punt vanuit de stad voor het grondge-
bied Groot-Kortrijk. Benieuwd wie actief 
is in jouw wijk? 

05 > Storm tide

De Belgische Defensie houdt tussen 29 
mei en 3 juni een grootschalige militaire 
oefening ‘Storm Tide’. De hele week zal 
het Belgisch leger in het straatbeeld te 
zien en te horen zijn.   

06 > Dakenscan

Op dinsdag 19 januari vloog tussen 19 en 
23 uur een vliegtuig van het Antwerpse 
bedrijf Aerodata over Kortrijk om een 
warmtescan te nemen van alle Kortrijkse 
daken. Hoeveel warmte verliest jouw dak?
 

07-10 >  Sinksen 16

Tijdens het Pinksterweekend neemt 
SINKSEN opnieuw de binnenstad in. Het 
Stadsmagazine stelt tien niet te missen 
evenementen voor. 

19 > Dag van het park 

Met als thema 'Het park, gelukkig dicht-
bij', vindt op zondag 29 mei tussen 12 en 
18 uur de Dag van het Park plaats. 

En verder:
• Stadhuis op afspraak > 3
• Kortrijk Kort > 12
• Kortrijk Kort > 16
• Vredeseilanden > 18
• Sport@Kortrijk > 20 

• Alles Kids > 21
• Ken je stad > 22
• Uit in Kortrijk > 23
• Instagram > 27

Duizend vragen, één adres 1777

25.000 attesten en uittreksels kan je vanaf vandaag 
gewoon thuis opvragen. Vraag je digitale documenten 
aan via het Thuisloket. 

In deze editie:

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 
Het stadhuis is gesloten op 4 mei (namiddag) 
en 5,6, 7 en 16 mei.
Betalingen gebeuren met bancontact. 

OPENINGSTIJDEN STADHUIS (GROTE MARKT 54) 
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Stadhuis op afspraak 
Kortrijk stelt in zijn stadhuis de bezoeker centraal, zo staat te lezen in het 

Plan Nieuw Kortrijk. Onder de noemer ‘Kortrijk bouwt aan comfort’ ijvert het 
stadsbestuur in 2016 voor een betere toegankelijkheid en klantvriendelijkheid. 

MEER INFO: Grote Markt 54, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be •@8500kortrijk • www.facebook.com\stadkortrijk 

Dit gebeurt in vier fases.
1. Sinds begin maart kan je via het Thuis-

loket maar liefst 14 documenten met 
een simpele muisklik opvragen. Je krijgt 
ze ofwel meteen in de mailbox of vindt 
ze na enkele dagen in je brievenbus. Dit 
Thuisloket levert een aardige tijdwinst 
op. (www.kortrijk.be/thuisloket)

2. Begin april gingen de verbouwingswer-
ken aan het stadhuis, kant Leiestraat, 
van start. Daar worden de onthaalzone 
en het publieksplein op de gelijkvloerse 
verdieping opnieuw ingericht. Tijdens 
de werken kan je de administratieve 
diensten bereiken via de ingang in de 
Leiestraat tussen de huisnummers 9 en 
11. Minder mobiele personen en be-
zoekers met een kinderwagen nemen 
de ingang aan de Grote Markt. Volg de 
bewegwijzering met kleine voetjes op 
de grond.

3. Midden juli heropent het vernieuwde 

publieksplein van het stadhuis. De in-
gang Leiestraat 21 wordt vanaf dan 
de enige ingang van het administratief 
stadhuis. Je komt terecht in een aange-
name onthaalruimte waar de medewer-
kers van het onthaal- en meldpunt 1777 
je welkom heten. Via een ticketzuil geef 
je aan wat de reden van jouw bezoek is 
en je begeeft je naar het loket van jouw 
keuze. 

4. De laatste fase luiden wij in op 1 okto-
ber. Dan ben je welkom in het stadhuis 
op afspraak. Wij maken op die manier 
komaf met de oeverloze wachtrijen. 
Voor de praktische werking van ‘het 
stadhuis op afspraak’ maken wij graag 
plaats in de volgende editie van het 
Stadsmagazine. Je leest er hoe en vanaf 
welke datum je een afspraak kan in-
plannen, wie jou hulp kan bieden en 
voor welke zaken je nog steeds zonder 
afspraak terecht kan in het stadhuis.

Stadhuis
uitzonderlijk gesloten
Op woensdag 4 mei sluit het stadhuis uit-
zonderlijk de deuren om 12.30 uur. Tijdens 
het verlengde Hemelvaartweekend zijn 
de diensten eveneens gesloten. De aanne-
mer maakt van deze tijd gebruik om een 
nieuwe vloer te leggen in het stadhuis. Je 
bereikt de diensten tijdens de week van 2 
tot 8 mei op volgende tijdstippen:
• Maandag 2 mei en dinsdag 3 mei: 

gewone openingstijden
• Woensdag 4 mei: open van 9 tot 

12.30 uur
Vanaf maandag 9 mei tot het einde van de 
verbouwingswerken kan je opnieuw terecht 
in het stadhuis via de ingang kant Grote 
Markt (Binnenkoer historisch stadhuis). 

Maart 2016: lancering Thuisloket Juli 2016: ingebruikname ticketzuilen

April 2016: verbouwing stadhuis Oktober 2016: stadhuis op afspraak
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De gebiedswerkers zijn het aanspreekpunt vanuit de stad voor het grondgebied Groot-Kortrijk. 
Zij streven ernaar om de leefbaarheid in een bepaalde wijk of deelgemeente te verhogen. 

Wie is mijn gebiedswerker?

Dit doen zij onder meer door signalen van 
bewoners door te geven aan de stad, het 
OCMW of de politie. Participatie is hier een 
belangrijk onderdeel van. Zo begeleiden zij 
het participatieproces bij grote stadspro-
jecten zoals Campus Kortrijk Weide, Stati-
onsproject, verlaging van de Leieboorden, 
… Onder de noemer ‘Kortrijk Spreekt op 
toer’ trekken zij bovendien elke maand sa-
men met het stadsbestuur op pad in een 
bepaalde omgeving. Zo willen zij de Kort-
rijkzanen nauwer betrekken bij het beleid.

SOFIE STROBBE
sofie.strobbe@kortrijk.be
056 27 72 53 – 0473 86 29 66
• Kortrijk West
• Kortrijk Zuid (Marionetten, Sint-Anna, Beneluxpark) 
• Aalbeke
• Rollegem
• Campus Kortrijk Weide

TIM HAUTEKEETE
tim.hautekeete@kortrijk.be
056 27 72 24 – 0498 90 90 96
• Kortrijk Noord
• Bissegem
• Stadsvernieuwingsproject Overleie

THORIN LEVECQUE
thorin.levecque@kortrijk.be
056 27 72 13 - 0498 90 90 87
• Kortrijk Centrum
• Kortrijk Oost (Drie Hofsteden, Vetex, Sint-Jan)
• Marke 
• Stationsproject 
• Houtmarkt
• Omgevingsaanleg muziekcentrum
• Overbekeplein

ANNE-MARIE HEYTENS
anne-marie.heytens@kortrijk.be
056 27 72 51 - 0473 86 28 17
• Kooigem 
• Bellegem
• Palace hof 
• Kortrijk Oost (Sint-Elisabeth)
• Kortrijk Spreekt en doet mee 

LIZE MEERT
lize.meert@kortrijk.be
056 27 72 52 – 0498 90 93 47
• Kortrijk Zuid
• Heule Centrum
• Heule Watermolen 
• Heule Sente
• Verlaging Leieboorden
• Heraanleg Heuleplaats, Heulepark, Heulebeek

 

Vind ik leuk! 
Wil je het reilen en zeilen in jouw 
gebied op de voet volgen? Ben je 
benieuwd naar de vooruitgang van 
de grote stadsprojecten? Volg dan 
zeker deze facebookpagina's! 

• Campus Kortrijk Weide
• Nieuws uit Marke
• Overleie
• Nieuws uit Bissegem
• Nieuws uit Bellegem, Kooigem 

en Rollegem
• Nieuws uit Aalbeke 
• Nieuws uit Heule
• Gebiedswerking Kortrijkzuidoost 
• Kortrijk Spreekt

Storm Tide is een oefening met als doel 
het trainen van de procedures en tech-
nieken voor evacuatie en repatriëring van 
landgenoten uit probleemgebieden in het 
buitenland. Deze opdracht is één van de 
kerntaken van de eenheden van de ‘lichte 
brigade’, de zogenaamde para-comman-
do’s die zonder zware pantservoertuigen 
of tanks werken. Defensie heeft hiervoor 
steeds één bataljon (een eenheid van 600 
soldaten) paraat staan. Zij kunnen bij een 
crisissituatie meteen ingeschakeld worden. 

2.000 SOLDATEN
Aan de oefening nemen zo’n 2.000 militai-
ren deel. Niet alleen het Belgische, maar 
ook het Nederlandse, Britse en Duitse le-
ger ondersteunen de oefening. Zo’n 350 

vrijwilligers vormen de te evacueren land-
genoten. Voor de oefening maakt men ge-
bruik van heel wat militaire voertuigen: vier 
C-130 transportvliegtuigen, 15 helikopters, 
kleine pantservoertuigen, …. 

KORTRIJK 
Tijdens de oefening zullen dag en nacht 
patrouilles te zien zijn in de straten van Kor-
trijk en zullen er een aantal vuurgevechten 
met vijanden plaatsvinden. Geen paniek: 
men schiet uiteraard met ‘losse flodders’ 
en stoort zo weinig mogelijk het verkeer. 
Er staan onder andere acties gepland in het 
stadhuis, het shoppingcenter K in Kortrijk, 
de centrale bibliotheek, het museum Tex-
ture, de Schouwburg, het jeugdcentrum 
Tranzit en het station. 

OPGELET: Als de veiligheidsomstandighe-
den in ons land het niet toelaten, zal de or-
ganisatie de oefening afblazen. 

De Belgische Defensie houdt tussen 29 mei en 3 juni een 
grootschalige militaire oefening ‘Storm Tide’. De hele week zal het 

Belgisch leger in het straatbeeld te zien en te horen zijn.   

Militaire oefening  
palmt stad in

Heb je vragen over 
Storm Tide? Tijdens de 

oefening (29 mei-3 juni) 
kan je terecht op 

het gratis nummer 
van Defensie:  
0800 / 99 831

©
 K

at
to

o

Van links naar rechts:
Lize Meert, Thorin Levecque, 
Tim Hautekeete, Sofie Strobbe 
en Anne-Marie Heytens
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Wie in Kortrijk woont, kan op www.kortrijk.be/dakenscan een kijk-
je nemen om te zien hoe goed zijn dak geïsoleerd is. Een eenvou-
dige kleurcodering geeft het warmteverlies via het dak weer. Zo 
kan je zien of er langs jouw dak veel geld verloren gaat.

KLIMAATSTAD
Kortrijk wil werken aan de kwaliteit van de woningen in de 
stad. Daarom ondersteunt de stad inwoners die willen renove-
ren. Zo werken we meteen aan een klimaatstad, met gezonde 
lucht en weinig energieverbruik. Kortrijk wil een stad zijn waar 
het gezond is om te wonen en waar de energiefactuur laag 
is voor iedereen. 

www.kortrijk.be/dakenscan

Hoeveel warmte 
verliest jouw dak?

