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KORTRIJK SPREEKT OP TOER
Met Kortrijk Spreekt op toer gaat het stadsbestuur deur-
aan-deur bij alle inwoners om te luisteren naar hun op-
merkingen en suggesties over de stad. Maar onze stad telt 
ook meer dan 11.000 studenten. Zij wonen hier niet al-
lemaal permanent, maar ze gebruiken en beleven de stad 
wel intens. Daarom gaat het stadsbestuur tijdens de eer-
ste week van oktober langs op vier verschillende campus-
sen om de studenten te bevragen en te luisteren naar hun 
ideeën over Kortrijk. Het stadsbestuur wil onder meer hun 
mening horen over mobiliteit, vrije tijd, Kortrijk Studen-
tenstad,… De bezoeken vinden plaats in Howest (Renaat 
de Rudderlaan & Graaf Karel de Goedelaan), KU Leuven 
Kulak, UGent Campus Kortrijk en Hogeschool Vives. 

KORTRIJK SPREEKT  
VÓÓR DE GEMEENTERAAD
Heb je een vraag of voorstel voor onze stad? Het stads-
bestuur hoort het graag vóór de gemeenteraad op 
maandag 10 oktober om 18.30 uur in de gemeente-
raadszaal van het stadhuis. 

 R www.kortrijk.be/kortrijkspreektgemeenteraad

03-05 > INTERIEUR

2016 is een mijlpaal in de geschiedenis 
van de Biënnale Interieur. Van 14 tot 23 
oktober vindt de 25ste editie plaats in 
Kortrijk Xpo. 

08-09 > WEGCODE

Met je bromfiets over de Grote Markt 
rijden, skateboarden door de winkelstra-
ten of je auto parkeren op de Hout-
markt. Mag dat eigenlijk wel?

10 > JONG KORTRIJK SPREEKT

Volwassenen kunnen nog iets van 
kinderen leren: daar is het Kinderparle-
ment op de Sint-Janswijk het sprekende 
bewijs van. 

12 > NACHTOPVANG

Sinds september draait de nachtopvang 
voor dak- en thuislozen opnieuw op vol-
le toeren. De werking draait grotendeels 
op vrijwilligers. Extra hulp is welkom. 

13 > SCHOOLSTRAAT

Kortrijk maakt na de fietsstraat nu ook 
werk van de ‘schoolstraat’. Een eerste 
proefproject liep onlangs aan de basis-
school Pius X. 

En verder:
• Kortrijk Kort > 6-7
• Nacht van de duisternis > 11
• Fijnste plekje > 14-15
• Zwembad > 16
• Ken je stad > 17 

• Kortrijk Kort > 18-19
• 60 jaar Antigone > 20-21
• Uit in Kortrijk > 22-26
• Instagram > 27

Duizend vragen, één adres 1777

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

In deze editie:

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

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

OPENINGSTIJDEN ONTHAAL 1777 (LEIESTRAAT 21) 
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MEER INFO: Grote Markt 54, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be • @8500kortrijk • www.facebook.com/stadkortrijk 

2016 is een mijlpaal in de geschiedenis van de Biënnale Interieur. 
Van 14 tot 23 oktober vindt de 25ste editie plaats in Kortrijk Xpo.

Het Belgische architectenbureau OFFICE 
Kersten Geers David Van Severen werd, 
samen met kunstenaar Richard Venlet 
en grafisch ontwerper Joris Kritis, aange-
steld tot curator. Het culturele programma  
SILVER LINING – INTERIORS viert de  
feesteditie met zilveren avenues waarlangs  
‘Interiors’ - installaties door internationale 
gasten - opgesteld staan. De focus ligt op 
complete interieurs: je zal letterlijk in ver-
schillende kamers en sferen kunnen dui-
ken, net zoals je dat in een huis kan doen. 

KORTRIJK XPO
De curatoren hebben een band met Kortrijk 

en met Xpo in het bijzonder. Het architec-
tuurbureau OFFICE was in 2007-2009 al bij 
de uitbreiding van Kortrijk Xpo betrokken. 
De medewerkers van het bureau kennen de 
hallen door en door en grijpen dit moment 
aan om enkele stappen verder te zetten. Zo 
hebben zij onder meer de ambitie om de site 
van Kortrijk Xpo ook na de sluitingstijd te la-
ten leven. Dit doen zij bijvoorbeeld via instal-
laties als Design Circus en de cocktailbar Bar 
Basso Interieur. Daarnaast zullen de Design 
Retail Summit op maandag 17 oktober en de 
lezing van de Chileense architecten Pezo von 
Ellrichshausen op woensdag 19 oktober zaal 
XXL in Kortrijk Xpo ’s avonds laten vollopen. 

