
1 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

J U N I  2 0 1 6

juni 2016
wordt maandelijks gratis verspreid

+ UiT in Kortrijk

STADSMAGAZINE
KORTRIJK

A a l b e k e  •  B e l l e g e m  •  B i s s e g e m  •  H e u l e  •  K o o i g e m  •  K o r t r i j k  •  M a r k e  •  R o l l e g e m 

DUIVELSE
VOETBALGEKTE  

DUIVELS KORTRIJK EN HEULE DUIVELT 

©
 H

en
k D

el
eu



STADSMAGAZINE KORTRIJK | 3

J U N I  2 0 1 6

2 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

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

KORTRIJK SPREEKT OP TOER
MAGDALENA – CAMPUS KORTRIJK WEIDE EN 
OMGEVING (OP TOER OP 26 APRIL 2015)
Op vraag van bewoners in de wijk Patersmote pakt de 
stad de verkeersituatie aan in de Graaf Karel de Goedel-
aan. In maart voerde men snelheidsmetingen uit. Na 
analyse van de resultaten werd beslist om parkeervak-
ken te schilderen langs de weg aan de kant van het park. 
Tussen de bomen komen paaltjes om het verkeerd parke-
ren te vermijden. De werken gingen begin mei van start. 

SINT-ELISABETH (OP TOER OP 13 DECEMBER 2015)
De omgeving van Park Ten Akker is niet veilig voor fiet-
sers. Daarom voert de stad vanaf juni éénrichtingsver-
keer in op vraag van de bewoners: 
• de Burgemeester Gillonlaan tussen de Ten Akkerdreef 

en de André Devaerelaan, 
• de André Devaerelaan tussen de Burgemeester Gil-

lonlaan en de Ten Akkerdreef en
• de André Devaerelaan tussen de Ten Akkerdreef en 

de Burgemeester Gillonlaan.
Eénrichtingsverkeer biedt meer ruimte voor fietsers en 
zorgt voor bredere parkeermogelijkheden. Na 6 maan-
den volgt een evaluatie van de wijzigingen.

Binnenkort trekt het stadsbestuur op pad in een andere 
omgeving. Hou de website www.kortrijkspreekt.be in 
de gaten. 

WERFCAFÉ VERLAGING LEIEBOORDEN
Op donderdag 16 juni organiseert de stad een eerste 
werfcafé over de start van de werken om de Leieboorden 
aan Broel- en Verzetskaai te verlagen. Iedereen is welkom 
tussen 19 en 21.30 uur in de Orangerie van het Broelmu-
seum (ingang via de poort in de B. Tayaertstraat). 

KORTRIJK SPREEKT  
VÓÓR DE GEMEENTERAAD
Heb je een vraag of een voorstel voor onze stad? Het 
stadsbestuur hoort het graag vóór de gemeenteraad op 
maandag 13 juni om 18.30 uur in de gemeenteraads-
zaal van het stadhuis. 

 R www.kortrijk.be/kortrijkspreektgemeenteraad. 

04 > STADHUIS OP AFSPRAAK

Heb je momenteel meer vragen dan ant-
woorden over het ‘stadhuis op afspraak’? 
Dan brengen we daar in deze editie 
verandering in. We nemen je mee op 
wandel door ons toekomstig stadhuis.

06 > KORTRIJK SPREEKT  
             EN DOET MEE

Inwoners inspraak geven en betrek-
ken bij het beleid: dat is het idee achter 
Kortrijk Spreekt. Met het initiatief 'Kortrijk 
Spreekt en doet mee' krijgt die ambitie 
nog nadrukkelijker gestalte. 

08 > SPEELPLEINWERKING

Voor de jongere generaties staat bin-
nenkort een lange zomervakantie voor 
de deur. Heel wat kinderen kunnen op 
verschillende plaatsen in de stad terecht 
op de speelpleinwerking, of kunnen zich 
uitleven in een sport- of cultuurkamp.

09 > OPEN ZWEMBAD
Vanaf zaterdag 25 juni om 12 uur gooit 
het openluchtzwembad Abdijkaai op-
nieuw de deuren open. Deze feestelijke 
opening gaat gepaard met een flinke 
portie animatie met optredens.

18 >  EK VOETBAL
Vanaf 10 juni barst de zwart-geel-rode 
gekte in ons land in alle hevigheid los. 
Ook in Kortrijk en Heule vinden eve-
nementen plaats om de Rode Duivels 
vooruit te schreeuwen.

En verder:
• En verder: 
• Inname openbaar domein > 3
• Ecologisch beheer > 7
• Mensen > 10
• Kortrijk Kort > 12 

• Kortrijk Kort > 16
• Kortrijk Xpo > 19
• Ken je stad > 20
• Uit in Kortrijk > 21
• Instagram > 26

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 
Betalingen gebeuren met bancontact. 

OPENINGSTIJDEN STADHUIS (GROTE MARKT 54) 
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MEER INFO: Grote Markt 54, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be •@8500kortrijk • www.facebook.com\stadkortrijk 

@llemaal
digitaal
THUIS
LOKET

Je gaat werken uitvoeren, je wil verbouwen of een container 
plaatsen? En je moet daarvoor een stukje openbaar domein 

innemen? Dan vraag je een toelating inname openbaar domein aan. 

Thuisloket breidt uit
ONLINE AANVRAAG VOOR INNAME OPENBAAR DOMEIN

Onder inname van het openbaar domein 
verstaat men: het plaatsen van afsluitingen, 
publiciteit op werfafsluitingen, stellingen, 
containers, materiaal, kranen, verhuisliften, 
horecaterrassen, uitstallingen,… Dan kan dit 
nu met een nieuw online aanvraagsysteem. 

DUIDELIJKE AANVRAAG
Met de lancering van een nieuwe toe-
passing binnen het Thuisloket maakt de 
stad de aanvraag voor inname openbaar 
domein eenvoudiger. Vroeger moest je 
hiervoor als inwoner zowel langsgaan bij 
het stadhuis, Parko als bij de politie. Nu 
kan alles via één (elektronische) aanvraag 
en verwerkt het systeem automatisch de 
noodzakelijke stappen volgens type aan-
vraag, aantal in te nemen parkeerplaatsen 
tot het aantal vierkante meter. Op basis van 
die ene aanvraag kunnen alle noodzake-
lijke adviezen worden opgevraagd. Je moet 
hier als burger dus niet meer voor rondrij-
den. Bovendien maakt het systeem meteen 
een melding als er werken, of een andere 
inname, op hetzelfde moment en dezelfde 
plaats gepland staan. 

DUIDELIJKE PRIJS
Als aanvrager duid je zelf aan waar je de in-
name wenst, zowel via adresgegevens als op 
een kaartje. Via dezelfde weg kan je aange-
ven of je parkeerverbodsborden nodig hebt. 
Om onduidelijkheid rond de kostprijs te ver-
mijden, krijg je als aanvrager onmiddellijk 
te zien hoeveel het jou zal kosten. De com-
municatie rond de hele aanvraag verloopt 
per mail. Je aanvraag wordt behandeld en 
je krijgt via mail de vraag tot online beta-
ling. Zodra de betaling in orde is, krijg je de 
toelating inname openbaar domein in jouw 
mailbox. Het is dus niet langer nodig om nog 
via overschrijving te betalen of documenten 
af te halen. Interessant om weten is dat de 
behandeling van een inname zonder hinder 
drie dagen in beslag neemt. Voor een inname 
met hinder, waarvoor je als aanvrager een 
signalisatiemachtiging nodig hebt, duurt de 
behandeling tien dagen. Je kan dus van thuis 
uit, de klok rond, online een aanvraag indie-
nen. Nog niet vertrouwd met het internet ? 
Maak een afspraak via 056 27 84 00.

 R www.kortrijk.be/innameopenbaardomein

Kortrijk
renoveert
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Vanaf oktober begint het stadhuis op af-
spraak. Het betekent dat je enkel nog te-
recht kan bij de balies als je een afspraak 
hebt. Deze afspraak kan je inboeken vanaf 
begin september. 

WAT IS HET VOORDEEL VAN EEN 
STADHUIS OP AFSPRAAK?

• Je hoeft niet meer in een wachtrij aan te 
schuiven.

• Je krijgt een herinneringsmail en sms zo-
dat je je afspraak niet vergeet.

• Je dossier ligt klaar en is voorbereid.
• Je bespaart heel wat tijd en krijgt een 

persoonlijke behandeling.

HOE MAAK JE EEN AFSPRAAK?

Heel simpel, zoek via Google op internet 
jouw vraag (vb. aangifte geboorte Kortrijk, 
adreswijziging Kortrijk) en je komt automa-
tisch op de juiste pagina van de website 
terecht om een afspraak te maken. Liever 
telefonisch? Bel het gratis nummer 1777 tij-
dens de kantooruren. Je ontvangt achteraf 
een bevestigingsmail waarin duidelijk ver-

meld staat wat je moet meebrengen als je 
langskomt. 

WAT ALS JE LANGSKOMT 
ZONDER AFSPRAAK?

De onthaalmedewerkers gaan samen met 
jou na wanneer er nog een vrij moment is. 

JE WIL LEREN HOE JE EEN 
AFSPRAAK MAAKT EN HOE JE HET 
THUISLOKET GEBRUIKT?

De workshops @llemaal digitaal vanaf sep-
tember besteden hier aandacht aan. Info 
over de inschrijvingen volgt in het Stads-
magazine van juli-augustus. Je kan ook 
hulp vragen in de openbare bibliotheek of 
een ontmoetingscentrum. 

De onthaalbalie 1777 blijft vrij toeganke-
lijk tijdens de openingsuren. Je kan er voor 
een aantal zaken terecht zonder afspraak:
- doe een melding, klacht of suggestie
- inlichtingen vragen over de stad
- afhalen van afgewerkte producten: 

attesten, uittreksels, reistoelating 
laatste wilsbeschikking, donorschap, 
pensioenformulieren

- legaliseren van handtekening, 
eensluidend verklaren documenten, 
deeltijdse werkformulieren, …

- afleveren of ophalen van 
dossierstukken, 

- inschrijven voor de cursussen  
@llemaal digitaal

- inkijken openbare onderzoeken
- afhalen van prijs, gewonnen in het 

Stadsmagazine
- afhalen van huisvuilzakken, enkel met 

doktersattest. 

Controleer ook het thuisloket 
(www.kortrijk.be/thuisloket). Misschien is 
een bezoek aan het stadhuis overbodig.

Heb je momenteel meer vragen dan antwoorden over het ‘stadhuis 
op afspraak’? Dan brengen we daar in deze editie verandering in. We 
nemen je mee op wandel door het toekomstig stadhuis. Het stadhuis 
had voor de verbouwingsfase drie ingangen. Je kon de baliediensten 
bereiken via de Grote Markt, de Papenstraat en de Leiestraat. Vanaf 

vrijdag 15 juli nemen we één centrale ingang in gebruik: Leiestraat 21.

Op wandel door jullie 
toekomstig stadhuis 

Stadhuis op afspraak vanaf oktober 1777

De ingang op de Grote Markt (de 
pui en de bruine poort) gebruik je 
bij een huwelijk, jubileum of ont-
vangst op het stadhuis. Je bereikt 
via deze ingang ook het beleids-
stadhuis waar je terecht kan bij de 
burgemeester en schepenen als je 
een afspraak hebt.

Vanaf vrijdag 15 juli is 
Leiestraat 21 de enige ingang 
als je de publieksdiensten 
(balies) wil bereiken. Deze in-
gang biedt via een platform-
lift en hellend vlak ook een 
comfortabele toegang voor 
minder mobiele personen. 

De medewerkers van de centrale 
onthaalbalie 1777 heten je welkom 
in een aangename onthaalruimte. 
Je krijgt in de beginfase hulp om de 
ticketzuil te bedienen. Eenmaal je 
ticket in de hand, neem je plaats in 
de wachtruimte en merk je op het 
scherm wanneer je aan de beurt bent.

Je gaat door naar het publieksplein 
waar je in een rustige, persoonlijke 
sfeer geholpen wordt. Bracht je 
jouw kind(eren) mee? Zij kunnen 
intussen het speelhuis verkennen.

Leiestraat 21 is voortaan dus 
het bezoekersadres. Grote 
Markt 54 gebruik je voor 
alle briefwisseling met het 
stadsbestuur.

DUIZEND VRAGEN,
ÉÉN ADRES 1777
Stel je een korte rondleiding en uiteenzetting 
over ‘het stadhuis op afspraak’ voor jouw ver-
eniging op prijs? Neem contact met 1777.
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Een gezamenlijke buurtmoestuin opstar-
ten of een straat speelvriendelijk maken: 
het zijn maar enkele initiatieven die inwo-
ners willen realiseren. ‘Kortrijk Spreekt en 
doet mee’ wil voor dat duwtje in de rug 
zorgen.
 