Sinksen 16
D I T  M O E T  J E  Z E K E R  Z I E N  O P 

OPENINGSAVOND

Vrijdag 13 mei om 22 uur op de Grote Markt 
en om 23 uur op het Schouwburgplein

Les Commandos Percu (Fr) brengt met het 
spektakel Le Concert de Feu een muzikaal 
vuurwerkconcert. Verwacht je aan zware 
percussie op grote trommels in perfecte 
harmonie met vuurwerk dat op het ritme 
van de drums de hemel kleurt boven de 
Grote Markt. Later op de avond, op het 
Schouwburgplein, is er nog een sixties par-
ty waarbij The Ed Sullivan Quartet XXL ten 
dans speelt en DJ Lotto de feestelijke ambi-
ance verlengt.

FESTIVALS OP
SCHOUWBURGPLEIN

Buddha Bash II: zaterdag 14 mei vanaf 13 uur 
op het Schouwburgplein 
Bockorrock: zondag 15 mei vanaf 14.30 uur 
op het Schouwburgplein

Met Buddha Bash II en Bockorrock krijg je 
twee gratis festivals met de beste bands en 
DJ’s, verfrissende drinks en foodtrucks om 
de hongerige magen te vullen. Er is lokaal 
rocktalent maar evenzeer zijn er grote na-
men als Guy Swinnen. Je kan je helemaal 
laten gaan tijdens de geweldige live-set vol 
meezingers door ambianceband Les Trut-
tes. En er zijn DJ’s als TLP, Dimitri Wouters, 
Neon, .... die met jou maar al te graag de 
nacht ingaan.

NEKKA, 25 JAAR 
SENIORENCAFE EN 
SOUND OF COLOURS

Nekka: zondag 15 mei vanaf 15 uur  
op het Vandaleplein 
De 14 billekens: maandag 16 mei om 15 uur 
op het Vandaleplein 
Sound of Colours: maandag 16 mei om 18.30 uur 
op het Vandaleplein 

Het Vandaleplein is een rustpunt in het 
feestgewoel. Beleef de intimiteit van het 
plein in de schaduw van de Sint-Maar-
tenskerk. Samen met NEKKA zetten wij het 
plein helemaal in het teken van het Neder-
landstalige lied met o.a. Kiki Schippers (Nl), 
Stoomboot en Buurman. Op maandag to-
veren wij het plein om in een baancafé pur 
sang en zingen wij mee op bekende golden 
oldies in ‘de 14 billekens’ naar aanleiding 
van 25 jaar Seniorencafé. Wij eindigen in 
een sfeer van diversiteit met de release van 
Sound of Colours.

Tijdens het Pinksterweekend neemt SINKSEN opnieuw de binnenstad in. Het culturele 

volksfeest is voor het eerst helemaal van onderuit opgebouwd. De vzw Feest In Kortrijk 

lanceerde hiervoor in het najaar van 2015 een open oproep en sluit zo naadloos aan bij 

‘Kortrijk Spreekt en doet mee’. De oproep leverde een 50-tal projecten op, die elk een 

plek krijgen in de binnenstad. Wij stellen 10 niet te missen evenementen voor.  

Kleurt jouw dak 
rood of blauw? 
Surf naar www.kortrijk.be/dakenscan 
om het warmteverlies van je eigen dak 
te zien. Je geeft je adres in en wordt 
naar het beeld van jouw dak geleid. 
Pas op: de interpretatie van de kleuren 
is niet zo eenvoudig. Algemeen is het 
zo dat hoe blauwer je dak kleurt, hoe 
minder warmteverlies er was op 19 
januari. Dit kan zijn omdat je dak heel 
goed geïsoleerd is of omdat je net die 
week niet verwarmde. We helpen jou 
graag om de kleur van jouw dak te 
interpreteren. Neem contact op via 
renovatie@kortrijk.be of kom langs in 
het stadhuis (na afspraak via het gratis 
nummer 1777). 

Jan en Hilde wonen op nummer 52. 
Samen met buurvrouw Ilse (nummer 
54)  kwamen ze langs op één van de 
infomiddagen en zagen ze dat hun 
huis nogal wat warmte verliest. Beide 
gezinnen verwarmen nochtans niet 
op de verdieping onder het dak, dus 
duidt de rode en oranje kleur op een 
niet goed geïsoleerde woning. Ze be-
slisten om het samen aan te pakken: 
kiezen of de zoldervloer of het dak 
geïsoleerd moet worden, isolatiedikte 
bepalen, aannemers zoeken, premies 
aanvragen. Het vraagt best wat werk, 
maar met de steun van de renovatie-
begeleiders kan je rekenen op een 
kwaliteitsvol resultaat.

Op dinsdag 19 januari vloog tussen 19 en 23 uur een vliegtuig 
van het Antwerpse bedrijf Aerodata over Kortrijk om een 

warmtescan te nemen van alle Kortrijkse daken. Zo werden de 
warmteverliezen van alle Kortrijkse daken in kaart gebracht 

en worden inwoners aangezet om hun dak te isoleren.
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OVERLEIE DANST

Zondag 15 mei vanaf 14 uur en  
maandag 16 mei vanaf 14.30 uur  
op het Sint-Amandsplein

Overleie is een levendige buurt met het 
Sint-Amandsplein als kloppend hart. Tij-
dens SINKSEN krijgt het plein zowel op 
zondag als maandag een dansante invul-
ling, met dank aan het Handelscomité dat 
de houten restanten van de Velodroom 
wist om te bouwen tot een dansvloer. Twee 
dagen dansinitiaties en openluchtbals met 
live bands en DJ’s. Met o.a. op zondagna-
middag The Superior Dance Band en de 
Cherry Dots en op maandag een tangobal 
met tango-ensemble Tanguera en initiaties 
van Tangorrion.

KARTON EN OASIS

Zaterdag 14, zondag 15 en maandag 16 mei 
vanaf 14 uur in de Broelkaai, Tuin museum  
en Tacktoren 

Drie dagen kan je op de Broelkaai terecht 
voor een weekendje kampen bouwen of je 
uitleven in een kartonnen veldslag. Diep-
massief organiseert er kartonriddergevech-
ten en de scheefst verklede ridder krijgt 

een prijs. De Broelkaai is ook de toegang 
tot de tuin van het museum en de Tackto-
ren waarbij Bolwerk en de Schouwburg je 
meenemen in de wondere wereld van tiki 
tiki en 1001 nacht. Kom tot rust onder de 
palmbomen, in de hot tubs, met exotische 
dieren en cocktails. Leef je uit samen met 
de kids op de speeltuigen, de reuze knik-
kerbaan en de racekisten.

INSECTEN IN DE STAD

Microcosmos: zondag 15 mei  
om 17 uur en 21.30 uur,  
maandag 16 mei om 14.45 uur en 17 uur 
Big Bugs: zondag 15 mei  
om 15.30 uur en 17 uur,  
maandag 16 mei om 14.30 uur,  
16 uur en 17.30 uur 

Overvloedige regens en temperatuur-
schommelingen zorgen ervoor dat er hier 
straks insecten uit tropische landen opdui-
ken. Op SINKSEN is het al zo ver. In hordes 
veroveren ze verschillende plekken. Totally 
Bugged is de stad, zelfs in de week vooraf 
SINKSEN. Op zondag en maandag beweegt 
een gigantische mechanische sprinkhaan 
in Microcosmos zich voort door de stad. 
Het wonderlijke dier zorgt vooral ’s avonds 
voor een magische sfeer. En ook een bos-
wachter neemt vier gigantische Big Bugs 
mee voor hun dagelijkse fitnesswandeling.

SWINGENDE SINKSEN 
STRAATPARADE 

Maandag 16 mei - 16u

Stel je voor: een swingende parade die ein-
digt in een kleurrijke choreografie op de 
Grote Markt. 100 enthousiaste dansers van 
alle leeftijden in insectenkostuums. Zij wor-
den ondersteund door een 60-koppig or-
kest dat heroïsch-poëtische muziek brengt. 
Zij baseren zich op het Sinulog Festival, één 
van de grootste festivals van de Filipijnen. 
Het festival vindt ieder jaar plaats in Cebu 
City, de zusterstad van Kortrijk. Deelnemers 
dansen er op het ritme van de drum. Dit 
jaar pakt Kortrijk uit met een eigen (mini-)
Sinulog waarop zij haar burgers en vereni-
gingen uitnodigt. Een project van Stad Kor-
trijk, Bolwerk, Vonder en Passerelle in kader 
van de stedenband Kortrijk-Cebu City.

 R De parade begint om 15.30 uur aan de 
Schouwburg en eindigt in een grootse apotheose 
op de Grote Markt om 16 uur.

ADVENTURE
KINDERPARADIJS

Zaterdag 14, zondag 15 en maandag 16 mei 
vanaf 13 uur in het Begijnhofpark

Het Begijnhofpark is helemaal terug van 
(even) weggeweest. Kinderen, hun ouders 
en grootouders beleven er drie dagen 

dolle pret. Het park is immers herschapen 
in een ‘Adventure Kinderparadijs’ waar 
jong en oud zich kunnen in uitleven in o.a. 
workshops, het Belgisch Kampioenschap  
Bubbleball, een kinderdansvoorstelling van 
Dansarte, concerten van Ensemble Respiro, 
muzikale experimenten in Music meets Sci-
ence en de verbeelding aan de macht in 
Pop-up Villa iMagina.

PICKNICKEN 
OP BUDA BEACH

Zondag 15 mei vanaf 11.30 uur op Buda Beach 

Oxfam-Wereldwinkel Kortrijk organiseert 
tijdens SINKSEN op zondag 15 mei op-

nieuw een reuze Fair Trade picknick. De 
volledige picknick is niet alleen fair trade 
maar ook biologisch én vegetarisch. Ook 
dorstigen kunnen er terecht voor een fair-
trade drankje of bio-biertje. De picknick 
vindt plaats aan de boorden van de Leie ter 
hoogte van de IJzerkaai. Volwassenen beta-
len € 14, kinderen onder de twaalf jaar € 10. 
Je kan er uiteraard ook terecht met je eigen 
boterhamdoos of broodje. 

 R www.facebook.com/kortrijkfairtradegemeente.

 R info en inschrijvingen via UiT in Kortrijk, 056 
23 98 55 of de Wereldwinkel, 056 22 32 44

SLOTFEEST

Maandag 16 mei vanaf 17 uur  
op het Schouwburgplein

Maandag vanaf 17 uur gaan wij de laatste 
avond in en sluiten wij SINKSEN 16 feeste-
lijk af op het Schouwburgplein met Bandits, 
Berlaen en Cleymans & Van Geel. Een bom-
vol Schouwburgplein is de ambitie. Van 
Bandits mag je een combi verwachten van 
hun hits én muziek van hun muzikale hel-
den. Wie weet komt er wel ééntje als verras-

singsgast meezingen. Met Wouter Berlaen 
en groep gaan wij verder in de ambiance in 
het onvervalst Zults dialect en trekken wij 
alle registers open en gaan helemaal los 
voor de kolder en de muziek van Cleymans 
& Van Geel.