TEXTURE SITE: KLOPPEND HART 
VAN INTERIEUR IN DE STAD 

Voor het stadsprogramma kiest Interieur 
voor de Texture-site aan de Noordbrug, 
een vernieuwde plek in Kortrijk met alle 
troeven om zowel internationale als regio-
nale bezoekers van de Biënnale een inspi-
rerend en verrassend parcours te bieden. 
De site aan de Noordbrug omvat in de eer-
ste plaats het gebouw van het museum 
zelf, een architecturaal hoogstaande re-
novatie uit 2014 door noArchitecten: een 
landmark aan de Leieboorden. In Texture 
ontdek je het verhaal van de linnen- en 
vlasnijverheid van de regio Kortrijk. Tex-
tiel is een materiaal dat zowel historiek en 
authenticiteit brengt, maar evenzeer is het 
een hightech industrie met ontelbare toe-
passingen. Naast het Texture Museum valt 
er experimenteel design te ontdekken in 
de Vlaskaai, een nabijgelegen industrieel 
pand langs de Leie.

WILD THINGS
‘Wild Things’ is één van de vele highlights 
van het stadsprogramma van Interieur. De 
tentoonstelling wordt gecureerd door de 
gerenommeerde Nederlandse ‘trendfo-
recaster’ Lidewij Edelkoort en Philip Fim-
mano en vindt plaats in de Schatkamer van 
het museum Texture. Verwacht je aan een 
selectie van ontwerpen vol levenskracht en 
energie die de evolutie naar een tijdperk 
van design met een ziel inluidt.

 R Tijdens Interieur is het museum elke dag open 
van 10 tot 21 uur. De toegang is gratis.

Zilveren feesteditie 
voor Interieur

Vlnr: Curatoren INTERIEUR 2016: graficus Joris Kritis, architect Kersten Geers 
(OFFICE), kunstenaar Richard Venlet en architect David Van Severen (OFFICE).

Maak een afspraak

WE 
WANT

YOU

Dit kan via www.kortrijk.be  
of bel gratis 1777. 

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK 
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De wandeling neemt je via een aantrek-
kelijke ‘looplijn’ mee langs kwalitatieve res-
taurants, authentieke bistro’s, hippe bars, 
klassevolle winkels en verrassende architec-
tuurparels. Dit allemaal op wandelafstand en 
in het hart van onze stad. De mix van archi-
tectuur, vormgeving, mode, historie en culi-
naire ambacht laat je het beste van Kortrijk 
zien en proeven. De adresjes die uitspringen 
langs de ‘Kortrijk Creative City Tour Interieur 
2016’ zijn stuk voor stuk uniek. Er nemen 19 
restaurants, bistro’s en bars deel en zij enga-
geren zich om de keuken tot 21.30 uur open 
te houden en een “specialleke” te serveren 
in het kader van Interieur. Een voorproefje 
daarvan kan je al zien in De Morgen Ma-
gazine van 8 oktober. Het magazine kan je 

ook verkrijgen in Toerisme Kortrijk, museum  
Texture, Kortrijk Xpo en alle hotels. Daaren-
boven zijn er ook 13 winkels die een object 
van de ‘W/O16 We are the next generation’ 
in de etalage opnemen. Passeer zeker ook 
langs de 5 uitzonderlijke concepten zoals 
Start it@KBC, de kiosk op de Graanmarkt, de 
Open Makerspace Budalab en de tentoon-
stelling in Bubox. Al deze adresjes zijn ver-
bonden met een heel duidelijke lijn op de 
straatstenen en stoeptegels. Je kan zowaar 
met je ogen dicht het parcours volgen en 
genieten van lekker eten en drinken en kwa-
litatieve shops. 

 R Het loopplan is te vinden op  
www.kortrijkcreativecitytour.be 

Kortrijk heeft talrijke hippe restaurants, shops 
en architecturale parels. Wil jij er geen enkele 
missen? Laat je dan leiden door de Kortrijk 

Creative City Tour tijdens Interieur 16. 

Creative City 
Tour leidt je 
door de stad 

5x5 koppelt 
designers aan 
bedrijven

W/O16

DE FOCUS 
VAN VOKA

A'KZIE EIST 
AANDACHT 

VOOR WONEN

WIN
GRATIS NAAR 

INTERIEUR

We are the 
next generation
Na 12 jaar is de Week van het Ont-
werpen uitgegroeid tot hét plat-
form voor inspiratie en kennisuit-
wisseling tussen creatief onderwijs 
en industrie, rond thema’s als crea-
tiviteit en design. De kern van het 
event is de expositie ‘We are the 
next generation’ waarop je de beste 
studentenprojecten uit het creatie-
ve Vlaamse ontwerponderwijs kan 
bewonderen. Ontdek de selectie 
van jong talent op de bovenste ver-
dieping van het museum Texture. 