"Met de zomer in aantocht praten mensen wat 
meer met de buren en vrienden," legt gebieds-
werker Anne-Marie Heytens uit. "Soms ont-
staan tijdens dergelijke gesprekken creatieve 
ideeën. Wij willen mensen met een suggestie 
de kans geven om dat voorstel kenbaar te ma-

ken aan de stad en eventueel op zoek te gaan 
naar bijkomende ondersteuning voor de initi-
atieven. Bovendien lanceren wij op de website 
steeds de recentste initiatieven of oproepen. 
Zo is er nu een oproep lopende naar wijken of 
deelgemeenten die een zomerpicknick willen 
organiseren of een speelstraat willen openen 
in hun straat,…." 

Aan succesvolle voorbeelden is er geen ge-
brek. Zo transformeerde Kooigem vorig jaar 
voor één dag in een Provençaals dorp, een 
feest waar de hele gemeenschap bij betrok-

ken was. In de Stijn Streuvelslaan in Heule 
sloegen buurtbewoners en Hoeve de Heer-
lijkheid de handen in elkaar om een stuk 
voormalige weide om te toveren tot een 
deel speelweide. De stad maait er het gras en 
plaatste er twee voetbaldoelen. Ondertus-
sen installeerde de stad er samen met bewo-
ners uit de buurt, ook al buurtboekenkastjes.

 R Meer weten of heb je ook een idee? Ga naar 
www.kortrijkdoetmee.be of neem contact op via 
gebiedswerking@kortrijk.be .

Inwoners inspraak geven en betrekken bij het beleid: dat is 
het idee achter Kortrijk Spreekt. Met het initiatief 'Kortrijk 
Spreekt en doet mee' krijgt die ambitie nog nadrukkelijker 
gestalte. Bedoeling is om interessante initiatieven die in de 

buik van de stad leven, te ondersteunen.

'Kortrijk Spreekt 
en doet mee'

maakt jouw idee waar

In de Elfde Julilaan staat sinds kort een buurtboekenkastje. (© Kattoo)

In het begin kan het nieuwe beheer een 
wat slordige aanblik geven, maar het biedt 
voor de gebruikers en voor de biodiversiteit 
een hoop voordelen. Na een tijd palmen 
een bloemenpracht en een grote variatie 
van planten en kleurrijke tinten het groen 
in. Een natuurvriendelijk beheer van groen 
gaat verder dan geen pesticiden gebruiken. 
Het streeft naar een grotere biodiversiteit 
zodat de planten en dieren die van nature 
aanwezig zijn zich verder kunnen ontwik-
kelen. De planten zijn een voedingsbron of 
een schuiloord voor vogels, kleine zoogdie-
ren, vlinders, bijen en andere insecten.

PARKEN EN BEGRAAFPLAATSEN
Wij passen het ecologisch groenbeheer 
toe in alle parken van de stad, maar ook op 

begraafplaatsen en in andere groenzones 
zoals de speelterreinen, stadsgroen Mari-
onetten en Ghellinck. Behalve het ecolo-
gisch beheer van het bestaande groen, zet 
Kortrijk in op echte ecologische groenzo-
nes: stadsgroen Marionetten kan je nu al 
bezoeken en tegen begin 2018 opent het 
ecologisch stadspark op Kortrijk Weide. Als 
stad streven wij uiteraard 
naar een goed evenwicht 
tussen ecologie en de ge-
bruikers van het groen. 
Een afwisseling van bo-
men, struiken, gras, water 
… zorgt voor een boeien-
de speelruimte en creëert 
aangename en veilige ont-
moetingsplaatsen. 

De afgelopen jaren is het groenbeheer in onze stad sterk veranderd. Wij 
gebruiken geen pesticiden meer en groen krijgt een belangrijke plaats. 

WIJK GECONTROLEERD TE SNEL

Kooigem: Molentjesstraat (zone30), Koninklijkestraat 
(zone50), Kooigemsestraat (zone 70) Doornikserijksweg (zone 

70) (25 jan – 7 feb)
2011 144

Rollegem: Tulpenpark (zone 30), Aalbeeksestraat (zone 50), 
Tombroekstraat (zone 50) (8-21 feb)

988 86

Bissegem centrum (zone 50): Bissegemsestraat, Driekerken-
straat, Gullegemsesteenweg, Meensesteenweg (22 feb-6 maart)

6626 405

Marke: Spinnersstraat (zone 30), Keizerstraat (zone 50), Pot-
telberg (zone 50), Torkonjestraat (zone 70), Overzetweg (zone 

50), Rekkemsestraat (zone 50), Markebekestraat (zone 50), 
Kalvariestraat (zone 50) (7-27 maart)

4214 396

Gecontroleerde wijken in januari, februari en maart
ZONE 30

verlaag je snelheidverhoog de veiligheid 
v.u.: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042, 8500 Kortrijk • Vormgeving: Team Communicatie Stad Kortrijk

Het park in jouw buurt? 
Vol bloemen, zonder vergif!

© Tom Linster
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Om je bezoek aan het zwembad Abdijkaai 
ontspannend en vlekkeloos te laten verlo-
pen, schaf je je vooraf een sportkaart aan, 
want enkel met een sportkaart krijg je 
toegang tot het zwembad! Koop je sport-
kaart aan de balie van Sportcampus Lange 
Munte of in één van de 3 overdekte zwem-
baden tijdens de publieke openingstijden 
(zwembaden Lagae, Mimosa en Magda-
lena). Breng hiervoor je identiteitskaart en 
€ 3 mee. Deze kaart garandeert een zomer 
lang zwemplezier in het open bad. Laad 

een aantal zwembeurten op je kaart en 
kies daarbij voor het goedkoopste tarief. 
Voor kinderen, jongeren en andere doel-
groepen: vanaf € 1 per beurt, voor volwas-
senen vanaf € 1,5 per zwembeurt. Zonder 
beurtenpas bedraagt de toegang tot het 
zwembad € 7 voor iedereen! 

ANIMATIE
Een bezoek aan het open bad is niet alleen 
synoniem voor waterpret. Bij animatoren 
kunnen gezinnen sport- en spelmateriaal 
ontlenen. Spel- en ravotplezier is daarmee 
gegarandeerd voor de kinderen. Volwasse-
nen kunnen al dan niet met een boek verpo-
zen in ligstoelen. Bij mooi weer vinden pop 
up events plaats. Je vindt alle info over deze 
speciale activiteiten in de sociale media en 
pers. Mocht er een hittegolf zijn (meer dan 
3 dagen 25 graden), dan blijft het zwembad 
langer open. De gewone openingstijden 
zijn van 12 tot 19.15 uur. Goed om te weten: 
op zaterdag 27 augustus vindt in het open 

bad het jaarlijkse waterpolotornooi van de 
KWK Kortrijkse Waterpolokring plaats.

 R www.kortrijk.be/sport

CALISTHENICS 
IN SC WEMBLEY
Vanaf 25 juni kan je in SC Wembley 
outdoor sporten. Op de terreinen van 
de sportcampus vind je een nieuw 
outdoor-park voor calisthenics en fit-
ness. Bij calisthenics maak je gebruik 
van je eigen lichaamsgewicht zonder 
extra gewichten toe te voegen. Zo 
overbelast je je lichaam niet zo snel 
en kan je verschillende oefeningen 
uitvoeren op één toestel. Je kan de oe-
feningen samenstellen al naar gelang 
het kunnen van je eigen lichaam en 
dan verder geleidelijk aan opbouwen.

Met de sportkaart naar 
het open zwembad

Vanaf zaterdag 25 juni om 12 uur gooit het openluchtzwembad Abdijkaai 
opnieuw de deuren open. Deze feestelijke opening gaat gepaard met een 

flinke portie animatie en optredens.

NESTÉ
Speelpleinwerking Nesté organiseert zowel 
tijdens de krokus-, de paas-, de zomer- als de 
herfstvakantie afwisselend speelpleinwer-
king in de Sint-Theresia-basisschool in Rol-
legem en de Vrije Basisschool in Bellegem.

 R www.speelpleinwerkingneste.be

WASPER
Speelpleinwerking Wasper is een gezamenlijke 
organisatie van Stad Kortrijk, vzw De Stroom 
en vzw De Warande, op het grootste speeldo-
mein van Kortrijk. Ook tieners en kinderen met 
een beperking krijgen er een warm onthaal.

 R www.kortrijk.be/wasper

MARKE
School het Open Groene in Marke is de bio-
toop van Speelpleinwerking Marke. 

 R www.speelpleinwerkingmarke.be

SPORTPLUS
Kinderen van de 2de kleuterklas tot en met het 
6de leerjaar kunnen via Sportplus ook sport- 
en cultuurkampen volgen. Gediplomeerde 
leerkrachten staan in voor het toezicht.

 R www.kortrijk.be/producten/vakantiekampen

BAOBAB
Vakantiewerking BaoBaB verwent kinderen 
vanaf de peuterleeftijd tot de leeftijd van 
het tweede leerjaar op het pop-up speel-
plein in De Levensboom van Marke. 

 R vkwbaobab.wordpress.com

KINDERLAND
Tijdens de zomervakantie organiseert vzw 
Speelplein Kinderland een leuke speel-
pleinwerking op Sint-Anna in Kortrijk. 

 R speelpleinkinderland.wix.com/welkom

RODENBURG
Speelpleinwerking Rodenburg vzw vindt 
plaats in de Vrije Basisschool Rodenburg en 
op en rond het speelplein aan het Cisterci-
enzerplein, op de wijk Rodenburg in Marke. 
De enthousiaste monitoren bezorgen kin-
deren een mooie vakantietijd tijdens de 
herfstvakantie, paasvakantie (1 week) en 
zomervakantie (laatste 2 weken).

 R www.speelpleinrodenburg.be

MEER INSPIRATIE NODIG?
Neem een kijkje in de brochure van Speel-
kompas en Wazzup. Speelkompas richt zich 
naar de allerkleinsten, van 4 tot 12 jaar. 
Wazzup is er voor tieners en jongeren. Alle 
kinderen (tem 2de graad secundair onder-
wijs) die naar school gaan in Kortrijk krijgen 
de brochures via de school. Je vindt de bro-
chure ook in de openbare stadsgebouwen. 

 R Vragen? Mail naar jeugdcentrum@kortrijk.be

Voor de jongere generaties staat binnenkort een lange zomervakantie voor de 
deur. Heel wat kinderen kunnen op verschillende plaatsen in de stad terecht op de 

speelpleinwerking, of kunnen zich uitleven in een sport- of cultuurkamp. Een overzicht.

Ravotten tijdens 
speelpleinwerking

ANIMATOREN GEZOCHT!
Ben je 16 jaar of ouder en wil je 

samen met andere enthousiaste 

leeftijdsgenoten activiteiten voor 

kinderen op stapel zetten? Neem 

dan contact op met één van de 

verschillende verantwoordelij-
ken via hun website. 

©
 Kattoo

©
 D

avid Sam
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De mensen

@bertsamyn – #erfgoeddag 
Net een pareltje ontdekt in eigen 
streek: de vele kruiden in het 
Baggaertshof #Kortrijk

@_3s_ –  Na 15j Gentenaar, deze 
morgen wakker geworden als 
Kortrijkzaan. De stadsvlucht voor 
de een, is de instroom voor de 
ander. #Kortrijk #Gent

@klagrou – Opnieuw een leuke 
ervaring. Tijden worden steeds 
beter. #runningtour #kortrijkloopt 
#thinkpink

@HanneSyryn – Wat een 
supergeweldige start van een 
veelbelovende zomer in #kortrijk! 
#sinksen

@joanvanderbeken – 
Sinksenfeest #Kortrijk, echt 
genoten met het ganse gezin! 
Sjapoo aan de organisatie!

@SimonFransoo1 – Wens 
@8500kortrijk en @IJDvzw veel 
succes op de eerste dag van 
#blokatkerk! 

BASKETTEAM K-BTK U16
Na een succesvol seizoen, kampioenstitel 
in de provinciale reeks en ‘final four’ in de 
West-Vlaamse bekercompetitie, trokken 
de spelers van de K-BTK U16 midden mei 
naar Tallinn, hoofdstad van de Baltische 
staat Estland. De ploeg kon er zich meten 
met enkele Finse, Estse en Noorse ploe-
gen. Het is de eerste Belgische, laat staan 
Kortrijkse, club ooit die in de tabellen van 
het tornooi in Tallinn werd ingeschre-
ven. De Nord Tallin Cup 2016 staat hoog 
aangeschreven in de regio. Tiit Sokk, 
hoofdcoach van de nationale ploeg van 
Estland en winnaar van Olympisch goud, 
is het hoofd van en de drijvende kracht 
achter het tornooi. De Kortrijkse fusie-
club speelde er overigens in tenues die 
zijn ontworpen en gemaakt met de steun 
van de Groeningestad. 