Het volledige programma vind 
je op www.sinksen.be of in de 
gratis programmabrochure die 
je ontvangt in de binnenstad. 
Eventuele last-minute 
programmawijzigingen kan je 
volgen via www.sinksen.be, via 
facebook SINKSEN Kortrijk of op 
twitter met #sinksen. Tag je je 
mooiste sfeerfoto’s met #sinksen? 
Wie weet krijgen ze een plaatsje in 
het volgende Stadsmagazine! 

www.sinksen.be

VOLG DE
LAATSTE
NIEUWTJES! 
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PIUS X
Pius X bijt op zaterdag 7 mei de spits af met 
de 7de Pius X-run, een loop- en jogevene-
ment voor jong en oud, gevorderden en 
minder gevorderden en beginners. De Pius 
X-wijk is voor de gelegenheid een looppiste. 
Om 14 uur gaat de kinderloop van start met 
wedstrijden van 400, 800 en 1200 m. Vanaf 
14.30 uur komt het zwaardere werk aan bod 
met afstanden van 2,5 km, 5 km en 10,5 km. 
De start en aankomst vinden plaats aan de 
Pius X-kerk. In de Pius X-school kunnen deel-
nemers en supporters genieten van een 
natje en droogje. Een deel van de opbrengst 
van de Pius X-run gaat naar een goed doel.

 R Info en inschrijvingen: www.piusxrun.be

THINK-PINK
Naar jaarlijkse traditie vindt Kortrijk Loopt 
plaats op pinkstermaandag 16 mei als spor-

tieve afsluiter van SINKSEN 16. De deelne-
mers hebben de keuze tussen 11 of 5 km 
en lopen voor Think-Pink. Dit is de natio-
nale borstkankercampagne die het brede 
publiek sensibiliseert voor borstkanker in 
het algemeen en het belang van een tijdige 
screening in het bijzonder. De organisatie 
steunt het wetenschappelijk onderzoek 
naar borstkanker en helpt de vrouwen zo-
wel financieel als moreel. De start van de 11 
km vindt plaats om 11 uur aan Sportcam-
pus Lange Munte. Daar is ook de aankomst 
voorzien. De 5 km start om 11.30 uur aan 
Sportcampus Lange Munte en eindigt op 
de Grote Markt. Gratis pendelbussen bren-
gen de lopers terug naar de startplaats.

 R Inschrijven kan op 16 mei vanaf 9 
uur in SC Lange Munte. Je kan het 
daginschrijvingsformulier vooraf al invullen via 
www.argentarunningtour.be.

KALENDERLOOP
Wie graag loopt én het sociaal contact 
opzoekt, kan deelnemen aan de kalender-
loop. Elke maand komen lopers uit Kor-
trijk samen. Bij elke samenkomst lopen zij 
één kilometer meer dan de voorafgaande 
maand. Bedoeling is om tijdens het slotmo-
ment van de kalenderloop op 12 december, 
een parcours van 12 km af te leggen. Via 
www.facebook.com/kalenderloopkortrijk 
blijf je op de hoogte van de laatste nieuw-
tjes over data, locatie en tijdstippen van de 
kalenderloop. Dit origineel concept slaat 
aan. Op 1 januari ging de kalenderloop van 
start met 45 deelnemers. Nu dagen er al 65 
enthousiaste lopers op.

 R Op de gesloten facebookgroep www.facebook.
com/groups/Lopeninkortrijk kan je alle weetjes 
delen met andere loopfanaten.

DUURZAAMHEID

SINKSEN zoekt elk jaar naar mogelijkheden 
om de impact op het milieu en de leefbaar-
heid voor de inwoners zo miniem mogelijk 
te houden. De organisatoren willen van dit 
festival het schoonste, eerlijkste en duur-
zaamste evenement van Kortrijk maken. De 
communicatie verloopt zo veel als mogelijk 
online, het drukwerk blijft beperkt, men 
maakt uitsluitend van ecotoiletten gebruik 
en daarenboven wordt de festivalbeweg-
wijzering opnieuw gebruikt. Wij overschrij-
den de geluidsnorm van 90dB niet en com-
municeren met de buren om de overlast 
binnen de perken te houden. Op de meest 
cruciale plekken in de stad vind je ook ver-
schillende afvaleilanden met gescheiden 
afvalinname. 

LAAT JE WAGEN THUIS

De organisatoren doen een 
warme oproep om de auto 
thuis te laten en de fiets of het 
openbaar vervoer te gebruiken. 
Op zondag en maandag is er een bewaakte 
fietsparking met ruime openingstijden on-
der het stadhuis, ingang Papenstraat. Er 
zijn ook verschillende fietsparkeerplaatsen 
vlakbij de festiviteiten. 

TOEGANKELIJKHEID

De Stroom vzw zorgt ook dit 
jaar voor een toegankelijk 
SINKSEN! Op de website vind 
je een overzicht van alle voor-
stellingen en concerten waar men extra in-

zet op toegankelijkheid. Een overzicht van 
parkeerplaatsen voor personen met een 
beperking vind je op www.parko.be. Toe-
gankelijke toiletten vind je onder meer op 
het Schouwburgplein, in het stadhuis, … 

FIK-JETONG

De FIK-jetongs koop je aan de verkooppun-
ten op het Schouwburgplein, aan de Leie of 
op de Grote Markt. Op deze punten kan je je 
drankjes ermee betalen. Heb je er over? Geen 
nood. Ook op de andere evenementen van 
vzw Feest In Kortrijk kan je hiermee betalen.

MAANDAGMARKT

Op maandag 16 mei verhuist de maandag-
markt naar de Veemarkt. 

Kortrijk trekt 
loopschoenen aan

Wie graag loopt, komt in mei aan zijn trekken.  
Kortrijk pakt met verschillende loopkoersen uit.

Sinksen praktisch

Naar jaarlijkse gewoonte vindt ook tijdens SINKSEN 16 
de rommel- en antiekmarkt plaats. Op zondag 15 en 
maandag 16 mei kan je telkens vanaf 8 uur snuisteren 
tussen honderden kraampjes. 

De rommelmarkt verhoogt de capaciteit van 750 naar 
800 standhouders per dag. Hiermee is de markt de 
grootste in Vlaanderen. Het geheel slingert van de 
Veemarkt tot de Grote Markt doorheen de winkelwan-
delstraten en de Doorniksestraat, richting Overleie 
en langs de Diksmuidekaai en IJzerkaai naar het Sint-
Amandsplein. Standhouders van de rommelmarkt 
kunnen op zondag en maandag vanaf 18 uur hun niet-
verkochte spullen kwijt bij De Kringloopwinkel. Zij za-
melen alles in dat nog herbruikbaar is, van meubelen 
tot servies, van kledij tot elektrische apparaten. Je kan 
de stands van De Kringloopwinkel vinden ter hoogte 
van vzw Wit.h aan de Fabriekskaai, op het Schouw-
burgplein en aan het kruispunt Voorstraat-Plein. 

 R Alle info over de rommelmarkt vind je op www.sinksen.be

Koopjes 
jagen op de 
rommelmarkt
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Kortrijk Kort 

Uitschrijven 
gouden gids

Kortrijk biedt als milieubewuste stad de 
kans aan haar inwoners om geen pa-
pieren versie meer te ontvangen van de 
goudengids.be en wittegids.be. Het vol-
staat om je vóór 10 mei uit te schrijven 
via een link onderaan de startpagina van 
www.goudengids.be. Je vermeldt daar-
bij je adres en telefoonnummer. Bij een 
volgende bedeling zal je geen papieren 
exemplaar meer ontvangen. Op zoek 
naar telefoonnummers? Dan kan je al-
tijd gebruik maken van de e-books, de 
elektronische versies van de goudengids.
be en de wittegids.be. Je ontdekt deze 
e-books via www.goudengids.be/ebook.

Film in het 
Begijnhof

Het Begijnhof doet van 10 tot 12 mei 
dienst als filmdecor. Charlotte Dewulf 
draait er haar kortfilm Ampersand. Het 
Begijnhof is omgetoverd tot een fantasie-
rijk 'steampunk universum' waar mensen 
moeten betalen om te spreken. Je kan er 
woorden drinken zoals sinaasappelsap 
en wijn. In deze wereld leeft Ampersand. 
Hij is verliefd op Cedille. Het noodlot wil 
echter dat hij haar dat niet kan zeggen. 
Hij kan de nodige woorden niet betalen. 
Regisseur Charlotte Dewulf is met deze 
kortfilm niet aan haar proefstuk toe. Zij 
maakte reeds ‘Eefje Donkerblauw’, een 
verfilming van het gelijknamige kin-
derboek. De film kan je overigens bij 
het boek verkrijgen. Charlotte kan voor 
de realisatie van Ampersand opnieuw 
rekenen op professionele acteurs zo-
als Tiemen Van Haver (Quiz me Quick), 
Carry Goossens (De Kampioenen), Celine 
Verbeeck (Nachtwacht) en Joren Selde-
slachts (Spitsbroers). Ben je benieuwd 
naar het verdere verloop van deze kort-
film? Like dan zeker de facebookpagina ‘A 
Little Lady’ en blijf op de hoogte van alle 
nieuwtjes.

Registreer je hond 
bij een verhuis

Heb je een hond (of honden) én je ver-
huist? Vergeet dan niet bij de adreswij-
ziging in het stadhuis te vermelden dat 
je hond mee verhuist. Vele baasjes ver-
geten dit door te geven met als gevolg 
dat de trouwe viervoeter niet correct 
geregistreerd staat. Als de dieren in hun 
nieuwe omgeving verloren lopen, is het 
door de verkeerde registratie moeilijk 
en soms onmogelijk om hen op te spo-
ren. Je kan jezelf veel leed besparen door 
het nieuwe adres van je hond door te 
geven. In het hondenpaspoort vind je 
het kaartje ‘aanvraag voor verandering 
van verantwoordelijke of adreswijziging 
– aangifte van overlijden’. Je bezorgt dit 
document met het nieuwe adres aan Do-
gID. Na twee weken kan je op de site van 
DogID controleren of de gegevens aan-
gepast en correct zijn. De identificatie en 
registratie van honden is immers sinds 1 
september 1998 verplicht!

 R dierenwelzijn@vlaanderen.be 
www.dogid.be, marian.verbeek@vvsg.be

Meensesteenweg 
vanaf 6 juni 
onderbroken

In het kader van rioleringswerken gaan 
op maandag 6 juni werken van start aan 
de Meensesteenweg (N8) ter hoogte van 
het op- en afrittencomplex met de R8. 
Door deze werkzaamheden is de weg 
vanaf 6 juni volledig afgesloten tussen 
de R8 en de Meensesteenweg ter hoogte 
van het nummer 400. Dit is een afstand 
van ongeveer 100m. Om de hinder zoveel 
mogelijk te beperken, is er een omleiding 
voorzien voor zowel het gemotoriseerd 
verkeer als voor de fietsers. De woningen 
langs het tracé blijven steeds te voet be-
reikbaar. Indien alles volgens planning 
verloopt, is de weg vanaf 8 juli opnieuw 
bereikbaar voor zowel het doorgaand als 
het plaatselijk verkeer. Uiteraard is deze 
timing afhankelijk van de weersomstan-
digheden.

Inschrijvingen 
midzomerrun

Loopfanaten stippen best 24 juni met stip 
in hun agenda aan. Dan vindt de jaarlijkse 
midzomerrun plaats. Daarbij kunnen zo-
wel de competitieve loper als de recreant 
genieten van een sfeervolle tocht langs 
de vele verlichte gebouwen en pleintjes 
die de historische binnenstad rijk is. De 
organisatie belooft een uniek parcours 
met animatie, licht & vuur, live muziek, … 
Zowel aan de start als de aankomst zorgt 
de huis-DJ voor de muzikale sfeer. Voor 
een nog groter loopcomfort besliste de 
organisatie om een gesplitste start in te 
voeren: de 5 km start om 22 uur, de 10 
km begint om 22.10 uur. Wie wil deelne-
men, kan vanaf nu inschrijven op www.
midzomerrun.be. Je zal merken dat je bij 
de inschrijving een t-shirt en een exclu-
sieve run-sleutelhanger krijgt. Op de site 
ontdek je nog meer extraatjes. Neem ook 
eens een kijkje op www.facebook.com/
midzomerrun

Midzomerrun schenkt 4 in-
schrijvingen ter waarde van 
16 euro (zowel voor de 5 als 
de 10 km) aan de lezers van het 
Stadsmagazine. Mail vóór 30 mei je  
gegevens naar stadsmagazine@kortrijk. 
De winnaars krijgen een berichtje.

Met belgerinkel 
naar de winkel: 
val in de prijzen!

Fiets naar de winkel en win een frisse 
neus, losgefietste benen en een ontspan-
nen geest. Neem je tot 4 juni de fiets of 
ga je te voet om boodschappen te doen? 
Dan kan je daarbij een fiets, fietstas of 
andere mooie prijzen winnen. Want ook 
Kortrijk doet mee aan de actie ‘Met belge-
rinkel naar de winkel’.
 
Als fietsende klant krijg je bij de deelne-
mende winkeliers een Belgerinkel-lotje 
met een unieke code. Die registreer je op 
www.belgerinkel.be om kans te maken op 
mooie Belgerinkelprijzen. De volgende 
dag zie je of je een prijs hebt gewonnen. 
Deponeer je daarna je Belgerinkel-lotje in 
een Belgerinkel-box, dan ding je mee naar 
de lokale prijzenpot met prijzen van Kor-
trijk fietst en een stadsfiets. De Belgerin-
kel-boxen staan in het stadhuis en in alle 
ontmoetingscentra en bibliotheken van 
de stad Kortrijk. De prijsuitreiking vindt 
plaats op woensdag 8 juni.

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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Jouw advertentie in het stadsmagazine?
In het Stadsmagazine staan sinds april 2016 advertenties op de twee middenpagina’s. 
Wil je de voorwaarden voor advertenties kennen of heb je interesse om te adverteren? 
Neem contact op via info@kapcon.be. 
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Frederik Degreve
www.fffdesign.be

Diederik Degraer
www.degraer.com

David De Brabandere
www.furka.be

Maaike Snaet
www.studiostitch.be

Valerie Descamps
La Casa del Habano

Karel Callebert
www.walle111.be

Dirk Dupont
www.dupont.be

Voorzitter Unizo Kortrijk

Andy Demyttenaere
www.d-deco.be

Benoit Devos
www.grondenmakelaar.be

Gudrun Bekaert
www.descaplant.be

Secretaris Unizo Kortrijk

Stijn Van Poucke
www.rolls.be

Daniël Neyt
Penningmeester 

Unizo Kortrijk

Rudolf Scherpereel
www.eres.be

Leopold Dekeyser
 www.thinkurban.be 

Ondervoorzitter
Unizo Kortrijk

Renaat Desiere
www.drukta.be

Ann Coussement
www.re-mind-academy.be

Ann-Pascale Mommerency
www.kapcon.be

Olivier Honoré
www.bossuwe.be

Kurt Goethals
www.duivelskortrijk.be 

Hans Carrein
www.clovis.be

Tot binnenkort !

T 056 26 44 44

Wist u dat UNIZO Kortrijk … 
… meer dan 550 leden telt ?
… een bestuursploeg is van 21 ondernemers die vrijwillig (!) in de bres springen voor de Kortrijkse ondernemers?
… maandelijks vergadert over en voor die Kortrijkse ondernemers?
… in november voor de vierde maal Super Shopping Kortrijk zal organiseren?
… mede-initiatiefnemer is van het Shop & Go systeem?
… het charter in de Rijselsestraat heeft afgedwongen?
… een vertegenwoordiger heeft in de Kortrijkse GECORO?
… een aanbod heeft voor zowel starters, handelaars, freelancers, vrije beroepers als KMO’s?
… op 26 april met het stadsbestuur rond de tafel zit om het ondernemersklimaat in onze stad te optimaliseren?
… kan rekenen op provinciale en nationale medewerkers voor ondersteuning, advies en middelen?
… een proeflidmaatschap tot eind 2016 kan aanbieden voor slechts 130 euro?

Programma 2016 

GROOTKEUKENS // CUISINES INDUSTRIELLES
fffdesign

Mattijs Baekelant
www.unizo.be

Adviseur 
Unizo ZW Vlaanderen

degraer
interieurarchitecten

.bekortrijk  056 20 32 70

Brutisesteetiweti 255      B-8500 KORTRIJK 
www.eres.be

tititdtiti dti vtititi vtititidtitititi vtiti 
dti tiititiwti gtititititititi    

tititititititititititititititititititititi

Katitoormachities & Katitooritirichtititi

26/04 Stadsbestuur Kortrijk halfweg 12u30 UNIZO kantoor Kortrijk
28/04 Breek uit je netwerk! 19u30 Casinoplein 10
18/05 Waterwandeling 19u00 Budafabriek
28/05 Alles KIDS! Stadscentrum Kortrijk
22/06 Ondernemerscafé 21u00 Voetbal EK - Schouwburgplein
14/07 Ondernemerscafé @Zomermarkt
16/09 Ondernemerscafé Tour of Senses in de binnenstad
//11 Bezoek BARCO meer info volgt
//12 Super Shopping Kortrijk Stadscentrum Kortrijk

* indien u nog geen lid bent kan u 
zich steeds lid maken via: 

www.daaromunizo.be

unizo.kortrijk@unizo.be

Rugklacht?
Nachtwacht!

Uw matras volledig op
maat van uw rug.
Ontwikkeld in samenwerking met
KU Leuven, Rugschool Gasthuisberg
en de slaapkliniek U.Z.A.

Meensesteenweg 121
8500 Kortrijk

T 056 26 11 63
www.denachtwacht.be

OPEN:  ma: 13.30-18u
di t.e.m. zat: 10-12u & 13.30-18u

Ook op afspraak! gesloten op zondag

ADV_STADKRANT_190x125.indd   1 18/04/16   12:11

austriawein
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IMPORTEREN
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WWW.AUSTRIAWEIN.BE

WEINGUT MÜLLER / NITTNAUS / STREHN / STEININGER / ZUSCHMANN-SCHÖFMANN

Austriawein bvba | Elfde Julilaan 1 | B-8500 Kortrijk
T +32 56 68 00 07 | F +32 56 25 44 54 | info@austriawein.be

 BRUGGE · KORTRIJK · OOSTENDE · ROESELARE · TIELT · TORHOUT

INFODAG 
ZA. 25 JUNI
9 - 13 u.

 
hogeschool 
design your future

vives.be/inschrijven
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Kortrijk Kort 

Concessie cafetaria 
open zwembad

De stad Kortrijk zoekt een uitbater van de 
cafetaria van het open zwembad aan de 
Abdijkaai. Tijdens de zomer is het open-
luchtzwembad Abdijkaai ‘the place to be’. 
Vorig seizoen kreeg het bad zo’n 40 000 
zonnekloppers over de vloer. Zon en ple-
zier zijn de ideale ingrediënten om ook het 
terras van de cafetaria te laten vollopen, 
kortom een buitenkans om deze horeca-
accommodatie in prima omstandigheden 
uit te baten. De uitbater kan vrij zijn leve-
rancier kiezen. Hij kan ook vrij beschikken 
over de cafetaria, de keuken en het over-
dekt terras. In principe is de uitbater dage-
lijks aanwezig tijdens de openingstijden 
van het zwembad. Het open zwembad is 
dagelijks geopend van 25 juni tot en met 
31 augustus , telkens van 12 tot 19.15 uur. 
Om 20 uur sluiten het gehele complex en 
het cafetariaterras. Tijdens aanhoudend 
slecht weer én in overleg met de Stad Kor-
trijk hoeft de uitbater niet aanwezig te zijn. 
Op deze ogenblikken kunnen de drank- 
en snoepautomaten alsnog de zwemmers 
bevoorraden. Inhoudelijke info over het 
dossier ‘cafetariaconcessie zwembad Ab-
dijkaai’ vind je bij yves.vanneste@kortrijk.
be. Voor praktische info kan je terecht bij 
jean-marie.seynaeve@kortrijk.be . De mi-
nimale instelprijs is vastgesteld op 1 euro. 
De opening van de biedingen vindt plaats 
op vrijdag 3 juni om 11 uur in Sportcam-
pus Lange Munte.

Week van de 
Opvoeding

Van 16 tot 23 mei vindt de Week van de 
Opvoeding plaats. Thema dit jaar is af 
en toe even op adem komen als het op 
opvoeden aankomt en genieten van de 
kleine dingen. Stad Kortrijk, CAW Zuid-
West-Vlaanderen, Reddie Teddy, Heilig 
Hart, LOGO Leieland en Kind en Gezin 
lanceren tijdens voornoemde week de 
vzw Huis van het Kind-Kortrijk. In tegen-
stelling tot andere steden werken de 
partners niet van onder één dak, maar 
slaan ze de handen in elkaar om gezin-
nen beter te kunnen begeleiden, elk van-
uit de eigen locatie. Het Huis van het Kind 
maakt een overzicht van het aanbod in 
Kortrijk voor gezinnen en meer specifiek 
voor ouders rond opvoeding, gezond-
heid en ontmoeting. Je vindt meer info 
op www.huisvanhetkindkortrijk.be. In de 
kalender vind je eveneens de activiteiten 
die tijdens de Week van de Opvoeding 
plaatsvinden.

Torkonje-site 

Parallel aan de werken ‘Fietspaden Pot-
telberg-Torkonjestraat’ (zie blz 17) start 
in het voorjaar van 2017 de ontwikkeling 
van de KMO-zone aan de Torkonjestraat. 
Bij de aanleg van het kruispunt De Prinse 
zal men beide projecten op elkaar moe-
ten afstemmen. Intercommunale Leiedal 
staat in voor de ontwikkeling van het 
lokaal bedrijventerrein langs de Torkon-
jestraat, ter hoogte van De Prinse. Het 
terrein zal plaats bieden aan een 15-tal 
KMO's. De infrastructuurwerken worden 
in het voorjaar van 2017 aangevat. Langs 
de Kardinaalstraat en de Keizerstraat ont-
wikkelt Koramic Real Estate een 50-tal 
nieuwe woonkavels. Tussen het woon-
project en het lokale bedrijventerrein is 
een groencorridor voorzien die een ver-
binding maakt met het stadsrandbos.

Veilige fietspaden en  
gescheiden rioleringsstelsel N43

Dit najaar gaat het project ‘Fietspaden Pottelberg-Torkonjestraat’ van start. Dit project 
ligt langs de gewestweg N43 en bevindt zich op het grondgebied van Marke en Aal-
beke. Het Agentschap Wegen & Verkeer, Aquafin en Stad Kortrijk slaan de handen in 
elkaar om het tracé met een lengte van 2,6 km grondig onder handen te nemen. Dit 
betekent de aanleg van veilige fietspaden en de plaatsing van een gescheiden riole-
ringsstelsel. De fietspaden langs de N43 behoren tot het Bovenlokaal Fietsroutenet-
werk. Om veilige en comfortabele fietspaden te verkrijgen, past men de infrastructuur 
van de weg aan: de versmalling van de rijweg naar 2 rijstroken voor het doorgaand 
verkeer om zo de snelheid af te remmen. Daardoor komt er plaats vrij voor vrijliggende 
fietspaden zodat fietsers op een veilige manier langs de gewestweg kunnen rijden.  
Het plan voorziet eveneens goede oversteekplaatsen en de uitvoering van een bus-
baan op vrije bedding. Dit zijn pluspunten voor de zwakke weggebruiker. 