LARISSA VIAENE
De Kortrijkse Larissa danst, illustreert, 
maakt maskers, kostuums en performan-
ces. Zij verbindt een sterk lichamelijke 
bewegingstaal met plastische kostuums 
en een zichtbare theatertechniek. Zij 
experimenteert met beweging en tast 
daarbij de grenzen van haar eigen li-
chaam als sculptuur af. Zij stuurde twee 
video-installaties in voor haar deelname 
aan Stimulans 16: ‘Lacune’ en L’Identité, 
waarvoor de jury haar onlangs een eer-
volle vermelding gaf. De jury vindt dat 
haar videowerk het experimentele ka-
rakter van de performance overstijgt en 
dat zij erin slaagt om de hedendaagse 
beeldende kunst te bevragen. In Lacune 
willen sculpturen bewegen, zij zoeken 
uit wanneer bewegingen overgaan in 
dansen en waar hun beperkingen lig-
gen. De kijker ziet vooral de groei van de 
voorstelling, wat er achter de schermen 
gebeurt en wat je normaal niet ziet of 
mag zien. L’Identité is een animatiefilm 
waarin Larissa beweegt als een marionet. 
De zwartwitregistratie op film lijkt op een 
opeenvolging van foto’s. De goedgeko-
zen setting in het decor van een groot-
stad geeft een extra dimensie. Daarbij 
verwijst de afwezigheid van geluid op 
een  subtiele manier naar de eerste films. 

VALERIE NOTEBAERT
Het OCMW en de Stad Kortrijk wonnen 
onlangs de Gouden Kinderschoen 2016 
met het project ‘Brugfiguur kinderop-
vang’. Samen met 14 andere lokale be-
sturen, werd het project geselecteerd 
uit 100 inzendingen. De Gouden Kinder-
schoen is een award voor de inzet voor 
een toegankelijke en kwaliteitsvolle kin-
deropvang. Zes brugfiguren werken al 
ruim een jaar in 8 Kortrijkse basisscho-
len. Ze wijzen ouders die het financieel 
moeilijker hebben de weg en bereikten 
zo al meer dan 900 kwetsbare kinderen. 
De brugfiguur kinderopvang is Valerie 
Notebaert. Zij is het aanspreekpunt voor 
zowel ouders als professionelen uit de 
kinderopvangsector. Het gaat om voor-
schoolse opvanginitiatieven in de privé 
en publieke sector. Ze beantwoordt de 
vragen die ouders hebben in de fase 
voordat kinderen naar de opvang gaan 
en tijdens de opvang. Valerie begeleidt 
ook de overgang van de kinderopvang 
naar de school, waar dan aansluiting en 
overleg is met de brugfiguren onderwijs.

 R valerie.notebaert@ocmwkortrijk.be

STROMBOWLI IN FINALE 
MIJN POP-UPRESTAURANT!

Enkel Strombowli en Jalapeno Loco zijn 
nog in de running om de titel van beste 
Pop-Uprestaurant van Vlaanderen in de 
wacht te slepen. De zusjes Chloë en Ma-
gali begonnen hun avontuur twee maan-
den geleden in onze stad. Midden mei 
ruilden ze hun stek op het Stationsplein 
voor het strand van Knokke-Heist. “Hoe-
wel we in eerste instantie niet stonden te 
springen om naar het verre West-Vlaan-
deren af te zakken, moeten wij toegeven 
dat we de stad hebben leren apprecië-
ren. Mensen zijn er heel gastvrij”, vertelt 
Magali. “Wij zijn de inwoners van Kortrijk 
heel dankbaar voor de massale steun die 
we kregen. We hopen dat ze ons blijven 
volgen nu we onze intrek nemen in de 
pop-up aan zee.” De sluwe ‘vosjes’ zijn 
duidelijk uit hun hol gekropen en weten 
tegenwoordig iedere jury te verbazen. 
De overwinning lonkt, maar er gaat nog 
een zware strijd aan vooraf. Help jij mee 
om het ‘Kortrijkse’ duo naar de overwin-
ning te schreeuwen? Noteer dan donder-
dag 9 juni alvast met stip in je agenda. Op 
die avond kan je vanaf 20.35 uur de finale 
volgen op VTM. Liever live? Dan verwel-
komt het team van Strombowli jou graag 
op het strand van Knokke-Heist. VINCENT DE BROUWER

Vincent De Brouwer is sinds kort de nieu-
we directeur van de Belgische afdeling 
van milieuorganisatie Greenpeace. Hij 
werkte eerder al bij non-profitorganisa-
ties als Terre en Iles de Paix (Vredeseilan-
den). De 56-jarige Kortrijkzaan was jaren-
lang actief in de bankensector, zowel in 
België als in het buitenland. Momenteel 
is hij ook bestuurslid en voorzitter van 
het extern kredietcomité bij Alterfin, dat 
investeert in microfinanciering en fair 
trade in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. 
Hij is ook van bij het begin actief geweest 
bij de lokale Greenpeace-groep in Leu-
ven. De volgende jaren wil hij nauwer sa-
menwerken met andere middenveldor-
ganisaties. Het bestuur en personeel van 
Greenpeace België kijken er alvast naar 
uit om samen met Vincent De Brouwer de 
organisatie steeds verder uit te bouwen 
tot een brede beweging voor duurzame 
verandering en vooruitgang. Greenpeace 
België telt momenteel 110.000 leden.

AZ GROENINGE
Een artsenteam van az groeninge is erin 
geslaagd om met één kijkoperatie via de 
buikholte  kankeruitzaaiingen in de long 
en de lever te verwijderen. De nieuwe 
revolutionaire methode is een wereld-
primeur. Met deze nieuwe techniek kan 
men twee afzonderlijke zware operaties 
vermijden en zijn enkel kleine insnijdin-
gen ter hoogte van de buikwand nodig. 
Sinds kort weet men ook dat kijkopera-
ties voor lever- en longingrepen gepaard 
gaan met minder complicaties. Waar nor-
maal twee operaties nodig zijn om alles 
weg te halen, namen de chirurgen nu aan 
de hand van één kijkoperatie de uitzaai-
ingen weg. Na de verwijdering van de 
leveruitzaaiing maakten de chirurgen tij-
dens dezelfde kijkoperatie een opening 
in het middenrif. Via die opening namen 
zij ook de uitzaaiing in de long weg. Aan-
gezien alles via één kijkoperatie gebeurt, 
kan men de chemo na die ene ingreep 
sneller opstarten. 
De artsen pasten die techniek voor het 
eerst toe toe op de 81-jarige Roger Lib-
brecht uit Kortrijk, twee maanden na-
dat een tumor uit zijn dikke darm werd 
gehaald. Vier dagen na de kijkoperatie 
mocht hij al naar huis.

vlnr: Dokter Mathieu D'Hondt en dokter Philip Lerut
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Kortrijk Kort 

Potjebuur

Kortrijk engageert zich dit jaar om als de 
eerste stad in West-Vlaanderen Potjebuur 
te vieren. Kortrijk zet 100% in op Potjebuur 
en stimuleert haar burgers hiermee tot 
wereldburgerschap. Potjebuur is de nieu-
we jaarlijkse feestdag waarbij buren elkaar 
verwennen met een lekker hapje. Dit jaar 
valt Potjebuur samen met het Suikerfeest. 
Eén van de gebruiken van voornoemd 
feest is het brengen van lekker eten naar 
de buren. Wil je die dag een smakelijk hap-
je delen met iemand uit je buurt, ga dan 
naar www.potjebuur.be en laad je ideale 
gerecht op. Je kan individueel deelnemen, 
maar ook met je vereniging, organisatie, 
bedrijf, buurtcomité,… . Nodig vrienden, 
familie en collega’s uit om op jouw/jullie 
favoriete schotel te stemmen. Je kan tot en 
met 26 juni deelnemen. Op 8 juli serveren 
de Flemish Foodies (gelegenheidsreünie 
van de topchefs Kobe Desramaults, Jason 
Blanckaert en Olly Ceulenaere) samen met 
de winnaar het Potjebuurgerecht 2016 aan 
de Kortrijkse burgemeester en genodig-
den. Afspraak op de Veemarkt.

 R www.potjebuur.be

Overleie zomert

Met de Zomer van Overleie geniet je een 
zomer lang van sport, cultuur, dans en 
muziek op en rond het Sint-Amandsplein. 
Het handelscomité vzw Leie Noord to-
vert samen met Stad Kortrijk, Halte-R en 
akTRAKtie het Sint-Amandsplein om tot 
een oord van vermaak en vertier. De Ve-
lodroom heeft plaats gemaakt voor een 
dansvloer en professioneel aangelegde 
petanquebanen. Op 11 en 18 juni vindt 
telkens van 13.30 tot 18.30 uur een pe-
tanquetornooi plaats. Op 12, 19 en 26 juni 
en op 3 en 10 juli kan je van verschillende 
dansdisciplines proeven tijdens Overleie 
Danst. Van 15.30 tot 18.30 uur krijg je een 
gratis dansinitiatie. Tango, swing, Paso 
Doblé, rock’n roll, samba, …. zullen geen 
geheimen meer voor je hebben. Op 11 
en 18 juni vormt het Sint-Amandsplein 
het decor voor Table Gourmande. Van 17 
tot 22 uur laten standhouders tijdens een 
‘foodmarkt’ je van hun verschillende spe-
cialiteiten en lekkernijen proeven. Breng 
wel je eigen bord, bestek en wijnglas mee. 
Op 5, 12, 19 en 26 juni snuister je tussen 
de spullen van de rommelmarkt tijdens de 
Midzomermatinees.

 R info@zomervanoverleie.be of  
www.zomervanoverleie.be

Grote Markt is 
speelplein

Voor het vierde jaar op rij verandert de 
Grote Markt tijdens de zomer in een 
speelparadijs voor de kinderen. Terwijl 
mama, papa, oma of opa op de bank 
of op een terrasje van de zomerzon ge-
nieten, kunnen de kinderen opnieuw 
schommelen, glijden, klimmen, in het 
zand spelen, … De stad kiest dit jaar voor 
het natuurlijke uitzicht: de speeltoestel-
len zijn vervaardigd uit robiniahout: een 
duurzaam hardhout. Toch zit er een fan-
tasierijk thema in verwerkt. De speeltui-
gen laten de kinderen denken dat zij een 
ridder zijn…

Lancering 
bizLocator 
onderwerp van 
ondernemerscafé

Voor ondernemers en investeerders 
die op zoek zijn naar een geschikte be-
drijfslocatie in onze regio, is er vanaf 21 
juni nog één adres: bizLocator. Dit online 
platform ontsluit het aanbod aan be-
drijfsvastgoed van talrijke vastgoedpro-
fessionals en brengt ondernemers die 
een geschikte bedrijfslocatie zoeken met 
hen in contact. O.a. Stad Kortrijk en inter-
communale Leiedal stellen bizLocator, 
een initiatief van Vlaio in samenwerking 
met CIB en andere partners, aan je voor. 
Napraten over de bijzondere bizLocator 
kan aansluitend tijdens het onderne-
merscafé. Kom op dinsdag 21 juni om 
19.30 uur naar de Gotische Zaal van het 
stadhuis waar je meer tekst en uitleg over 
bizLocator krijgt. De toegang is gratis als 
je je inschrijft vóór 17 juni op www.leie-
dal.be/bizlocator_inschrijven.

Kom Op Tegen 
Kanker zoekt 
plantjesverkopers

Zin om mee te werken aan Kom op tegen 
Kanker? Verkoop mee azalea’s tijdens de 
22ste editie van het Plantjesweekend 
op 16, 17 en 18 september 2016. Tijdens 
het derde weekend van september ver-
kopen in heel Vlaanderen duizenden 
vrijwilligers azalea’s: van deur tot deur, 
op de markt, aan de supermarkt,…. ten 
voordele van Kom Op Tegen Kanker. De 
opbrengst gaat naar steun- en zorgpro-
jecten voor kankerpatiënten. Het Vrijzin-
nig Centrum Mozaïek was er van in het 
begin bij en coördineert ook dit jaar het 
plantjesweekend in Kortrijk. Vorig jaar 
gingen 9183 azalea’s de deur uit, dankzij 
de inzet van veel enthousiaste vrijwil-
ligers. Op woensdag 8 juni komen alle 
(kandidaat) vrijwilligers samen voor een 
info- en contactmoment. Iedereen die wil 
meewerken is welkom! Afspraak in het 
Mozaïekcafé (Overleiestraat 15a, Kortrijk) 
om 19 uur. Wil je graag meehelpen, maar 
kan je er op 8 juni niet bij zijn, meld je 
dan aan bij het secretariaat van Kom op 
tegen Kanker Kortrijk op 056 37 16 15 of  
kotk@vcmozaiek.be.