De rivieren in Vlaanderen zijn jarenlang sterk vervuild geweest. Dankzij de inspanningen 
van Aquafin, Vlaamse Milieumaatschappij en de gemeenten komt hier verbetering in. 
In opdracht van het Vlaamse Gewest bouwt Aquafin de nodige infrastructuur om het 
huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Het gaat om de collectoren en zuiveringsinstalla-
ties (RWZI). Momenteel is er in Aalbeke een RWZI in opbouw die nog dit jaar in werking 
zal gaan. Door een gescheiden rioleringsstelsel te plaatsen komt enkel het vuil water in 
dergelijke installaties terecht om zo goed mogelijk te kunnen zuiveren. Uiteindelijk krij-
gen meer dan 150 woningen een aansluiting op deze nieuwe rioleringen.

Gezond en  
rustig blokken

Studenten kunnen in Kortrijk zowel in 
onderwijsinstellingen als op publieke 
plaatsen in alle rust blokken: de biblio-
theek (Leiestraat 30), Vives Blokkot 
(Doorniksesteenweg 145), Kulak Univer-
siteitsbibliotheek (Etienne Sabbelaan 
53), Howest (Graaf Karel de Goedelaan 
5) en UGent Campus Kortrijk (Graaf Ka-
rel de Goedelaan 5). Van 23 mei tot en 
met 3 juni organiseert Texture, museum 
over Leie en vlas, in samenwerking met 
Teleblok een Blokpunt. Een Blokpunt is 
een gemakkelijk bereikbare, toeganke-
lijke studeerlocatie die voorzien is van 
alle comfort die studenten nodig heb-
ben om zich maximaal op hun studies 
te concentreren. In Texture (Noordstraat 
28) kunnen telkens een 35-tal studenten 
van 9 tot 19 uur terecht om zich opti-
maal op hun examens voor te bereiden. 
Iedere namiddag staat er om 15.30 uur 
een vrijblijvende en gratis ontspannende 
activiteit op het programma. Teleblok 
zorgt ook voor gezonde tussendoortjes. 
Wil je in Texture studeren, dan reserveer 
je best vooraf je plaats. Dat kan via www.
teleblok.be/blokpunt. Voor verdere info: 
texture@kortrijk.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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Kortrijk maakt van die gelegenheid graag 
gebruik om de inwoners te laten kennis-
maken met Stadsgroen Marionetten. De in-
richtingswerken van het eerste deel tussen 
de Don Boscolaan en de Libel zijn tegen die 
tijd afgewerkt. Tegen eind 2018 is dit stukje 
natuur, op een boogscheut van het cen-
trum van onze stad, volledig ingericht. Bos-
kanten, verdoken hoeken, open plekken, 
waterpartijen, weilanden en een bos om 
urenlang in te spelen: je vindt het allemaal 
in Stadsgroen Marionetten. De aanleg van 
dit ecologisch, recreatief natuurgebied is 
gestart begin vorig jaar. Als op 29 mei hon-
derden Kortrijkzanen deze groene schat 
komen bewonderen, zullen de paden en de 
brug over het bufferbekken klaar zijn, en is 
ook het speelbos af. Redenen genoeg voor 
een heerlijk dagje genieten. Zo kunnen kin-

deren doorlopend workshops volgen over 
vlotten maken, kampen bouwen en een 
kampvuur maken. Dit gebeurt in samen-
werking met Lieve Zusjes Stoere Broers. 

HINDERNISSENPARCOURS
Van 12 tot 14 uur kan je mee genieten van 
de Fairtrade Brunch, een gezamenlijke or-
ganisatie van Stadsboerderij, Wereldwinkel 
en EVA west. De Schuimplukkers zwepen 
de sfeer op met hun pittige covers. Nadien 
nodigen Natuurpunt en JNM (Je Beestigste 
Jeugdbeweging) je uit voor het hindernis-
senparcours 'Leven in de poel', waarbij je 
meteen aan den lijve ondervindt hoe be-
hendig waterdiertjes zijn. Wie het liever 
rustiger houdt, kan om 14 uur en 15.30 uur 
het domein verkennen via de geleide wan-
delingen van Natuurpunt. De hele namid-

dag door kan je even verpozen in de bar, 
met sfeervolle muziek op de achtergrond

NAAM SPEELBOS
De officiële opening van het Speelbos, ge-
volgd door een stadsreceptie, vindt plaats 
vanaf 17 uur. Daarbij wordt in primeur de nieu-
we naam voor het Speelbos bekendgemaakt. 
De hele dag door vieren wij ook de twintigste 
verjaardag van het jongerenatelier, dat zich 
in het Stadsgroen Marionetten bevindt. Deze 
groene parel is vlot bereikbaar per fiets:  langs 
de E17 tussen het Preshoekbos en het Kenne-
dybos, vlakbij de Campus Kennedylaan van az 
groeninge. Je fiets achterlaten kan in de stal-
lingen aan de ingangen van het park.

 R www.kortrijk.be/stadsgroenmarionetten

 R www.dagvanhetpark.be

Met als thema 'Het park, gelukkig dichtbij', vindt op  
zondag 29 mei tussen 12 en 18 uur de Dag van het Park plaats. 

Ontdek Stadsgroen 
Marionetten tijdens 
de Dag van het Park

Amper 19 jaar was Stan Callens toen hij in 
1981 de vraag kreeg of hij Vredeseilanden in 
Kortrijk wilde vorm geven. In zijn jeugdige na-
iviteit dacht hij nog Pater Pire in hoogsteigen 
persoon aan de lijn te hebben, de Belgische 
stichter van ‘Iles de Paix’ en Nobelprijswinnaar. 
Maar het bleek om de Belgische secretaris-
generaal te gaan. Enthousiast zei Stan ja. “Het 
idee van een pluralistische ontwikkelingsor-
ganisatie met veel ruimte voor dialoog, daar 
stond ik volledig achter”, aldus Stan. De eerste 
campagne in 1982 leverde 235.000 Belgische 
frank op, net geen 6.000 euro.

ONTWIKKELINGSPROJECTEN
Vredeseilanden haalt één keer per jaar geld 
op door de verkoop van onder andere bal-
pennen en sleutelhangers. Dat geld gaat 
naar ontwikkelingsprojecten waarbij boe-
ren tegen een eerlijk en leefbaar inkomen 
gezond voedsel kweken. Van in het begin 
deden bijna alle Scoutsgroepen uit de re-
gio mee. Dat bezorgde Vredeseilanden een 
ruime schare vrijwilligers. In 1997, toen Pe-
ter Deschamps aantrad als voorzitter, sloot 
ook de Chiro zich aan. “Dat zorgde voor een 
tweede ‘boom’-moment”, zegt huidig voor-
zitter Pieter Theys. “De afgelopen twintig jaar 
kunnen wij rekenen op ongeveer 800 vrij-
willigers in de ruime regio Kortrijk. Dankzij 
hen halen wij ieder jaar tussen de 45.000 en 
50.000 euro op.” Daarmee behoort Kortrijk al 
twee decennia tot de top-3 van topinzame-
laars, samen met Leuven en Gent. 

VERKOPERS ‘SOIGNEREN’
“Het enthousiasme en het engagement 
voor Vredeseilanden blijft hoog”, zeggen 

Stan en Pieter. “Wie op jonge leeftijd be-
trokken raakt bij de actie, blijft ons steunen. 
Zo krijgen wij ook veel hulp van bedrijven, 
bijvoorbeeld logistiek. Dat zijn niet zelden 
mensen die vroeger nog hebben verkocht 
tijdens campagneweekends, als lid van de 
Scouts, Chiro of KSA. Wij ‘soigneren’ onze 
verkopers en zorgen voor pannenkoeken 

en chocomelk, zo blijft het ook voor hen 
altijd een fijn weekend. Dat herinneren ze 
zich als ze later een nieuwe, jonge verkoper 
tegen het lijf lopen.”

 R 35 jaar Vredeseilanden met o.a. Yevgueni, op 
27 mei in OC De Vonke, Lagaeplein 24, Heule. 
Toegang: €15. Info: pieter_theys@telenet.be

Vredeseilanden bestaat 35 jaar en dat wordt eind deze maand  
gevierd met een benefiet in Heule met onder andere Yevgueni van  

oud-vrijwilliger Klaas Delrue op de affiche.

Kortrijk viert 35 jaar 
Vredeseilanden

Van links naar rechts: Pieter Theys en Stan Callens (© Kattoo)
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‘Alles kids’, zo heet de actie waarbij onderne-
mende kinderen uit de lagere school en de 
eerste graad van het secundair onderwijs de 
taken overnemen van de handelaars. Alles 
Kids kadert in de Week van de Opvoeding van 
de Gezinsbond, die ieder jaar in mei plaats-
vindt. De actie krijgt de volle steun van win-
kelcentrum K in Kortrijk, ondernemersorgani-
satie Unizo en het handelsdistrict Kortrijk. De 
kinderen kregen in april via school een flyer. 
Zo konden ze zich aanmelden om een dagje 
de baan van hun dromen uit te voeren. Tot 21 
mei kunnen ze zich inschrijven via UiT in Kor-
trijk of via de website van Alles Kids.  

PROEVEN VAN BEROEPEN
Schoenhersteller, opticien, verkoper van 

elektronica, bakker, slager of bloemist, alles 
behoort tot de mogelijkheden.  De kinde-
ren werken in twee ‘shifts’, waardoor ze van 
twee verschillende beroepen kunnen proe-
ven als ze dat willen. De eerste shift loopt 
van 14.30 tot 16 uur, de tweede van 16.30 
tot 18 uur. Om halfzeven volgt een spette-
rende slotshow op de kop van de Veemarkt, 
voor de ingang van K in Kortrijk, met de 
Ketnet-band, gepresenteerd door Ketnet-
gezicht Justine Dejonckheere. 

In sommige winkels zullen wel drie tot vijf-
tien kinderen de taken van de handelaars 
overnemen.  De handelaars zelf zorgen nog 
voor extra verrassingen terwijl de kinderen 
hun handel en wandel overnemen. Het loont 

dus zeker de moeite om op 28 mei naar de 
binnenstad af te zakken. Er is die dag ook 
veel animatie in de stad. Onder andere Al-
berto van Samson & Gert en Den Draad zor-
gen voor ambiance. De sympathieke Hanne 
uit De Mol, uit Heule, raast door de stad als 
vliegende reporter, en er zijn ijsjes van Ijs-
kar Epicurius voor de jongsten en koffie van 
Fanny’s koffiemobiel voor de ouderen. 

 R Info en inschrijvingen: www.alleskids.club. 
Deelname kost 3 euro per shift. Kinderen krijgen 
een goodie-bag en een t-shirt dat dienst doet als 
toegangsbewijs voor het concert van de Ketnet-
band. Kinderen die niet deelnemen aan Alles 
Kids zijn uiteraard ook welkom op het optreden. 

 R www.fb.com /alleskidskortrijk

Op zaterdag 28 mei worden de Kortrijkse shoppers niet bediend door hun 
vertrouwde winkeliers en handelaars. Enthousiaste kinderen van 6 tot 14 jaar 

nemen die dag het roer over.

Ondernemende kids 
palmen winkels in

Op zaterdag 21 mei kan je van 13.30 tot 
17.30 uur op verschillende plaatsen in 
Kortrijk zowat 50 sporten gratis beoefe-
nen: in het Begijnhofpark, aan de Oude 
Leiearm, Budabeach, de Diksmuidekaai 
e.a. Lokale sportclubs en andere sport-
aanbieders laten je kennismaken met 
hun specialiteit. Het aanbod bestaat uit 
een avonturensportparcours, handboog-
schieten, moutainboarden, skateboarden, 
duiken, breakdance, bumperbal, slackline, 
kickboxing, frisbee en nog veel andere 
bekende en minder bekende sporten. De 

stad en meer specifiek de waterloop De 
Leie, zijn voor een namiddag omgetoverd 
tot een grote sportsite waar je sport kan 
bekijken, smaken en de emotie voelen. 
Als afsluiter van deze sportieve exploratie 
vindt om 17.30 uur een optreden plaats 
van Niels Destadsbader aan Buda Beach. 
Tegelijk kunnen de kinderen die deel-
namen aan 8 activiteiten er terecht voor 
een gezonde foodie. De deelname aan  
Sport@Kortrijk is gratis.

 R www.kortrijk.be/sportatkortrijk

Sport@Kortrijk wil zoveel mogelijk mensen aan 
het sporten krijgen. De zesde editie biedt leuke 

en heel diverse ‘beweegactiviteiten’. 

Sport@Kortrijk

Traditiegetrouw palmen de beach-
sporten (volleybal-handbal-rugby-
beachsoccer) eind mei en begin 
juni de Grote Markt in. Door de 
herindeling van de terrasruimte op 
het marktplein moesten de organi-
satoren uitwijken naar een andere 
locatie. Het Casinoplein bleek het 
ideale alternatief.

De site ligt in de binnenstad op wan-
delafstand van de vele ontmoetings-
plaatsen. Het plein zal ’the place to be’ 
zijn voor de vele beoefenaars en lief-
hebbers van de verschillende beach-
sporten en gelegenheidsbezoekers. 
Je kan er wedstrijden meepikken van 
beachvolley en beachhandbal. Op 23 
mei zet beachsoccer het beachgebeu-
ren in. Beachrugby maakt voor de 9de 
keer zijn opwachting. Op vrijdag 27 
mei vindt om 18 uur een jeugdtoer-
nooi plaats. Op zaterdag 28 mei orga-
niseert rugbyclub Curtrycke  van 10 tot 
18 uur haar top beachrugbytoernooi. 
14 mannen-en damesploegen, uit ver-
schillende landen, nemen het tegen el-
kaar op om de titel van de beste beach 
rugby ploeg in de wacht te slepen. Op 
zondag 29 mei pakt de club met het 
allereerste beachkubb toernooi uit.  
Info: beach@curtrycke.be. Het pro-
gramma bestaat verder uit beach-
handbal op zondag 22 mei, beachvol-
leybal op woensdag 1, donderdag 2, 
vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 juni. 
Vermelden wij nog dat De Stroom 
vzw ook dit jaar zorgt voor een toe-
gankelijk beachgebeuren. 

BEACHSPORTEN 
VERHUIZEN NAAR 
CASINOPLEIN

© Davy Depauw
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Onze Groeningestad en de Leie: ze zijn al eeu-
wenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 
voorbije twee decennia werd die intense relatie 
zo mogelijk nog hechter, door de talrijke werken 
aan de rivier. Reden genoeg om hier een boek 
aan te wijden: 'De rivier maakt de stad - Twintig 
jaar Leiewerken in Kortrijk' vertelt uitgebreid het 
boeiende verhaal van de werken, die - net zoals 
het boek - het resultaat zijn van een goede samen-
werking tussen de stad, Leiedal en Waterwegen 
en Zeekanaal. Het boek brengt het interessante 
verhaal van die twintig jaar, maar staat eerst stil bij 
de lange voorgeschiedenis tussen deze waterweg 
en Kortrijk. Stadsingenieur Frans Van den Bossche 
is trots op het naslagwerk: "Zowel voor iemand die 
alle hoofdstukken grondig wil doorlezen als voor 
iemand die aan de hand van foto's en kaarten in 
sneltreinvaart een beeld wil krijgen over de evolu-
tie van de werken, is dit boek perfect. Bovendien 
illustreert de publicatie heel goed hoe aangenaam 
de omgeving van de Leieboorden nu is, en welke 
leuke ambiance er heerst." Het boek diept alle 
aspecten van de voorbije werken uitvoerig uit en 
belicht ook de projecten van de toekomst, zoals de 
verlaging van de Leieboorden aan de Broeltorens 
en de invulling van Campus Kortrijk Weide.

Twintig jaar 
Leiewerken
in boekformaat

WIN
Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 mei een kaartje 
naar: Stadsmagazine, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of 
mail naar stadsmagazine@kortrijk.be. Tien lezers maken kans op een 
kleurboek “Kortrijk om te kleuren” met tekeningen van Lectrr.

De winnaars van vorige maand
Heel wat lezers herkenden het ‘kopke’ op 
de hoek van het vroegere Hotel Belfort 
op de Grote Markt. Tien lezers mogen een 
gratis fietsnetwerkkaart Leiestreek afhalen 
bij het Onthaal-en meldpunt van de stad: 
Piet Sileghem, Victoria Domicent, Christine 
Debruyne, Roos Coucke, An Verfaillie, Johan 
Vercruysse, Mia Vanneste, Stefaan Geers, Ann 
Leupe en Marc Vandenberghe. 25 lezers mogen 
een gratis kaartlezer ophalen bij het Onthaal-
en meldpunt van de stad: Maria Zephirin, Karel 
Soenen, Marleen Moermans, Carine Follens, 
Jean Tanghe, Geert Lainez, Els Nys, Hannes 
Tack, Paul Sys, Gwendoline Pollet, Aurely Anrys, 
Jan De Cooman, Pieter Debode, Celine Delattre, 
Anne Vandevyver, Willy Missiaen, Danny 
Vroman, Valentine Braem, Kristof Jonckheere, 
Sabine Debel, Annie Van Belle, Koen Naessens, 
Lieve Durang, Jens Lepers en Carl Pattyn. 
An Demory won de fotowedstrijd ‘Stad in 
Verandering’. Zij ontving een gratis weekendje 
‘Kortrijk Verrast’ met overnachting. 

WINVoor 12 euro kan je dit boek kopen in de winkel van Texture, maar wij 
geven via het Stadsmagazine 25 exemplaren weg. Geïnteresseerden 

mailen vóór 15 mei naar stadsmagazine@kortrijk.be

Ken jouw stad!

De begeleiders van de Fietskeuken en de Kringloop-
winkel zijn present en helpen je bij kleine fietsher-
stellingen. 

 R 7/5 | 13 tot 18 uur | Poortgebouw 
V-TEX, Pieter de Conincklaan 23a, 8500 
Kortrijk | In samenwerking met vzw 
Kringloopwinkel Zuid-West-Vlaanderen, 
Lieve Zusjes Stoere Broers, de Fietskeuken, 
vzw Mobiel en Decathlon. 

THEATER | HEULE LACHT (18+) | 19.30u | € 15 | OC De 
Vonke | www.facebook.be (zoeken op Heule Lacht)
LOPEN | PIUS X-RUN | 14u | € 9 (2,5 km, 5 km, 10.5 km) / 
3 (kinderloop) | Pius X-school | www.piusxrun.be
FESTIVAL | MARK-É | gratis | 14u | http://mark-e.weebly.com 
HERDENKING | JAARLIJKSE HERDENKING 
S.A.S EN S.O.E. | 11u | Sint-Janskerkhof, Meensesteenweg

ZONDAG 8 MEI 

MARKT | ANTIEK & ROMMELMARK | 9.30 tot 18u |  
toegang gratis | Groothandelsmarkt Heule | 09 380 45 05 |  
www.hobby13.be 
WANDELING | VOGELZANG | 5.30u | Hof te Coucx 
(achter az groeninge; met de auto enkel bereikbaar via Can-
naertstraat; inrit ter hoogte van nr 33) | 056 20 05 10 |  
www.natuurpunt.be 
WANDELING | VOORJAARSBLOEIERS | 14.30u | 
Afspraak op Kooigemplaats | 056 20 05 10 | www.natuurpunt.be 
EXPO | TENTOONSTELLING RIK LEMAITRE | 
14 tot 18u, za 14/5, zo 15/5, za 21/5, zo 22/5 van 14 tot 18u |  
gratis | oude apotheek, Pluimstraat 45 | 0494 42 08 63 |  
rik.lemaitre@pandora.be
HANDBAL | 40 JAAR HANDBALCLUB APOL-
LOON KORTRIJK | 12u | € 15 | Sportcampus Lange 
Munte | 0475 77 69 90 | bbq@apolloon.be

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

AGENDA VAN 2 MEI  TEM 4 JUNI 2016

T.E.M. DINSDAG 31 MEI

EXPO | OUTSIDE - DE BEELDENTUIN IN DE 
HOTELSCHOOL | RHIZO Hotelschool Kortrijk *

MAANDAG 2 MEI

FILM | A BIGGER SPLASH | nog tot 31/5 | 20.15u |  
€ 9/ 7,5 (-26/+65)/6 (EYCA)/5,50 (-12) | Budascoop  |  
www.budakortrijk.be
FILM | KOLLEKTIVET | nog tot 10/5 | 20.15u | 
€ 9/ 7,5 (-26/+65)/6 (EYCA)/5,50 (-12) | Budascoop |   
www.budakortrijk.be 

DINSDAG 3 MEI 

LEZING | HET HUIS VAN DE VIER WINDEN | 20u | 
 Hotel Focus, Hoveniersstraat | www.davidsfonds.be *

WOENSDAG 4 MEI 

WANDELING | PADDENSTOELENWANDELING  
IN BELLEGEMBOS | 13.30u | Bellegembos |  
www.natuurpunt.be *
KINDERFILM | DE GEUR VAN WORTELTJES (5+) | 
 ook op zo 8/5 om 10 (ontbijt mogelijk) en 14u| op 4 mei om 14u |  
€ 9/ 7,5 (-26/+65)/6 (EYCA)/5,50 (-12) | Budascoop  |  
www.budakortrijk.be | reserveren via info@budakortrijk.be
KINDERFILM | ROBINSON CRUSOE (3D) (11+) |  
ook op zo 8/5 om 10 (ontbijt mogelijk) en 14u | 14u op 4 mei 
 | € 9/ 7,5 (-26/+65)/6 (EYCA)/5,50 (-12) | Budascoop |  
www.budakortrijk.be | reserveren via info@budakortrijk.be 

DONDERDAG 5 MEI

WORKSHOP | WE CAN BE HEROES | hedendaagse dans |  
10 tot 18u, vrij 6/5 van 10 tot 18u, za 7/5 van 10 tot 18u, za 14/5 van 
10 tot 18u, zo 15/5 van 10 tot 18u | € 40 | Budatoren, studio 2 Kortrijk |  
www.polydans.be 
WANDELEN/FIETSEN | WANDEL- EN FIETSTOCHT  
MET VOORAF EEN HEERLIJK ONTBIJT 
EN NADIEN EEN BARBECUE | 8.30 tot 16u | 
€ 13 | OC De Wervel | 056 20 12 78 | gezinsbond.bellegem@
hotmail.com 
FILM | BROOKLYN | 20.15u | ook op 7 en 9/5 | € 9/ 7,5 
(-26/+65)/6 (EYCA) | Budascoop  | www.budakortrijk.be
BOOGSCHIETEN | KONINGSSCHIETING STAAN-
DE WIP | 12u | Walleweg 60, 8510 Bellegem