Wissel van 
gedachten over 
Museum X 
tijdens wandeling

Waar nu Kortrijk 1302 is, komt binnenkort 
het nieuwe stadsmuseum. Onder de noe-
mer ‘Museum X Kortrijk’ is een werking 
opgestart om dit museum voor te berei-
den. Dit museum brengt het verhaal van 
de stad en haar deelgemeenten. De offi-
ciële museumcollectie vertelt echter niet 
alles over Kortrijk. De insteek van de be-
woners kan gestalte geven aan het mu-
seum: mondelinge getuigenissen, kleine 
verhalen en lokale erfgoedschatten. Mu-
seum X Kortrijk komt daarom naar je toe. 
Op 1 en 2 juli stappen wij van Sente naar 
Kooigem, langs alle deelgemeenten en 
buurten. Onderweg praten wij met de 
inwoners, ontdekken wij lokaal erfgoed 
en wisselen wij van gedachten over de 
rol en invulling van het toekomstig mu-
seum. Tijdens de wandeling registreren 
wij jullie gesprekken en indrukken. Wij 
delen dit met de buitenwereld. Iedereen 
is welkom om mee te stappen.

 R Geïnteresseerd? Schrijf je in op onze 
nieuwsbrief (via www.museumxkortrijk.be) 
of volg ons via Facebook.

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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Ik zoek een winkelpand

in Gent

Hoe werkt het?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi 

ut aliquip ex ea commodo consequat.

Adverteer je vastgoed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi 

ut aliquip ex ea commodo consequat.

Vind ruimte om te 
ondernemen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi 

ut aliquip ex ea commodo consequat.

Word een 
ondernemingsvriendelij
ke gemeente

Bekijk onze tools

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Mauris 

fermentum tempor iaculis. Mauris 

fermentum enim rutrum, sagittis nulla 

eget, sagittis sem. Aliquam ornare est 

sed accumsan feugiat. Vestibulum 

sapien ipsum, convallis id mollis id, 

lacinia condimentum magna. Interdum 

et malesuada fames ac ante ipsum 

primis in faucibus. 

ROMi BizMart

Tool B Tool C

Tool D Tool E

Welkom bij bizlocator

bizlocator is een platform dat 

ondernemers ondersteunt in de 

zoektocht naar een passende locatie, in 

nauwe samenwerking met de dienst 

economie van jouw gemeente en het 

Agentschap Ondernemen. 

 

bizlocator is een betrouwbare 

community-marktplaats waar 

vastgoedprofessionals, overheden, 

ondernemers en burgers unieke 

bedrijfslocaties kunnen adverteren en 

ontdekken. Of het nu een 

industriegrond, een horeca-pand of 

pop-up vastgoed gaat; bizlocator brengt 

aanbieders van ruimte en ondernemers 

met elkaar in contact.

 

Voor overheden is bizlocator niet enkel 

een ondernemingsvriendelijke 

dienstverlening maar ook een 

instrument ter ondersteuning van het 

ruimtelijk-economisch beleid. Dit nieuw 

instrument is vanaf mei beschikbaar in 

de Stad Gent en wordt in het najaar 

uitgerold naar andere besturen 

waaronder Aalst, Kortrijk, Lokeren, Sint-

Niklaas en Wetteren. bizLocator is een 

initiatief met betrokkenheid van het 

Agentschap Ondernemen, ORIS, CIB 

Vlaanderen, de Vlaamse ICT Organisatie 

en geniet steun  van VOKA, Unizo, 

Leiedal en wvi.

Neem contact op met bizlocator

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Mauris 

fermentum tempor iaculis. Mauris 

fermentum enim rutrum, sagittis nulla 

eget, sagittis sem. Aliquam ornare est 

sed accumsan feugiat. Vestibulum 

sapien ipsum, convallis id mollis id, 

lacinia condimentum magna. Interdum 

et malesuada fames ac ante ipsum 

primis in faucibus. 

bizlocator
bizlocatorstraat 1
9000 Gent

Tel: +32 478 47 61 37
info@bizlocator.be
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. Mauris 

fermentum enim rutrum, sagittis nulla eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed accumsan feugiat. 

Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum magna. Interdum et malesuada 

fames ac ante ipsum primis in faucibus. 
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Welkom bij bizlocator

bizlocator is een platform dat ondernemers ondersteunt in de zoektocht naar een passende locatie, in 

nauwe samenwerking met de dienst economie van jouw gemeente en het Agentschap Ondernemen. 

 

bizlocator is een betrouwbare community-marktplaats waar vastgoedprofessionals, overheden, 

ondernemers en burgers unieke bedrijfslocaties kunnen adverteren en ontdekken. Of het nu een 

industriegrond, een horeca-pand of pop-up vastgoed gaat; bizlocator brengt aanbieders van ruimte en 

ondernemers met elkaar in contact.

 

Voor overheden is bizlocator niet enkel een ondernemingsvriendelijke dienstverlening maar ook een 

instrument ter ondersteuning van het ruimtelijk-economisch beleid. Dit nieuw instrument is vanaf mei 

beschikbaar in de Stad Gent en wordt in het najaar uitgerold naar andere besturen waaronder Aalst, 

Kortrijk, Lokeren, Sint-Niklaas en Wetteren. bizLocator is een initiatief met betrokkenheid van het 

Agentschap Ondernemen, ORIS, CIB Vlaanderen, de Vlaamse ICT Organisatie en geniet steun  van VOKA, 

Unizo, Leiedal en wvi.

Neem contact op met bizlocator
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Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat.

Adverteer je 
vastgoed

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat.

Vind ruimte om te 
ondernemen

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat.

Word een 
ondernemingsvrien
delijke gemeente

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. Mauris 

fermentum enim rutrum, sagittis nulla eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed accumsan feugiat. 

Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum magna. Interdum et malesuada 

fames ac ante ipsum primis in faucibus. 
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bizlocator
bizlocatorstraat 1
9000 Gent

Tel: +32 478 47 61 37
info@bizlocator.be

bizlocatorstraat 1
9000 Gent

Tel: +32 478 47 61 37
info@bizlocator.be

Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel niet om ons te contacteren!

Bekijk ook de antwoorden op de meest gestelde vragen op onze FAQ pagina.

Of contacteer ons via onderstaan contactformulier.

Naam*

Bedrijf

Adres

E-mailadres*

Telefoonnummer*

vraag/ opmerking*

velden met een * zijn verplicht in te vullen

Inschrijven op nieuwsbrief
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. Mauris fermentum enim rutrum, sagittis nulla 

eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed accumsan feugiat. Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum 

magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 

Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam 

enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. Mauris fermentum enim rutrum, sagittis nulla 

eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed accumsan feugiat. Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum 

magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 

Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam 

enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. Mauris fermentum enim rutrum, sagittis nulla 

eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed accumsan feugiat. Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum 

magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 

Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam 

enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. 

Hoe kan ik me registreren?

Waar kan ik mijn pand te koop aanbieden?

Welke gemeentes zijn momenteel aangesloten?

Wie is bizlocator?
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. 

Mauris fermentum enim rutrum, sagittis nulla eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed 

accumsan feugiat. Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum 

magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 

Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque 

magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac 

scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. 

Mauris fermentum enim rutrum, sagittis nulla eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed 

accumsan feugiat. Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum 

magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 

Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque 

magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac 

scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. 

Mauris fermentum enim rutrum, sagittis nulla eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed 

accumsan feugiat. Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum 

magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 

Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque 

magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac 

scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. 

� �Terug naar overzicht

Terug naar overzicht

Ook Lokeren doet mee!15/04/2015
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. 

Mauris fermentum enim rutrum, sagittis nulla eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed 

accumsan feugiat. Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum 

magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 

Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque 

magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac 

scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. 

Lees meer

Ook Lokeren doet mee!15/04/2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. 

Mauris fermentum enim rutrum, sagittis nulla eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed 

accumsan feugiat. Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum 

magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 

Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque 

magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac 

scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. 

Lees meer

Ook Lokeren doet mee!15/04/2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. 

Mauris fermentum enim rutrum, sagittis nulla eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed 

accumsan feugiat. Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum 

magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 

Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque 

magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac 

scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. 

Lees meer

Ook Lokeren doet mee!15/04/2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. 

Mauris fermentum enim rutrum, sagittis nulla eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed 

accumsan feugiat. Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum 

magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 

Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque 

magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac 

scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. 

Lees meer

Ook Lokeren doet mee!15/04/2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. 

Mauris fermentum enim rutrum, sagittis nulla eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed 

accumsan feugiat. Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum 

magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 

Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque 

magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac 

scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. 

Lees meer

Ook Lokeren doet mee!15/04/2015
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. Mauris fermentum enim rutrum, sagittis nulla 

eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed accumsan feugiat. Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum 

magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 

Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam 

enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. Mauris fermentum enim rutrum, sagittis nulla 

eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed accumsan feugiat. Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum 

magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 

Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam 

enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. Mauris fermentum enim rutrum, sagittis nulla 

eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed accumsan feugiat. Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum 

magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 

Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam 

enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. Mauris fermentum enim rutrum, sagittis nulla 

eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed accumsan feugiat. Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum 

magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 

Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam 

enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. 

www.romi.be
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. Mauris fermentum 

enim rutrum, sagittis nulla eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed accumsan feugiat. Vestibulum sapien 

ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in 

faucibus. 

Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget 

convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget convallis urna, 

euismod aliquam enim. 

Lees meer

ROMI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. Mauris fermentum 

enim rutrum, sagittis nulla eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed accumsan feugiat. Vestibulum sapien 

ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in 

faucibus. 

Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget 

convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget convallis urna, 

euismod aliquam enim. 

Lees meer

ROMI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. Mauris fermentum 

enim rutrum, sagittis nulla eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed accumsan feugiat. Vestibulum sapien 

ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in 

faucibus. 

Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget 

convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget convallis urna, 

euismod aliquam enim. 

Lees meer

ROMI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. Mauris fermentum 

enim rutrum, sagittis nulla eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed accumsan feugiat. Vestibulum sapien 

ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in 

faucibus. 

Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget 

convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget convallis urna, 

euismod aliquam enim. 

Lees meer

ROMI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. Mauris fermentum 

enim rutrum, sagittis nulla eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed accumsan feugiat. Vestibulum sapien 

ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in 

faucibus. 

Duis eget convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget 

convallis urna, euismod aliquam enim. Cras vitae ornare mi, ac scelerisque magna. Duis eget convallis urna, 

euismod aliquam enim. 

Lees meer

ROMI
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Wie zijn we?

bizlocator is een platform dat ondernemers ondersteunt in de zoektocht naar een passende locatie, in nauwe samenwerking met de 

dienst economie van jouw gemeente en het Agentschap Ondernemen. 

 

bizlocator is een betrouwbare community-marktplaats waar vastgoedprofessionals, overheden, ondernemers en burgers unieke 

bedrijfslocaties kunnen adverteren en ontdekken. Of het nu een industriegrond, een horeca-pand of pop-up vastgoed gaat; bizlocator 

brengt aanbieders van ruimte en ondernemers met elkaar in contact.

 

Voor overheden is bizlocator niet enkel een ondernemingsvriendelijke dienstverlening maar ook een instrument ter ondersteuning van 

het ruimtelijk-economisch beleid. Dit nieuw instrument is vanaf mei beschikbaar in de Stad Gent en wordt in het najaar uitgerold naar 

andere besturen waaronder Aalst, Kortrijk, Lokeren, Sint-Niklaas en Wetteren. bizLocator is een initiatief met betrokkenheid van het 

Agentschap Ondernemen, ORIS, CIB Vlaanderen, de Vlaamse ICT Organisatie en geniet steun  van VOKA, Unizo, Leiedal en wvi.
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� � ZOEKIk zoek een winkelpand in Gent

Hoe werkt het?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat.

Adverteer je vastgoed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat.

Vind ruimte om te 
ondernemen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat.