VRIJDAG 6 MEI 

WORKSHOP | ONTDEK ELEKTRISCH FIETSEN! |  
13.30u, ook op vrij 3/6, vrij 1/7, vrij 5/8, vrij 2/9, vrij 7/10, vrij 
4/11 , vrij 2/12 om 13.30u | Fietsencentrum vzw Mobiel SWP | 
056 24 99 16 | www.mobiel.be

ZATERDAG 7 MEI 

FIETSMARKT SINT-JAN 
Op zaterdag 7 mei zijn fietsliefhebbers welkom op de 
V-TEX-site voor een spectaculaire fietsmarkt. Dit ini-
tiatief groeide uit het project ‘Jong Kortrijk Spreekt’, 
waarbij kinderen uit de VTEX-wijk een bedrag toege-
wezen kregen om te besteden in de buurt.  
Je kan er in één namiddag leren fietsen op twee 
wielen, gekke fietsen uittesten en genieten van de 
animatie dat het collectief Lieve Zusjes Stoere Broers 
brengt. Staat in jouw garage nog een fiets die je kwijt 
wil? Stel die tweewieler op 7 mei te koop. Ben je op 
zoek naar een tweedehandsfiets? Op de fietsmarkt 
vind je beslist je gading. Of wat denk je van een fiets-
ruil? Ook dat behoort tot de creatieve mogelijkheden. 
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MAANDAG 23 MEI

BEACHEVENT | BEACHSOCCER | Casinoplein | zie ook blz 20 *

DINSDAG 24 MEI 

EXPO | 50 JAAR MIGRATIE IN KORTRIJK |  
Kortrijk | www.php-kortrijk.be *
WORKSHOP | KRUIDEN, VERGETEN GEBRUI-
KEN ... | 20u | € 2 (leden)/ gratis | OC Marke | 056 22 55 41 | 
www.tuinhiermarke.be *  

.BE SCENE IN BUDASCOOP 
Van 24 tot en met 27 mei vindt in Budascoop ‘.be 
Scene’ plaats. Zoals de titel het aangeeft, is ‘gezien 
worden’ het opzet van de derde editie van dit festival. 
Daarbij mikken de organisatoren op Belgisch film-
talent dat te eigenzinnig is om te plooien naar de 
conventies van het al te gemakkelijk verteerbare 
filmvoer.  Je ontdekt er werk van jonge filmmakers, 
maar ook van twee rastalenten van de Belgische 
cinema die na jarenlange pauze opnieuw hun op-
wachting maken: Thierry Knauff en Eric de Kuyper. 
Voornoemde regisseur is aanwezig op de vertoning 
van zijn film ‘My Life as An Actor’. 

 R 24 tot 27 mei 2016 
reservatie en info: www.budakortrijk.be  
056 22 10 01 

WOENSDAG 25 MEI 

TAAL | SPELEN MET TAAL | 14u | gratis | Centrale Bi-
bliotheek Kortrijk | www.kortrijk.be/bibliotheek/spelenmettaal 
CURSUS | START TO BAKFIETS | 14u, ook op woe 
1/6 om 14u | Fietsencentrum vzw Mobiel SWP | 056 24 99 10 | 
educatie@mobiel.be *

 DINSDAG 10 MEI

FILM | NEBRASKA | 19u | € 1 | Het Textielhuis |  
sfa@linxplus-wvl.be 

WOENSDAG 11 MEI

WORKSHOP | KOOKWORKSHOP DONDER-
DAG VEGGIEDAG (EVA) | 19u | € 25 | De Stuyverij, 
R. Saverystraat 26 | www.evavzw.be
UITSTAP | RELIGIE IN KORTRIJK: BEZOEK 
AAN DE MOSKEE | 14u | € 5 | Moskee Kortrijk, Stase-
gemstraat 136 | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be
CURSUS | START TO BAKFIETS | 14u, ook op woe 
18/5 om 14u | Fietsencentrum vzw Mobiel SWP | 056 24 99 10 |  
educatie@mobiel.be

MEDIAWIJZE WEEK IN BIB 
Tijdens de Mediawijze week kan je op woensdag 11 
mei van 19 tot 21 uur de workshop ‘kinderen wijs 
op het internet’ volgen. Jo Hoornaert antwoordt op 
vragen zoals ‘Hoe pak je veilig surfen concreet aan? 
Bij welke sites zijn privacy-instellingen belangrijk? En 
wat met cyberpesten?’. Afspraak in de centrale biblio-
theek, aan de Leiestraat 30 in Kortrijk. Na de infoses-
sie van anderhalf uur, krijg je een half uur praktische 
hulp bij het instellen van je eigen toestel.  De work-
shop is een samenwerking van Bibliotheek Kortrijk, 
Gezinsbond Kortrijk en Heule en Vormingplus MZW. 

 R 19u | € 3/gratis (kinderen)   
Kinderopvang is voorzien

 R Inschrijvingen via www.vormingplusmzw.be/ 
kinderen-wijs-op-het-web of gezinsbond.
kortrijk@gmail.com 
 

VRIJDAG 13 MEI 

FESTIVAL | SINKSEN | t.e.m. ma 16/5 | centrum |  
www.sinksen.be | zie ook blz 7-8-9-10

ZATERDAG 14 MEI

EXPO | DUET | zo en za: 14 tot 19u (ma, di, woe, do, vrij 
gesloten) | Ijzerkaai 32 | 056 41 82 24 *
WORKSHOP | SAMEN TUINIEREN OP LEILEK-
KERLAND | 9u | Leilekkerland | www.velt.be *

FOCUS OP …. ONZE KLEDING 
Het mondiale verhaal van wat wij  
dagelijks aantrekken 

Kleren drukken je persoonlijkheid uit. Maar wat je 
aanhebt, is niet vrijblijvend. Kleren hebben al een 
leven achter de rug vóór zij in je kleerkast belanden. 
Waar en in welke arbeidsomstandigheden maakt 
men kledij? Hoe krijg je als kledingontwerper zicht 
op de oorsprong en het productieproces ? 
Kan de Belgische mode optornen tegen de erg lage 
prijzen van populaire ketens? En hoe kan je de le-
vensduur van kledij verlengen? 
Wie de modewereld van dichterbij bekijkt, ziet een 
mondiaal verhaal met een impact op wat we dage-
lijks aantrekken. 
‘Focus op mode’ belicht het creatieve aspect van 
mode en gaat in gesprek met ontwerpers die hun 
artistieke ziel in hun kleren blootgeven. 

 R 25 mei tot 25 juni

 R Het volledige programma, samengesteld 
door Bibliotheek Kortrijk, Vormingplus 
MZW en talrijke andere partners vind je 
op www.kortrijk.be/bibliotheek/focusop.  

DONDERDAG 26 MEI 

THEATER | TRIBUNA(A)L | 20.15u, ook op vrij 27/5, za 
28/5, zo 29/5, woe 1/6, do 2/6, vrij 3/6 en za 4/6 om 20.15u | € 
11 | Theater Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be
WORKSHOP | REAGEREN OP SIGNALEN | 19.30u |  
Felies Huisje Kiekeboe, Groeningestraat 27 | jolien.vanhoutte@
felies.be *
WORKSHOP | DIGITAFEL | 14u | Centrale Bibliotheek Kor-
trijk | www.kortrijk.be/bibliotheek

EXPO | ACADEMIE MEETS SMAK | za van 10 tot 
16u, ma t.e.m. vr: 10 tot 18.30u | Centrale Bibliotheek, Leiestraat 
30 | 056 27 75 00 | bibliotheek@kortrijk.be 

PHOTO VIEW XL | PHOTO VIEW 2016 | ook op 15 
en 16/5: 11 tot 18u, vanaf 21/5 t.e.m. 5/6: za-zo: 11 tot 18u |  
gratis toegang | Budatoren, Korte Kapucijnenstraat |  
www.beeldexpressie.be
PHOTO VIEW XL | THE SAME OPPOSITES | ook op 
15 en 16/5: 11 tot 18u , vanaf 19/5 t.e.m. 26/6: do t.e.m. za: 14 
tot 18u / zo: 11 tot 18u | gratis toegang | www.bu-box.be
PHOTO VIEW XL | FOTOPARCOURS TIJDENS 
SINKSEN | ook op 15 en 16/5 | gratis toegang | 11 tot 18u | 
www.kortrijk.be/photoviewxl | zie ook blz 7 t.e.m. 10
EXPO | STIMULANS WEDSTRIJD EN EXPO 
VOOR JONG BEELDEND TALENT | tot 19/6, zo 
van 11 tot 18u, do t.e.m. za: 14 tot 18u | Paardenstallen | 056 27 
77 82 | stimulans@kortrijk.be *
EXPO | SANNE EN SOFIE | 14/5 tot 27/6 | do-za: 14 - 18u,  
zo: 11 - 18u | Burgemeester Tayaertstraat - gelijkvloerse verdie-
ping, extra open tijdens het Sinksenweekend: 14-15 en 16/5 van 
11 tot 18u | gratis | www.bu-box.be

ZONDAG 15 MEI 

BIB | BOEKENVERKOOP | vanaf 7u | Op de stoep 
voor de centrale bibliotheek, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 |  
bibliotheek@kortrijk.be * 
CONCERT | VLAZZ JAZZ JAM SESSIE | 19u | KAF-
FEE DAMAST |  Museumbistro@Texture Kortrijk | 056 98 00 86 | 
info@KaffeeDamast.be * 
DANSEN | OVERLEIE DANST  | ook op 22/5 | Dansvloer 
Sint- Amandsplein Overleie |  gratis, geen voorinschrijving nodig |  
www.zomervanoverleie.be *
PHOTO VIEW XL | THE SAME OPPOSITES: MEET 
& GREET | 14.30u | gratis toegang | www.bu-box.be

MAANDAG 16 MEI 

CONCERT | GERSHWINIANA | 17u | Grote Markt | 
www.concertharmoniecrescendo.be *
FIETSTOCHT | MAAK KENNIS MET DE RELIGI-
EUZE DIVERSITEIT IN KORTRIJK | gratis (breng 
je eigen fiets mee | 10.30, 11.30, 14 en 15u | startpunt routes: 
achterkant van het station van Kortrijk (ter hoogte van Kiss & Ride) 
| 056 27 72 74 | welzijnsdienst@kortrijk.be (inschrijven is nodig) *

DINSDAG 17 MEI

WEEK VAN DE OPVOEDING | INLOOPWERKING 
CAW | 13.30u | Tuighuisstraat 40, 8500 Kortrijk | gratis |  
vooraf inschrijven: ann.timperman@cawzuidwestvlaanderen.be 
of 0479 06 65 63 | Samenwerking tussen VIVES, Kind en Gezin 
en CAW Zuid West Vlaanderen *

VRIJDAG 27 MEI

THEATER | ' T ES EEN FLUTSE | 20u, ook op za 28/5 
om 20u, zo 29/5 om 14.45u, di 31/5, vrij 3/6 en za 4/6 om 20u |  
€ 13/11 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www. 
dekortrijkserevue.be *
THEATER | DRIES HEYNEMAN SUPPORT LA-
TIF AIT | 19u | € 12 (add)/10(vvk) | Bar Jean (Handelskaai) |  
www.barjean.be *
CONCERT | YEVGUENI | 20u | € 15/20 | OC De Vonke |  
056 24 06 20 | oc.devonke@kortrijk.be *
BEACHEVENT   | BEACHRUGBY: JEUGDTORNOOI |  
18u | Casinoplein | beach@curtrycke.be |  zie ook blz 20 *

HAP IN BEGIJNHOF 
Het Begijnhof vormt op vrijdag 27, zaterdag 28 en 
zondag 29 mei het decor voor het  gezelligste Food 
Truck Festival van België: ‘HAP - Food Truck Festival’  
Een 30-tal mobiele keukentjes/ foodtrucks toveren 
het Begijnhof om tot één groot sfeervol openlucht 
restaurant. Van bakfiets, oude Citroën-bestelwagen-
tjes tot authentieke Italiaanse piaggio 3-wielertjes, 
alles met wielen, is omgebouwd tot een hippe Food 
Truck waar beleving, showcooking en lekkere ge-
rechten centraal staan. Akoestische muzikanten en 
vintage dj’s zorgen voor het muzikale genot. 
Je kan er proeven van een rijk aanbod wijnen gese-
lecteerd door een erkende sommelier. Een trendy bar 
serveert Gin-Tonics & Cocktails. En in een authentiek 
café nip je van 8 ‘Belgische speciaalbieren’ op tap. 
Voor de allerjongste ‘happers’ is er animatie voorzien.  

 R 27, 28 en 29 mei | toegang gratis  

FILM | DOCU BOBBEJAAN | 20.15u | € 9/7,5 (-26/ 
+65)/6 (EYCA)/5,50 (-12) | Budascoop | www.budakortrijk.be | 
reserveren via info@budakortrijk.be

WOENSDAG 18 MEI 

CURSUS | MICROSCOPIE VAN PADDENSTOE-
LEN | 13.30u | NEC De Steenoven | www.natuurpunt.be *
CONCERT | TUK OP EEN VERRASSING? | 20u |  
€ 17 | Concertstudio Kortrijk | 056 21 79 66 | euterpe.vzw@ 
telenet.be *
WEEK VAN DE OPVOEDING | SPELEN MET JE BABY |  
9.30 | gratis | Regioteam Kind en Gezin, Dam 8a, 8500 Kortrijk |  
0479 06 65 63 | Samenwerking tussen Kind en Gezin en CAW 
Zuid West Vlaanderen*

DONDERDAG 19 MEI

WEEK VAN DE OPVOEDING | SPELEN MET JE PEUTER |  
13.30u | gratis | Regioteam Kind en Gezin, Dam 8a, 8500 Kortrijk 
| 0479 06 65 63 | Samenwerking tussen Kind en Gezin en CAW 
Zuid West Vlaanderen*
FILM | LOST SOUL: THE DOOMED JOURNEY 
OF RICHARD STANLEY’S ISLAND OF DR. 
MOREAU | 20.15u | € 9/ 7,5 (-26/+65)/6 (EYCA) | Buda-
scoop | www.budakortrijk.be 

VRIJDAG 20 MEI 

DANS | KABINET K & KOPERGIETERY MET 
BA(B)BEL (6+) | 19u | € 8 | Schouwburg Kortrijk |  
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be 

ZATERDAG 21 MEI 

DIGIDOKTER | BINNENLANDS VERVOER 
PLANNEN | 10u | € 3 | Openbare Bibliotheek Kortrijk | 056 
26 06 00 | www.vormingplusmzw.be 
YOGA | OUDER-KIND YOGA | 9.30u en 10.30u | gratis, 
wel vooraf inschrijven via welzijnsdienst@kortrijk.be | Fatima-
klooster, Moorseelsestraat 148, Kortrijk | 056 27 72 74 *
FUIF | FEESTEN MET DE BURGEMEESTER | 
22.30 t.e.m. 5u | €15/10 | Kortrijk Xpo  | www.feestenmetde-
burgemeester.be *
SPORT | SPORT@KORTRIJK | 13.30 tot 17.30u - met 
afsluiter door Niels Destadsbader | Begijnhofpark, Oude Leiearm, 
Budabeach, Diksmuidekaai e.a.  | www.kortrijk.be/sportatkortrijk |   
zie ook blz 20

ZONDAG 22 MEI 

UITSTAP | OP VERKENNING IN DE KEIBEEK-
VALLEI ZWEVEGEM/KORTRIJK | 14.30u | Sport-
campus Lange Munte | 056 21 82 72  *
BEURS | CARS & COFFEE KORTRIJK | 9.30u tot 
12.30u | gratis | Schouwburgplein | www.snellewagens.be/nl/
cars-coffee-kortrijk *
BEACHEVENT | BEACHHANDBAL | Casinoplein | zie 
ook blz 20 * 
HERDENKING | LEIESLAGHERDENKING | 10.40u | 
Koning Albertpark *
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BRENG JIJ 
OOK DE STAD 
IN BEELD? 
TAG JE 
FOTO’S MET 
#IGKORTRIJKmartvlieg Tekeningen voor de vrede. Op het beton van de nieuwe ondergrondse parking voor de #academie

Djanlissa Pringels - Hoog bezoek 

in @8500kortrijk @queen_ma-

thilde , gekleed in #Quindo rood, 

ervaart met eigen ogen en oren 

#radiorespect. Trots!

charlottemathijs heeeeey 

#textival #igkortrijk

gusco_groeninge Deze wiskunde-

knobbels zijn aan het zwoegen! 

#kangoeroewedstrijd #hetismoeilijk

kurcar #rouedeparis 

#igkortrijk

haydee105 Vakantiepret

#sintjanskerk #igkortrijk

ilde8500 Today is pink! #igkortrijk

lzsblzsb #igkortrijk  
#buitenspeeldag

boothuis_vzw_ajko 

Gisteren een knallende 

afsluit van ons avondje 

Boothuis! #igkortrijk

broosclaerhout Wake in 

Kortrijk, schoon moment 

op budabeach. #igkortrijk 

#brusselsattacks

astriddendauw Squat together, stay friends forever #wingsforlife  

ZATERDAG 28 MEI

ACAMODA
Traditiegetrouw stelt de afdeling mode en theater-
kostuums van de academie Kortrijk onder de naam 
ACAMODA de collecties van de studenten voor aan 
het grote publiek. 

De modeshow vindt plaats op zaterdag 28 mei om 
19 en om 21 uur in TEXTURE, aan de Noordstraat 28. 
Het intieme karakter van de kroonzaal in TEXTURE 
zorgt dat je de collectie van heel dichtbij kan be-
wonderen. Enkele studenten deden inspiratie op in 
het rijke archief van het museum. Andere collecties 
vertrekken vanuit een historisch of etnisch thema. De 
show toont hoe modestudenten de taal van kleding 
vernieuwen en de heersende trends in vraag stellen. 
De collecties weerspiegelen hun visie op de heden-
daagse mode en een bewust gekozen modestijl. 

 R 28/5 | 19 en 21u | € 15(add)/ 12 (vvk)  056 
27 78 60 | Facebook: Academie Kortrijk

WORKSHOP | SAMEN TUINIEREN OP LEILEK-
KERLAND | 9.30u | Leilekkerland *
BEACHEVENT  | BEACHKUBBTORNOOI | Casinop-
lein | beach@curtrycke.be |  zie ook blz  20 * 

WOENSDAG 1 JUNI 

THEATER | KOMMIL FOO MET 'SCHOFT' | 20.15u, 
ook op do 2/6 om 20.15u | € 26/24/21 | Schouwburg Kortrijk | 
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be 
FORUM | STANDPUNTEN WEST-VLAANDE-
REN | 20u | Dakcafé stadhuis Kortrijk | 03 289 12 05 | www.
beeldexpressie.be  *
CONCERT | CATE LE BON + SUPPORT TBA | 20u |  
€ 12 | De Kreun | www.dekreun.be
BEACHEVENT  | BEACHVOLLEY | ook op 2, 3, 4 en 5/6 | 
Casinoplein | zie ook  blz 20 *

DONDERDAG 2 JUNI

SPELEN | OPENING ZANDSPEELTUIN | Grote Markt

ZATERDAG 4 JUNI

FILM | DOCU: WATERMARK (EDWARD BUR-
TYNSKY) | 20.15u | € 9/ 7,5 (-26/+65)/6 (EYCA)/5,50 
(-12) | Budascoop  | www.budakortrijk.be
MUZIEK | DE HEERLIJKHEID VONKT | € 17 
(add)/12 (vvk) | Hoeve De Heerlijkheid | www.heule.be 

DOORLOPEND

EXPO | WATER.WAR | t.e.m. 26/6 | woe t.e.m. za: 14 tot 
18u, zo: 10 tot 18u | € 6/5 (-26, +65, groepen)/ 4 (-12) | Buda-
fabriek, Dam 2a | www.waterwar.be *
EXPO | KORTRIJK BEZET 14-18: WOI PAR-
COURS - GROOTE OORLOG | Kortrijk 1302 |  
www.kortrijkbezet14-18.be 
EXPO | KORTRIJK BEZET 14-18: IN HET 
SPOOR VAN EEN SPION - TENTOON-
STELLING - GROOTE OORLOG |  Kortrijk 1302 |  
www.kortrijkbezet14-18.be 
GAME | DE SPION | www.kortrijkbezet14-18.be/stadsspel 

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

MARKT | BLOEMENMARKT | 14 tot 20u, ook 
op zo 29/5 van 10 tot 18u | Sint-Amandsplein | www. 
zomervanoverleie.be/bloemenmarkt
ONDERNEMEN | ALLES KIDS | centrum + K in Kortrijk |   
zie ook blz 21 * 
BEACHEVENT  | BEACHRUGBY | Casinoplein | 10 tot 18u |  
beach@curtrycke.be | zie ook blz 20 *

ZONDAG 29 MEI 

FEEST | DAG VAN HET PARK | 12u | lunch, muziek, 
bar, gezinsactiviteiten voor jong en oud | Speelbos stadsgroen 
Marionetten | 056 20 05 10 | www.natuurpunt.be |  zie blz 19 *

WILDEBRAS 
Stad Kortrijk herbergt veel verborgen stukjes groen 
die de ideale speelruimte vormen voor kinderen en 
hun ouders. Samen met de organisatie Lieve Zusjes – 
Stoere Broers tovert Kortrijk enkele groenzones om 
tot speelterreinen en gaat zij op zoek naar echte ‘wil-
debrassen’. Bedoeling is dat kinderen en hun ouders 
via diverse speelnamiddagen kampen leren bouwen, 
vliegers en buitenspeelgoed maken, miniatuurvlot-
ten in elkaars steken, buiten koken, … 
 
Reserveer alvast je eigen (gratis) kampenbouwpak-
ket via wildebraskortrijk@gmail.com of kom naar 
één van de vele workshops die tijdens de zomer 
plaatsvinden. Maak van je eigen tuin of groenzone in 
je wijk je eigen droomplek.  

 R Start 29/5, einde 8/10  
www.wildebras.org

 
WIN! Post via Facebook of 
mail foto's van je eigen 
bouwwerken en kam-
pen en maak kans op 
een wildebrastrofee. 

JOUW ACTIVITEIT OOK IN DE NIEUWE UIT IN KORTRIJK ? SLECHTS ÉÉN MANIER !
UiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijds-
kalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in! 
Deadline invoer: editie juli: 30 mei en editie september: 12 juli.

Meer info over UiTpas:
www.uitinzuidwest.be/uitpas

De items die aangeduid 
zijn met een sterretje 
zijn nog GEEN UiTPAS 
activiteiten. 

WIN
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Lente in de stad (©Kattoo) 