Word een 
ondernemingsvriendelijke 
gemeente

Bekijk onze tools

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. Mauris fermentum enim rutrum, sagittis nulla 

eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed accumsan feugiat. Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum 

magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 

ROMi BizMart Vind je ruimte Tool A

Tool B Tool C Tool D Tool E
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Partners

Welkom bij bizlocator

bizlocator is een platform dat ondernemers ondersteunt in de zoektocht naar een passende locatie, in nauwe samenwerking met de 

dienst economie van jouw gemeente en het Agentschap Ondernemen. 

 

bizlocator is een betrouwbare community-marktplaats waar vastgoedprofessionals, overheden, ondernemers en burgers unieke 

bedrijfslocaties kunnen adverteren en ontdekken. Of het nu een industriegrond, een horeca-pand of pop-up vastgoed gaat; bizlocator 

brengt aanbieders van ruimte en ondernemers met elkaar in contact.

 

Voor overheden is bizlocator niet enkel een ondernemingsvriendelijke dienstverlening maar ook een instrument ter ondersteuning van 

het ruimtelijk-economisch beleid. Dit nieuw instrument is vanaf mei beschikbaar in de Stad Gent en wordt in het najaar uitgerold naar 

andere besturen waaronder Aalst, Kortrijk, Lokeren, Sint-Niklaas en Wetteren. bizLocator is een initiatief met betrokkenheid van het 

Agentschap Ondernemen, ORIS, CIB Vlaanderen, de Vlaamse ICT Organisatie en geniet steun  van VOKA, Unizo, Leiedal en wvi.

Neem contact op met bizlocator

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. Mauris fermentum enim rutrum, sagittis nulla 

eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed accumsan feugiat. Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum 

magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 
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� � ZOEKIk zoek een winkelpand in Gent

Hoe werkt het?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat.

Adverteer je vastgoed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat.

Vind ruimte om te 
ondernemen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat.

Maak jou gemeente 
ondernemingsvriendelijk 

Welkom bij bizlocator

bizlocator is een platform dat ondernemers ondersteunt in de zoektocht naar een passende locatie, in nauwe samenwerking met de 

dienst economie van jouw gemeente en het Agentschap Ondernemen. 

 

bizlocator is een betrouwbare community-marktplaats waar vastgoedprofessionals, overheden, ondernemers en burgers unieke 

bedrijfslocaties kunnen adverteren en ontdekken. Of het nu een industriegrond, een horeca-pand of pop-up vastgoed gaat; bizlocator 

brengt aanbieders van ruimte en ondernemers met elkaar in contact.

 

Voor overheden is bizlocator niet enkel een ondernemingsvriendelijke dienstverlening maar ook een instrument ter ondersteuning van 

het ruimtelijk-economisch beleid. Dit nieuw instrument is vanaf mei beschikbaar in de Stad Gent en wordt in het najaar uitgerold naar 

andere besturen waaronder Aalst, Kortrijk, Lokeren, Sint-Niklaas en Wetteren. bizLocator is een initiatief met betrokkenheid van het 

Agentschap Ondernemen, ORIS, CIB Vlaanderen, de Vlaamse ICT Organisatie en geniet steun  van VOKA, Unizo, Leiedal en wvi.

Neem contact op met bizlocator

Bekijk onze tools

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. Mauris fermentum enim rutrum, sagittis nulla 

eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed accumsan feugiat. Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum 

magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 

ROMi BizMart Vind je ruimte Tool A

Tool B Tool C Tool D Tool E

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tempor iaculis. Mauris fermentum enim rutrum, sagittis nulla 

eget, sagittis sem. Aliquam ornare est sed accumsan feugiat. Vestibulum sapien ipsum, convallis id mollis id, lacinia condimentum 

magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. 

bizlocator
bizlocatorstraat 1
9000 Gent

Tel: +32 478 47 61 37
info@bizlocator.be

Home

Wat doen we?

Tools

Over bizlocator

Nieuws

Contact

Adverteer je ruimte

Help

Delen

Aanmalden

Registreren

Technische documentatie Open data Privacy Policy Algemene voorwaarden� �

�
menu

Wie zijn we?

bizlocator is een platform dat 

ondernemers ondersteunt in de 

zoektocht naar een passende locatie, in 

nauwe samenwerking met de dienst 

economie van jouw gemeente en het 

Agentschap Ondernemen. 

 

bizlocator is een betrouwbare 

community-marktplaats waar 

vastgoedprofessionals, overheden, 

ondernemers en burgers unieke 

bedrijfslocaties kunnen adverteren en 

ontdekken. Of het nu een 

industriegrond, een horeca-pand of 

pop-up vastgoed gaat; bizlocator brengt 

aanbieders van ruimte en ondernemers 

met elkaar in contact.

 

Voor overheden is bizlocator niet enkel 

een ondernemingsvriendelijke 

dienstverlening maar ook een 

instrument ter ondersteuning van het 

ruimtelijk-economisch beleid. Dit nieuw 

instrument is vanaf mei beschikbaar in 

de Stad Gent en wordt in het najaar 

uitgerold naar andere besturen 

waaronder Aalst, Kortrijk, Lokeren, Sint-

Niklaas en Wetteren. bizLocator is een 

initiatief met betrokkenheid van het 

Agentschap Ondernemen, ORIS, CIB 

Vlaanderen, de Vlaamse ICT Organisatie 

en geniet steun  van VOKA, Unizo, 

Leiedal en wvi.

Neem contact op met bizlocator

bizlocator
bizlocatorstraat 1
9000 Gent

Tel: +32 478 47 61 37
info@bizlocator.be
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Adverteer je vastgoed Vind ruimte om te 
ondernemen

Maak jou gemeente 
ondernemingsvriendelijk 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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ABOVE ALL,
IT’S A JAGUAR.

ALL-NEW JAGUAR F-PACE

4,9–8,9 L/100 KM. CO2: 129–209 G/KM.
Prijs btwi op 1 januari 2016. Afgebeeld model: Jaguar F-PACE met opties. Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.jaguar.be. Jaguar Care: 3 jaar waarborg, assistentie 
en geprogrammeerd onderhoud zonder kilometerbeperking. Geef voorrang aan veiligheid.

VANAF € 43.050
Maak kennis met een compleet nieuwe Jaguar.  De krachtige en gespierde look 
van de nieuwe F-PACE is duidelijk geïnspireerd op de F-TYPE en laat niemand 
onberoerd. Hij rijdt ook als een volbloed sportwagen, dankzij zijn aluminium 
structuur en gesofi sticeerde ophanging. De F-PACE combineert als geen 
andere wagen sportieve prestaties met dagdagelijks gebruiksgemak. Deze 
performance SUV legt de lat hoger.

Ontdek de Jaguar F-PACE nu bij uw Jaguar concessiehouder:

Jaguar West
Spoorbermstraat 20, 8500 Kortrijk Tel. 056/35.58.73
www.jaguarwest.be 

J_BENL_F-PACE_16_SP_240x285_T3_2dealer_NL.indd   1 11/04/16   15:10
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INFODAG

ZATERDAG 25 JUNI
van 9 tot 13 u.

hogeschool 
design your future

vives.be/inschrijven

 BRUGGE · KORTRIJK · OOSTENDE · ROESELARE · TIELT · TORHOUT
ADV_190x81mm.indd   1 12/05/16   13:46

Professional Organizer

www.kapcon.be

Sit Back. Relax. We’re on it !
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Kortrijk Kort 

Eindejaars- 
tentoonstelling 
Academie

Heb je zin om naar de Academie te 
gaan, maar je weet niet goed of het iets 
is voor jou? Schuilt er een Van Gogh of 
Rembrandt in je, of eerder een Rodin of 
Coco Chanel? Bezoek op 25 en 26 juni 
de eindejaarstentoonstelling van de 
Academie Kortrijk. Ieder atelier opent 
zijn deuren en biedt je een inleidende 
workshop aan, waardoor je een goede 
kijk krijgt op de werking van zo’n atelier. 
De docenten begeleiden je en geven je 
de nodige informatie. Er zijn workshops 
voor jong en oud! Lagere, middelbare 
en hogere graad, kinderen, jongeren en 
volwassenen vinden er hun gading! Geen 
zin om workshops te volgen? Je kan het 
tentoongestelde werk van de leerlingen 
bewonderen of één van de rondleidin-
gen volgen waarbij je het reilen en zeilen 
van de Academie ontdekt. Afspraak op 25 
en 26 juni van 10 uur tot 12 uur en van 
14 uur tot 17 uur in de Academie Kortrijk, 
aan de Houtmarkt.

 R www.facebook.com/academiekortrijk

Zonevreemd 
jeugdverblijf 
Verblijfshoeve 
Van Clé

Op 3 april 2014 viel de beslissing om 
het PRUP ‘zonevreemd jeugdverblijf 
Verblijfshoeve Van Clé’ op te maken. Het 
PRUP wordt gelijktijdig met volgende 
PRUP’s opgemaakt die dezelfde thema-
tiek omvatten: PRUP Zonevreemd jeugd-
verblijf De Oesterput (Oostende), PRUP 
Zonevreemd jeugdverblijf De Horizon 
(Bredene) en PRUP Zonevreemd jeugd-
verblijf De Karmel (Brugge). De Verblijfs-
hoeve van Clé, gelegen aan de Kleine 
Marktstraat ter hoogte van het nummer 4 
is een zonevreemd jeugdverblijf, maar is 
wel in orde met de stedenbouwkundige 
vergunning(en). Met de opmaak van het 
PRUP ‘zonevreemd jeugdverblijf Verblijfs-
hoeve Van Clé’ probeert men om planolo-
gisch duidelijkheid te scheppen en toetst 
men eventuele uitbreidingsmogelijkhe-
den ruimtelijk af. Indien dit het geval zou 
zijn, tracht men dit juridisch mogelijk te 
maken. Het openbaar onderzoek loopt 
tot en met 30 juni 2016. Tijdens die pe-
riode kan elke burger zijn opmerkingen, 
bezwaren of adviezen indienen.

Hulp nodig bij het 
invullen van je 
belastingsaangifte?

Vergeet ook dit jaar niet om tijdig je belas-
tingsaangifte in te dienen! Je kan de aan-
gifte elektronisch doen op www.taxon-
web.be of de ingevulde papieren versie 
sturen naar het scanningscentrum in Gent. 
De papieren aangiftes moeten binnen zijn 
tegen 30 juni, voor een aangifte via Tax on 
web heb je tijd tot 13 juli 2016. Met vra-
gen kan je terecht bij het kantoor van de 
belastingen in de Hoveniersstraat 31 in 
Kortrijk, en dit elke werkdag in juni van 8 
tot 15 uur. Vergeet het volgende niet mee 
te brengen, indien voorhanden: 
• identiteitskaart
• de belastingsbrief 
• loonfiches, attesten en je aanslagbiljet 

van het voorgaande jaar
• bedrag van het kadastraal inkomen
• bewijzen van betalingen die recht op 

aftrekbaarheid geven (hypothecaire 
leningen, levensverzekeringen, giften 
van sommige instellingen, kosten voor 
kinderopvang, uitgaven voor energie-
besparende maatregelen, betalingsbe-
wijzen van onderhoudsgeld ...)

Opening 
bijeneiland 
Kinderboerderij 
Marke

In het voorjaar 2015 ging in Kinderboer-
derij Van Clé in Marke het project ‘bijen-
eiland’ van start. Bedoeling was om een 
evenwichtig ecosysteem te realiseren.
Dit opzet is geslaagd: het eiland is onder-
tussen een thuis voor insecten en andere 
dieren. Je vindt er een insectenhotel, 
vlinderkasten, een vijver waar amfibieën 
zich in hun nopjes voelen en bijenkas-
ten. Je treft er ook een grote diversiteit 
van struiken aan: Gelderse roos, Klimop, 
Sleedoorn, Zwarte bes, Aalbes, Rode Ri-
bes, …. Op zondag 5 juni vindt om 11 uur 
de officiële opening plaats van dit fraaie 
stukje ecologisch groen. Daarbij kan elke 
aanwezige zelf een stukje inzaaien met 
bloemenzaden. De Kinderboerderij ge-
bruikt het eiland voor educatieve rond-
leidingen. Bovendien kunnen scholen/
klassen/verenigingen er een nieuw ont-
wikkeld educatief bijenspel spelen.  Het 
bijeneiland vormt een concrete realisatie 
uit het Kortrijkse bijenplan. De stad zet 
verder in op vergroening en bebloe-
ming met aandacht voor de bijen: bijen-
vriendelijke aanplantingen, voldoende 
nestgelegenheid, een nultolerantie voor 
sproeistoffen.

Gooi jouw idee op straat 
en verover de binnenstad  
tijdens autovrije zondag

Op zondag 18 september maken we de binnenstad autovrij. Duid de dag nu al met 
stip aan in je agenda, autovrije zondag is hét moment om samen de straten (on)veilig 
te maken! Net als vorig jaar veroveren bruisende activiteiten de autovrije straten van 
de binnenstad. Karamblas, Bruggenloop en de opening van de schouwburgseizoen 
staan opnieuw op het programma samen met heel wat rollende, dansende en avon-
tuurlijke activiteiten voor jong en oud. De stad lanceert 2 oproepen voor jou: 

AUTOVRIJ 1: ZET JE LIVING OP STRAAT 
Zet samen met je buren een gezellige living buiten, organiseer een gezelschapsspel-
letjestornooi, stoepkrijtportretten of een vertelhoekje voor kinderen. 

AUTOVRIJ 2: VEROVER HET STRAATPODIUM
Zangstondes, celloconcerten, tango, flashmobs, monologen, hele theaterstukken of 
andere performances, het kan allemaal. We voorzien in een fijne plek in de stad om 
jouw optreden tot zijn recht te laten komen. 

DOE JE MEE? 
Dien je voorstel in via de site www.kortrijkdoetmee.be. Vermeld in de titel van je idee 
Autovrij 1 of Autovrij 2 en beschrijf je idee. Doe ook een voorstel van de plaats in de 
binnenstad waar je jouw idee wil uitvoeren en laat weten wat je eventueel kan nodig 
hebben. Alle info over de oproepen voor autovrije zondag vind je op www.kortrijk.be/
veroverdestraat. Heb je een idee buiten het kader van oproep 1 of 2? Verras ons! Dien 
je voorstel in via www.kortrijkdoetmee.be en vermeld Autovrij X in de titel. Dien je 
idee in tegen 25 juni. De laatste week van juni gaat een jury na of jouw idee past in de 
organisatie van autovrije zondag. Je krijgt sowieso een antwoord!

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

K
A

A
G

A
A

A
E

N
N

L
N

T
?

O
H

 I
 

M
U

JA
I

D
S

 E
 

 E
K

N
R I

M
J

KK
AA

AA
GG

AA
AA

AA
EE

NN
NN

LL
NN

TT
??

OO
HH

 I IMM
UU

JJAA
II

DD
SS

 E E  E E
KK

NN
RR II

MM
JJ



18 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 19

J U N I  2 0 1 6J U N I  2 0 1 6

Dries Dumoulin is geboren en getogen in 
Kortrijk en had dus geen moeite om een 
stad te kiezen voor het verwezenlijken 
van zijn jongensdroom: een all-round auto 
event van tuningwagens over hotrods, van 
oldtimers tot dreamcars.

Dries, jij organiseerde de voorbije jaren 
the VAG United Indoorshow. Vanwaar de 
ommezwaai naar dit breder event?
Bij ons vorig event focusten wij ons enkel op 
wagens uit de Volkswagen Audi Groep. Echte 
autoliefhebbers beperken zich echter zelden 
tot één merk en/of periode. Hoewel mijn 
passie voor auto’s begonnen is met een VW 
Golf cabrio I en een Peugeot 205 Gti, kan ik 
ook genieten van een snelheidsritje met een 
Aston Martin. Neem maar even een kijkje in 
de garage van echte autofans. Daar staat een 

Amerikaanse oldtimer Mustang broederlijk 
naast een Citroën 2pk'tje, terwijl zij nog een 
oldtimer BMW aan het verbouwen zijn. 

Welke must-sees zullen op GR8 I.C.S aan-
wezig zijn?
Je kan wagens bewonderen uit het luxe 
segment die verbouwd zijn met een Prior-
Design Widebody kit. Nieuwe wagens wor-
den niet vaak onmiddellijk verbouwd, maar 
wij hebben toch enkele leuke Belgische 
premières. Op onze wegen kom je bijvoor-
beeld niet snel de Nissan GT-R tegen, maar 
op onze show kan je de Belgische Liberty 
walk GT-R ontdekken. Verder brengt Ma-
reike Fox haar Dodge Challenger mee met 
Hellcat motor en haar befaamde GT- R. Ten 
slotte zullen wij de liefhebbers van Porsche 
en Ferrari niet vergeten! Op de stand van 

Dream Car Media Events en Runball Rally 
kunnen eigenaars plannen maken voor de 
rondrit van hun dromen. 

Uit welke landen komen de deelnemers?
Wij hebben nu al wagens uit Italië, Duits-
land, Frankrijk, Polen, Roemenië, het Ver-
enigd Koninkrijk, Nederland, Zweden, 
Noorwegen, Monaco en uiteraard ook vele 
toppers uit Vlaanderen.

Wat maakt deze show anders dan ande-
re auto-events?
Vooralsnog zijn wij de eerste show die 
zich niet beperkt tot oldtimers of tuning-
wagens, maar alles onder één dak verza-
melt. Centraal in Kortrijk Xpo plaatsen 
wij de 100 mooiste wagens. In onze ‘Rock 
a Billy hal’ komen de oldtimers en een 
swapmeet. De ‘Supercar hal’ huisvest veel 
wagens uit de privé-sector, alsook bedrij-
ven die deze wagens tweedehands verko-
pen. Voor de ‘Tuninghal’ selecteerden wij 
400 wagens uit binnen- en buitenland. 
Natuurlijk mogen de officiële dealers niet 
ontbreken en kunnen zij hun nieuwste 
model in de kijker zetten.

 R GR8 vindt plaats op zaterdag 9 juli van 12 tot 
20 uur en zondag 10 juli van 10 tot 17 uur in 
Kortrijk Xpo, www. gr8-ics.com

10 lezers maken kans op een 
gratis ticket voor de beurs. 
Mail vóór 15 juni naar 
stadsmagazine@kortrijk.be

In Kortrijk Xpo is 30.000m² gereserveerd waarin zo’n 400 topwagens  
uit binnen- en buitenland een plaatsje krijgen, afgewisseld met talrijke 

standen van clubs en handelaars.

International Car Show 
palmt Kortrijk Xpo in

Ook in Kortrijk en Heule vinden evenemen-
ten plaats om de Rode Duivels vooruit te 
schreeuwen. Behalve de openingswed-
strijd kan je in eerste instantie de groeps-
wedstrijden van de Rode Duivels bijwonen. 
Als België zich kwalificeert voor de volgen-
de ronde(s), zendt men ook die wedstrijden 
uit. Ook de finale kan je volgen. 

DUIVELS KORTRIJK
Met 'Duivels Kortrijk' wil men Kortrijk on-
derdompelen in een toffe voetbalsfeer. Op 
het Schouwburgplein kunnen tot 4.500 

personen op een reuzenscherm van 42 m² 
verschillende wedstrijden volgen met een 
superieure klankkwaliteit. Professionele 
deejays brengen er vóór en na de wedstrijd 
de sfeer in. De toegang is gratis. Op 18 juni 
doen de organisatoren er nog een extraatje 
bij. "Omdat die match op een zaterdag valt, 
om 15 uur, nodigen wij iedereen uit voor 
een verrassend muzikaal optreden vanaf 
13.30 uur. Vuur-, licht- en muzikale effecten 
maken het plaatje compleet", aldus organi-
sator Kurt Goethals.

HEULE DUIVELT
Ook in Heule kan je alle matchen van de 
Belgen, de openingswedstrijd en de finale 
volgen op een scherm van 15 m². Na de 
wedstrijden op 10 juni en 10 juli volgt een 
spetterend vuurwerk. Plaats van afspraak is 
het Kasteelpark van Heule. 

HOU HET VEILIG 
Grote handtassen of rugzakken zijn niet 
toegelaten op het terrein. Ook glas of eigen 
drank, voetzoekers, Bengaals vuur en ander 
feestvuurwerk laat je thuis. Twee uur vóór 
de match kan je je plekje verzekeren op het 
plein. Uiterlijk om middernacht sluit men 
het plein af om de nachtrust van buurtbe-
woners niet te verstoren. 

* Enkel als België zich kwalificeert voor deze ronde. 
Op 13 juni zorgt De Stroom vzw voor een toegankelijk 
voetbaldorp op het Schouwburgplein.
Meer op www.duivelskortrijk.be  en facebook 
(Heule Duivelt XL  2016)

10 juni – 21 uur Frankrijk - Roemenië Schouwburgplein Kasteelpark

13 juni – 21 uur België – Italië Schouwburgplein Kasteelpark

18 juni – 15 uur België – Ierland Schouwburgplein Kasteelpark

22 juni – 21 uur Zweden – België Schouwburgplein Kasteelpark

25 of 26 of 27 juni 1/8 finale Schouwburgplein* Kasteelpark*

1 of 2 of 3 juli 1/4 finale Schouwburgplein* Kasteelpark*

6 of 7 juli 1/2 finale Schouwburgplein* Kasteelpark*

10 juli – 21 uur Finale Schouwburgplein Kasteelpark

Dompel je onder in 
een Duivelse sfeer

Vanaf 10 juni barst de zwart-geel-rode gekte  
in ons land in alle hevigheid los.

WIN

©
 H
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KINDERFILM | CINEMAATJES: REIS NAAR 
HET NOORDEN (7+) | 14u,  ook op zo 5/6 om 10 en 
14u | € 9/7,5 (-26/+65)/6 (eyca)/5,50 (-12) | Budascoop | 
 www.budakortrijk.be | reserveren via info@budakortrijk.be 

DONDERDAG 2 JUNI 

SPELEN | OPENING SPEELTUIN | 17u | Grote Markt | blz.12

VRIJDAG 3 JUNI 

THEATER | ' T ES EEN FLUTSE | 20u, ook op za 4/6 
om 20u | € 13 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.
dekortrijkserevue.be  *
PROEVEN | BIERPROEFAVOND | 19.30u | € 10 | Buurt-
huis Rollegem | 056 32 01 59  | gezinsbondrollegem@hotmail.com *

ZATERDAG 4 JUNI

UITSTAP | LEKKER KORTRIJK | 14.30u | € 15 | Begijn-
hofpark | 09 233 76 89 | www.vizit.be *
WANDELEN | WANDELING IN LEIEKANT 'T 
SCHRIJVERKE | 14.30u | parkeerplaats Kokuitplein Marke 
(einde Koedreef) | 0493 52 91 06 *
FESTIVAL | DE HEERLIJKHEID VONKT! |  
Muziek uit de jaren 80 met o.a. Arbeid Adelt! | 19 tot 3u | € 13 |  
Hoeve de Heerlijkheid, Zeger van Heulestraat | 056 24 06 20 | 
oc.devonke@kortrijk.be *
VOETBAL | KVK JUPILER CUP | 9 tot 18u | € 80 | KVK 
Jeugdacademie | 0491 22 23 61  | tornooien@kvk.be 
OPEN CLASS | FOCUS OP .. ONZE KLEDIJ | Open 
class met Ilke Cob rond Modecreatie i.s.m. Texture en Academie 
Kortrijk | 10.30u | Texture | gecombineerd met bezoek € 6 |  
www.kortrijk.be/bibliotheek/focusop *
FILM | WATERMARK (VAN EDWARD BUR-
TYNSKY – I.K.V. WATER.WAR) | 20.15u | nadien 
nog bezoek aan expo water.war mogelijk |  € 9/7,5 (-26/+65)/6 
(eyca) | Budascoop  | www.budakortrijk.be 
HERDENKING | 14de HERDENKINGSWEEKEND 
OORLOG EN VREDE MARKE | ook op zo 5/6 | vanaf  9u

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

AGENDA VAN 1 JUNI  TEM 2 JULI 2016

TEM ZONDAG 5 JUNI

EXPO | PHOTO VIEW 2016 | zo, za van 11 
tot 18u (ma, di, woe, do, vrij gesloten) | Budatoren |  
www.kortrijk.be/photo-view-2016

TEM ZONDAG 19 JUNI

EXPO | STIMULANS WEDSTRIJD EN EXPO 
VOOR JONG BEELDEND TALENT | open zo van 
11 tot 18u, do, vrij, za van 14 tot 18u | Paardenstallen | 056 27 77 
82  | stimulans@kortrijk.be *

TEM ZONDAG 26 JUNI

THE SAME OPPOSITES 
Tot 26 juni kan je in ‘The Same Opposites’ het werk 
van de twee jonge beloftevolle fotografen Sanne De 
Wilde en An-Sofie Kesteleyn ontdekken. Zij brengen 
voor hun eerste gemeenschappelijke tentoonstel-
ling de ‘dead darlings’ van hun fotografisch oeuvre 
opnieuw tot leven. Geen verzameling losse foto’s, 
maar een collage waar kleur en vorm, het verhaal 
en het ontbreken daarvan, de link leggen. De bedoe-
ling: een gesprek aan te gaan in beelden en elk beeld 
vraag en antwoord te laten zijn. Zodat het geheel een 
eigen leven gaat leiden in een nieuw kader.

 R do-za: 14-18 uur, zo 11-18 uur | Vleugel 
gelijkvloerse verdieping Burgemeester 
Tayaertstraat |gratis toegang  
www.bu-box.be

EXPO | WATER.WAR | woe t.e.m. za: 14 tot 18u, zo & 
feestdagen: 10 tot 18u | € 6/5 (-26, +65, groepen)/4 (-12) | 
Budafabriek, Dam 2a | www.waterwar.be *

TEM DINSDAG 28 JUNI

FILM | JULIETA | tot 28/6 | diverse uren | € 9/7,5(-
26/65+)/6 (abo/eyca) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.
budakortrijk.be 

WOENSDAG 1 JUNI 

THEATER | TRIBUNA(A)L | 20.15u, ook op do 2/6, vrij 
3/6, za 4/6 om 20.15u | € 11/9 (-26, +65, groepen) | Theater 
Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be  
THEATER | KOMMIL FOO MET 'SCHOFT' | 20.15u, 
ook op do 2/6 om 20.15u | € 26 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 
98 55 | www.schouwburgkortrijk.be  

LEZING | STANDPUNTEN WEST-VLAANDE-
REN | 20u | gratis deelname, maar inschrijven verplicht |  Dak-
café Stadhuis Kortrijk (ingang via Papenstraat) | 03 289 12 05 | 
vorming@beeldexpressie.be *
CONCERT | CATE LE BON + BLACKIE & THE 
OOHOOS | 20u | € 12 | De Kreun | www.dekreun.be
KINDERFILM | CINEMAATJES: TIJGERTJE EN 
ANDERE VERHALEN (3+) | 14u, ook op zo 5/6 om 10 
en 14u | € 9/7,5 (-26/+65)/6 (eyca)/5,50 (-12) | Budascoop  | 
 www.budakortrijk.be | reserveren via info@budakortrijk.be 

© Johan Jacobs

Weet jij waar deze foto genomen is? 
Stuur dan vóór 15 juni een kaartje naar: 
Stadsmagazine, Ken jouw stad, Grote 
Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar 
stadsmagazine@kortrijk.be. Tien lezers 
maken kans op een multifunctionele 
sjaal van de stad (type buff).

De winnaars van vorige maand
Heel wat lezers herkenden de kapel aan SC 
Wembley. Zij mogen een gratis exemplaar van 
het boek ‘De rivier maakt de stad’ ophalen bij 
het Onthaal- en meldpunt van de stad: Bob 
Desmet, Marleen Moermans, Bart Speybrouck, 
Inge Callens, Sam Willems, Marc Remmerie, 
Roos Debouck, Mark Landieux, Nicole Monserez, 
Wilfried Buseyne, Guido Depoorter, Christian 
Vanden Eynde, Jacques Benoit, Roger Meyere, 
Peter Seynhaeve, Mark Noyen, Karen Beleyn, 
Bernard Deconinck, Wim Vercruysse, Nils 
Vandewiele, Harman Vanbosseghem, Carole 
Chiers, Nele Vanhoutte, Ortwin Van Iseghem. 
Vier lezers kregen een gratis registratie voor de 
midzomerrun: Karen De Schrijver, David De 
Henau, Robbe Stuyve en Pieter Debode. 

Ken 
jouw 
stad!

WIN

Op zoek naar het 
lila blauwe wonder
Het bloeiende vlas in juni zorgt voor een groene zee met lila blauwe 
stippen. Texture, museum over Leie en vlas, organiseert samen met 
Terra Mobile twee fietstochten met als hoogtepunt een bezoek aan 
een bloeiend vlasveld in Kortrijk. 

Fietstocht 1 gaat richting het zuiden van Kortrijk. Fietstocht 2 doet het noorden aan. In een 
groep van een 20-tal personen fiets je zowat 30 km langs verkeersarme wegen. Onderweg 
vertelt de gids veel vlasweetjes want in onze regio werd vroeger ca 75.000 ha vlas gezaaid! Bij 
regenweer opteert de gids voor een wandeling in de directe omgeving van Texture op zoek 
naar de verborgen linken met de vlasindustrie. De fietstochten vinden plaats op zondag 19 en 
26 juni, telkens van 13.45 uur tot 17 uur, met start aan Texture. De deelname bedraagt 8 euro 
per persoon. Bestel vooraf je tickets via texture@kortrijk.be

1600 VLAAMSE VELDEN DIGITAAL
Op www.texturekortrijk.be/vlasvelden kan je alle 1600 velden in Vlaanderen zien. Zo vind je 
het dichtste perceel in jouw buurt. Je krijgt er een storymap bij met tips rond het telen van 
vlas, foto’s, verhalen, ... Met dank aan het departement Visserij en Landbouw Vlaanderen!

Weet jij hoeveel hectare vlas 
er vroeger in onze regio werd 
gezaaid? Mail het antwoord vóór 15 
juni naar texture@kortrijk.be en win 
een gratis ticket voor de fietstocht!

WIN

©
 Toerism

e Leiestraat
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ZONDAG 5 JUNI 

WANDELING | TEAM-UP | 10.30u | € 4 | Toerisme Kortrijk | 
056 27 78 40 | toerisme@kortrijk.be *
MARKT | MIDZOMERMATINÉE | ook op 12, 19 en 
26/6, van 8 tot 14u | Overleie | www.zomervanoverleie.be *

SPORT | PETANQUE TORNOOI | 13.30 tot 18.30u, 
ook op 18/6 | € 5 p/p incl. gratis consumptie |  
Sint-Amandsplein | www.zomervanoverleie.be | zie blz. 12 *
ETEN | TABLE GOURMANDE: FOODMARKT | 
17 tot 22u, ook op 18/6 | Proevertjes te betalen bij standhou-
ders (breng je eigen bord, bestek en wijnglas mee) | Overleie |  
www.zomervanoverleie.be | zie blz. 12 *

ZONDAG 12 JUNI 

WANDELEN | BEZOEK FRANSE DUINEN | 8 tot 19u |  
Parking Rietput Bissegem | org. Plantenwerkgroep Z.-W.-Vlaan-
deren  |  www.natuurpunt.be *
RONDLEIDING | LEIEDAG - ACTIVITEITEN 
LANGS DE LEIE | Geleide wandeling in het Oude Leie-
reservaat in Kuurne | 9.30u | Ingang reservaat Oude Leiearm in 
Kuurne - ter hoogte Newfoundland Memorial | 056 70 14 07 | 
deedee.desmet@skynet.be *
VADERDAG | VADERDAGONTBIJT | Verras jij papa 
met een beestig ontbijt op de boerderij? | 9u | € 15 | Rollie's - 
Goed te Tombroeck | 0498 45 52 34 | info@rollies.be *
EXPO | ARTCHITECTURE | tot 12/6, open zo, za van 14 
tot 18u, vrij van 11 tot 17u | Galerie Cellaar *
GESPREK/DEBAT/EXPO | ROOFTOPTALKS WA-
TER.WAR | gesprek gratis, toegang expo € 6/5 (-26, +65, 
groepen)/4 (-12) | Budafabriek, Dam 2a | www.waterwar.be *

WOENSDAG 15 JUNI 

BEZOEK | BEZOEK AAN DE GRENSHOEVE, 
EEN PLUKBOERDERIJ | 14u | € 6 | De Grenshoeve | 
056 26 06 00  | info@vormingplusmzw.be *
CONCERT | DINOSAUR JR + NIGHT BEATS | 20u | 
 € 25 | De Kreun | www.dekreun.be 
PRAATCAFE | THUIS IN KORTRIJK | Steungroep anders-
taligen met wisselende thema's en activiteiten | 14u | ingang van 
de centrale bibliotheek | gratis | open.deur.kortrijk@gmail.com *
PERFORMANCE | MIET WARLOP: FRUITS OF LA-
BOR | 21u, ook op do 16/6 | €13/7/5 | reserveren: 056 22 10 
01 of info@budakortrijk.be | www.budakortrijk.be  
PERFORMANCE | SARA MANENTE & MARCOS 
SIMOES: LAVA (PREMIÈRE) | 20u | ook op do 16/6 |  
€13/7/5 | reserveren: 056 22 10 01 of info@budakortrijk.be | 
www.budakortrijk.be  

DONDERDAG 16 JUNI

MONDIAAL CAFE | FOCUS OP .. ONZE KLEDIJ | 
Mondiaal café met centrale gasten Sarah Ceustermans (Schone 
Kleren) en Lode Benoit (Bel&Bo) | i.s.m. Oxfam Wereldwinkel, 
team Noord-Zuid en Texture | 20 tot 22u | Kaffee Damast | gratis |  
www.kortrijk.be/bibliotheek/focusop 
INFOMOMENT | WERFCAFÉ VERLAGING LEIE-
BOORDEN | vanaf 18u | Orangerie, Broelkaai 6
FILM | HEART OF A DOG | 20.15u | ook op ma 20/6 | 
€ 9/7,5 (-26/+65)/6 (eyca) | Budascoop | www.budakortrijk.be

VRIJDAG 17 JUNI 

BRADERIE | ZOMERBRADERIE | ook op 18,19/6 | Cen-
trumstraten Kortrijk | www.shopinkortrijk.be

BENEFIET | AMAN IMAN – WATER DOET LE-
VEN | 20u | gratis bijdragen | Budafabriek Kortrijk | 056 22 10 
01 | info@budakortrijk.be *

ZATERDAG 18 JUNI

LEZING | DIGIDOKTER: DE BESTE APPS 
ANNO 2016 | 10u | € 3 | Openbare Bibliotheek Kortrijk | 
056 26 06 00 | info@vormingplusmzw.be

ZONDAG 19 JUNI  

CONCERT | VLAZZ JAZZ JAM SESSIE | 19u | KAFFEE 
DAMAST Museumbistro@Texture Kortrijk | 056 98 00 86  | info@
KaffeeDamast.be *
LEKKERNIJ | ZOETE ZONDAG | 14 tot 17u | € 2/100gr | 
Zeger Van Heulestraat 53-55, 8501 Heule | katleen.vandamme@
heerlijkheidvanheule.be | www.heerlijkheidvanheule.be *

YOG@KORTRIJK
Kortrijk werkt mee aan de internationale yogadag op 
19 juni. Dan pakt de stad uit met de tweede editie 
van de Yogadag. In het rustig kader van het Begijn-
hofpark kan het jonge volkje proeven van kinde-
ryoga. Nadien verzorgen lokale yoga-aanbieders een 
pop up sessie. De bekende Amerikaanse yogadocent 
Marc St Pierre probeert vervolgens de vele aanwezi-
gen onder te dompelen in een yogasfeer die uniek 
is als beleving. Tussendoor kan je kuieren langs de 
kraampjes met specifieke yoga-producten.

 R 15.30 tot 16.30 uur: yoga voor ouders en 
kinderen

 R 17 tot 18 uur: pop up yogasessies met 
yogadocenten (regio Kortrijk)

 R 18 uur tot 19.30 uur: yogasessie met Marc 
St Pierre (USA)

RONDLEIDING | BOOTTOCHT DOOR KORTRIJK 
MET GIDS | 10.30u, ook op zo 19/6 en zo 3/7 om 10.30u |  
€ 20 | Broeltorens Kortrijk | 0478 63 39 92 |  info@gidsenplus.be *
MUZIEK | THE MELVINS | 20u | € 21 | De Kreun
FEEST | 40ste HOEVEFEESTEN | begin 8u: ontbijt, 
vanaf 9.30u: rommelmarkt en leuke activiteiten | Kinderboerderij 
Marke | 056 32 77 90 | www.vancle.be *
NATUUR | OPENING BIJENEILAND MARKE | 
11u | Kinderboerderij Van Clé | www.vancle.be * | blz.12

WOENSDAG 8 JUNI 

WANDELEN  |  NATUUR-WONDER-WANDELING  |  
19.30u | Keizersberg *

DONDERDAG 9 JUNI 

WORKSHOP | DIGITAFEL | 14 tot 16u | Centrale Biblio-
theek Kortrijk | www.kortrijk.be/bibliotheek 

VRIJDAG 10 JUNI  
TEM ZONDAG 10 JULI

VOETBAL | EK VOETBALDORP | Schouwburgplein | zie blz. 18 * 
VOETBAL | EK 2016 -- HEULE DUIVELT XL | Park 
Heule | thomas@parazaar.be | zie blz. 18 * 

ZATERDAG 11 JUNI 

WORKSHOP | START TO RELAX SPECIAL | 14 tot 
17u | € 40 | BUDA Kunstencentrum | www.injoycoaching.be *

MAANDAG 20  JUNI

WORKSHOP | FIETSHERSTELCURSUS VOOR 
BEGINNERS | 19u, ook op ma 27/6, ma 4/7, ma 11/7 om 
19u | € 95 | Fietsencentrum vzw Mobiel SWP | 056 24 99 10 | 
verhuur@mobiel.be *

WOENSDAG 22 JUNI 
TEM ZONDAG 26 JUNI

EXPO | POP = ART | 14 tot 18u | € 3 | Budafabriek | joanna.
desmet@howest.be *

DONDERDAG 23 JUNI 

WORKSHOP | DIGITAFEL | 14 tot 16u | Centrale Biblio-
theek Kortrijk  
MUZIEK | BOYSETSFIRE + WOLF DOWN | 20u | € 
20 | De Kreun | www.dekreun.be
NETWERKMOMENT | CAFÉ COMPOSÉ: BUDA  
LIBRE XL | vanaf 18u | gratis mits inschrijven via www. 
budalibre.be | Broelkaai 6 | www.budalibre.be *

VRIJDAG 24 JUNI

BARRIO CANTINA
FOOD TRUCK FESTIVAL
Van 24 tot en met 26 juni organiseert Polé Polé op 
de Kortrijkse Grote Markt de eerste editie van Barrio 
Cantina. Dit is een paradijs voor fans van food trucks 
& street food.
Het Barrio Cantina food truck festival palmt het hart 
van de stad in met een gezellige markt waar je aan 
originele food trucks een waaier van wereldse ge-
rechtjes kan bestellen en van een streepje muziek, 
leuke bars, toffe zithoeken en sympathieke randani-
matie kan genieten.
Op het menu staan o.a. betaalbare Mexicaanse bur-
rito’s, Vietnamese springrolls, Amerikaanse hambur-
gers, Thaise dumplings, Polé Polé Mojito’s, ...

 R toegang gratis | open van 12 uur tot ’s 
avonds laat | Grote Markt

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

FEESTELIJKE SEIZOENSWISSEL 
SCHOUWBURG KORTRIJK
Op zondag 5 juni tovert Schouwburg Kortrijk naar 
aanleiding van de culturele seizoenswissel het 
Schouwburgplein om tot een zomerse Franse zon-
dagsmarkt. De lancering van de bijhorende nieuwe 
brochure is één van de blikvangers. Vanaf 11 uur ben 
je welkom op het grootste terras van Kortrijk. Je kan 
er brood, kaas en olijven kopen, petanque spelen en 
wijn proeven. Je kan slenteren op een rommelmarkt, 
er is een photobooth en kunstenaars willen jouw 
portret schetsen. Feestelijke Franse muziek zorgt voor 
de nodige sfeer. Uiteraard kan je ook als één van de 
eersten de gloednieuwe brochure inkijken en tickets 
kopen voor de culturele voorstellingen die je volgend 
seizoen niet wil missen. Zo ben je zeker van je plaatsen 
en kan je rustig verder genieten van je glaasje pastis.  

 R vanaf 11u | gratis | Schouwburgplein   
056 23 98 55  | www.schouwburgkortrijk.be



24 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 25

BUMP, CREATIVITY FESTIVAL
De opleiding Devine van Howest organiseert op 24 
juni vanaf 9 uur een Creativity Festival. Daarbij bren-
gen internationale toppers een inspirerende presen-
tatie in de Kortrijkse schouwburg.
Devine verwelkomt Yuko Shimizu die met haar illus-
traties als één van de meest invloedrijke Japanners in 
het buitenland geldt. GMUNK toont hoe de bekende 
Windows10- achtergrond tot stand kwam. Jessica 
Rosenkrantz tenslotte, vertelt hoe ze je lichaam scant 
en instant een jurk op maat in 3D print maakt. 
Laat je inspireren door en met 700 creatievelingen, 
innovators, starters en studenten in dit creatieve 
epicentrum.  ’s Avonds sluit men het BUMP festival in 
stijl af met Kortrijkse Copperhead GIN op het dakter-
ras van De Kreun.

 R 24/6 | € 39/19 (student)  
 www.bump-festival.be

Het festival geeft 5 
gratis duotickets weg, 
mailen kan naar  
bump@bump-festival.be 
vóór 13 juni.

KIDSSPORTDAG   
SPORT EN FUN
Op woensdag 29 juni vindt van 14 tot 17 uur in en 
rond sportcampus Lange Munte de Kidssportdag 
plaats. Ga mee op reis naar het sportdorp om te ren-
nen, springen, vallen, lachen, …  De kinderen van 
de 2de kleuterklas tot het 1ste leerjaar doorlopen een 
sportief circuit onder begeleiding van een leerkracht.
Daag je vrienden (2de tot 6de leerjaar) uit in vele fan-
tastische spelen en ontdek hoeveel plezier jullie kun-
nen maken! 

 R Gratis | Inschrijven kan vooraf vanaf 10 
juni op www.kortrijk.be/kidssportdag.

VRIJDAG 1 JULI TEM 22 JULI

SPEELPLEINWERKING | SPEELPLEINWERKING 
WASPER - ZOMERVAKANTIE JULI | ma, di, 
woe, do, vrij van 7 tot 17.30u (zo, za gesloten) | € 4 | De Warande 
Kortrijk | 056 27 73 70 | wasper@kortrijk.be | blz. 8  

VRIJDAG 1 JULI 

LOPEN | VLASLOOP | 19u | S.C. Lange Munte | 
 triatlonduatlonkortrijk.be/wedstrijdinfo/vlasloop

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

FESTIVAL PERPLX  PRESENTEERT 
DE TOP VAN (INTER) NATIONAAL CIRCUS
PERPLX brengt tijdens een driedaags festival het beste van het hedendaags 
circus samen. Doel is het publiek te verwonderen, verbazen, verrassen en 
vooral laten genieten. Het festival vindt plaats op vrijdag 1 juli om 20.30 
uur, op zaterdag 2 juli vanaf 15 uur en op zondag 3 juli vanaf 12 uur in en 
rond het Markse ontmoetingscentrum en andere locaties. Voor de voorstel-
lingen op verplaatsing leggen de organisatoren aan het festivalterrein gra-
tis bussen in. PERPLX is een familiegebeuren waarbij zowel jong als oud aan 
bod komen met enkele gratis voorstellingen op de weide.

 R 20.30u | ook op za 2/7 om 15u, zo 3/7 om 12u | tickets 
online via www.perplx.be of op 056 23 98 55 (Uit in Kortrijk)

BONK10 DE HEULSE KINDER- 
EN TIENERHAPPENING
Op zaterdag 2 juli organiseert De Vonke i.s.m. JC 
Tranzit en de Kortrijkse Sportdienst de 10de editie 
van BONK, het Heulse jongerenevenement in en 
rond De Vonke.  Van 14 tot 17 uur kunnen alle 4- tot 
15-jarigen deelnemen aan talrijke workshops, actief 
zijn op vele attracties of genieten van een ijsje, olie-
bollen,… Op het programma o.a. Skyswinger, Big 
Air, Photobooth,een hindernissenparcours, vliegen 
met drones, hangmatyoga, eco-graffiti, cliffhanger, 
muziekmobiel, houten vliegtuigjes (gemaakt in De 
Branding) beschilderen, speksteenhangers maken, 
karabijn schieten,… Van 17 tot 17.45 uur kunnen 
de jongelui swingen tijdens de zomerpartyshow.  
Een ticket kost 7 euro in voorverkoop en 9 euro de dag zelf.

 R Inschrijven of jouw ticket reserveren: OC 
De Vonke, Lagaeplein 24 in Heule |056 
24 06 20| oc.devonke@kortrijk.be

VRIJDAG 1 JULI T.EM. 
WOENSDAG 31 AUGUSTUS

SPEL | PAK DE BOEF! DE SCHATTEN VAN 
VLIEG IN TEXTURE | zo, di, woe, do, vrij, za van 10 tot 
18u (ma gesloten) | TEXTURE - Museum over Leie en Vlas | tex-
ture@kortrijk.be  | 056 27 74 70 
SPEL | DE TELETIJDMACHINE VAN PROFES-
SOR CIRCONFLEX | zo, di, woe, do, vrij, za van 10 tot 
18u (ma gesloten) | Kortrijk 1302 | 056 27 78 40 | kortrijk1302@
kortrijk.be 

ZATERDAG 2 JULI

OLDTIMER | KORTRIJK KOCON HISTORIC | ook 
op 3/7 | kocon.info *

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 
vrijetijdskalenders en websites? Ga naar www.uitda-
tabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer 
je activiteiten tijdig in! Deadline invoer: editie sep-
tember: 12 juli en editie oktober: 5 september.Meer info over UiTpas:

www.uitinzuidwest.be/uitpas

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

DOORLOPEND

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 

© Laurent Philippe

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

LOPEN | MIDZOMERRUN | 22u (5 km) / 22.10u (10 
km) | www.midzomerrun.be *
KEURING | INTERNATIONALE ROZENKEU-
RING | Kasteel ’t Hooghe Internationale rozentuin, Doornikse-
steenweg, 218, 8500 Kortrijk (België) | www.inagro.be

ZATERDAG 25 JUNI 

CONCERT | SINT LUTGARDISVIERING | 18.30u | 
Kerk Aalbeke *
WIELRENNEN | 2de EREPRIJS FIETSENHANDEL 
SPITTER BVBA | 15 tot 18u | Buurthuis 't Kastanjehuis *
DEELCAFE | FOCUS OP .. ONZE KLEDIJ | Deelcafé 
met met Les rebelles d’Anvers, de eerste kledingbib in Antwer-
pen | i.s.m. consumentenzaken | 10.30 tot 12.30u | Fanny’s, 
Diksmuidekaai 2, Kortrijk| gratis | www.kortrijk.be/bibliotheek/
focusop *
FILM | TRIPLE 9 | 20.15u, ook op di 28/6 |  | € 9/7,5 
(-26/+65)/6 eyca) | Budascoop  | www.budakortrijk.be
ZWEMMEN | OPENING OPENLUCHTZWEM-
BAD ABDIJKAAI | vanaf 12u | sportkaart verplicht | 
www.kortrijk.be/sport - blz 9
OPENDEUR | OPEN TUINEN | ook op 26/6 | van 10 tot 
12u | Prov. Tuinbouwschool Condédreef Kortrijk

DINSDAG 28 JUNI

THEATER | COMEDYTALES BEST OF MET 
PIV HUVLUV | 19.30 tot 23u | € 5 | café deDingen |  
comedytalesbelgium@gmail.com *

WORKSHOP | WORKSHOP SELECTIEPROEVEN |  
9.30 tot 16u | ACV Kortrijk | www.jeloopbaan.be *

WOENSDAG 29 JUNI

PRAATCAFE | THUIS IN KORTRIJK | steungroep an-
derstaligen met wisselende thema's en activiteiten | 14 tot 16u | 
ingang van de centrale bibliotheek | gratis | open.deur.kortrijk@
gmail.com *
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Protect Your Queen

#sinksen #igkortrijk

zondagslaper Feest! 

#sinksen16 #igkortrijk lindseymestdagh Op meetje haar schoot kijken naar papa's optreden #sinksen16 #devilla #jkeens

miekemsyn - Urenlang 

plezier #sinksen #oasis 

#igkortrijk 

elkecuv Een stukje 

kleurenpracht in bin-

nenstad #straatparade 

nelje78 #sinksen

#igkortrijk

ellielecluyse Te awesome 

voor woorden! #sinksen16

tlmtkortrijk Chakra's 

for sale! #sinksen16 

#igkortrijkheinwittouck Echt plezant, 

die piano's in de stad tij-

dens #sinksen in #Kortrijk

snapshot_one 

After the party #igkortrijk 

#sinksen16 

elsje_xox Bubbleball... 

#lol #belgischkampioen-

schapbubbleball 

stijndecock Klaar voor de 5 km! #kortrijkloopt 

h_a_n_n_e_s #itsabugslife #giantbugs #streetfestival 

liza_carteus FEEST! 
#sinksen16

manatroch #Racen 

#Sinksen16 

donebysimon Aanvalleuh! 

#sinksen #igkortrijk #diep-

massief #kartonridders

marlousm #igkortrijk 

#sinksen16

easypanic Zelfs een massage is mogelijk op #sinksen16 ...

lore_lern Row row row 

your boat... #sinksenre-

gatta #kortrijk 

carmenryheul 'De meeste 

dromen zijn bedrog maar 

als ik wakker word na 

#sinksen droom ik nog'
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