Naar aanleiding van de Wereld-
verzetdag tegen armoede, op 17 
oktober, wil A'kzie meer aandacht 
vragen voor het woonbeleid. 
A'kzie is de Kortrijkse vereniging 
waar armen het woord nemen. De 
organisatie wil deze keer politici 
en burgers confronteren met alle 
mogelijke woonproblemen waar 
mensen in armoede mee kampen. 
Op de maandagmarkt van 17 okto-
ber gebeurt dat in een tentje van 
amper 12 vierkante meter, de mi-
nimumoppervlakte van een flat in 
de Europese Unie. Ook is er voor-
afgaand een 'inleefmenu', waarbij 
politici bijvoorbeeld een nacht 
doorbrengen in de nachtopvang 
of crisisopvang. Op 17 oktober zijn 
er 's avonds dialoogtafels waarbij 
men ervaringen over wonen en 
thuisloosheid deelt met politici en 
verantwoordelijken. 

 R Volg A'kzie vzw op Facebook

Voka lag in de jaren 60 mee aan de 
basis van Interieur. Intussen is het 
event uitgegroeid tot één van de 
paradepaardjes uit de regio Kor-
trijk, met een grote internationale 
uitstraling. Tijdens de 25ste editie 
van Interieur blikt Voka terug op 
het verleden met een tentoonstel-
ling van curator Katarina Serulus 
in het Voka-gebouw. De curatoren 
van Interieur zijn trouwens ook de 
architecten van het intrigerende 
Voka-gebouw dat op een steen-
worp van Kortrijk Xpo ligt. 

 R gratis voor bezoekers van Interieur, 
www.interieur.be

 R Voka, P. Kennedylaan 9a in Kortrijk

Iedereen weet dat een sterke industrie een belangrijk fundament is voor onze economie 
en welvaart. Door de handen in elkaar te slaan en innovatie, creatie en design een plaats 
te geven in het bedrijfsleven, kan die industrie groeien. Designregio Kortrijk ontwikkelde 
daarom het unieke 5X5-concept, dat ondertussen al vier succesvolle edities achter de rug 
heeft. Vijf ondernemingen uit de regio Kortrijk krijgen daarbij de unieke kans om geduren-
de één jaar samen te werken met elk vijf topdesigners en vijf junior designers. De onderne-
mingen en ontwerpers volgen een vast 5X5-stappenplan om zo op een onderbouwde ma-
nier samen een nieuw product te bedenken en ontwikkelen. Designregio Kortrijk neemt 
daarbij de projectleiding op zich, komt tussen in de ontwerpkosten en ondersteunt het 
hele traject, van idee tot eindproduct. De bedrijven en ontwerpers realiseren samen dus 
niet alleen een prototype, maar brengen effectief een nieuw product op de markt.

 R De resultaten van deze editie vind je in hal 6 (n°606) van Interieur en op www.designregio-kortrijk.be.

Wij mogen 10 lezers gelukkig 
maken met een gratis ticket voor 

Interieur. Mail vóór 10 oktober 
naar stadsmagazine@kortrijk.be.  

Wij brengen de winnaars  
persoonlijk op de hoogte. 

NEEM DE BUS!
Pendelen tussen Hoog-Kortrijk en het 
stadscentrum? Dat doe je best met 
de bus. Interieur legt gratis bussen in 
tussen Texture, het station en Kortrijk 
Xpo. Je auto parkeren kan onder meer 
op P Haven in de Botenkopersstraat.
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Kortrijk Kort 

Neem deel  
aan Glow

Sportievelingen kunnen hun hart op-
halen tijdens Glow, een nieuw familiaal 
loopevent op 9 december om 19 uur, dat 
plaatsvindt in het kader van Winter in 
Kortrijk. Dit initiatief van Feest in Kortrijk 
vzw legt het accent op ‘beleving’. Glow 
sluit naadloos aan op dit concept. Glow 
loodst de lopers door de stad langs een 
niet-alledaags parcours. Glow wil, zoals 
de naam het al laat vermoeden, de lopers 
in de nacht laten schitteren in een speel-
se interactie tussen licht en duisternis 
door allerlei elementen langs het traject. 
Alleen al de startlijn belooft een feest 
te worden met triggers van formaat. De 
deelnemers ondergaan tijdens het lopen 
een ware transformatie. Spannend voor 
zowel de lopers als de toeschouwers. 
Glow kan overigens rekenen op de on-
dersteuning van o.a. Challenge Run.

 R Volg Glow Run op Facebook.

Maak het groener 
in West-Vlaanderen

Wist je dat de totale oppervlakte van par-
ticuliere tuinen in Vlaanderen, veel gro-
ter is dan alle natuurgebieden samen? 
Minder beton en meer groen, dat heeft 
een klimaatstad nodig. Iedereen met 
een tuin of een terras kan daarbij helpen. 
Onder de noemer ‘Maak het groener in 
Zuid-West-Vlaanderen’ wil Natuur.koepel 
vzw in samenwerking met de provincie 
West-Vlaanderen en de stad Kortrijk, ie-
dereen aanmoedigen om streekeigen 
bomen en struiken aan te planten. De 
initiatiefnemers stelden verschillende 
plantenpakketten samen volgens het 
type haag, bosje of houtkant dat je wilt. 
Op www.maakhetgroener.be vind je alle 
info over de aangeboden planten en de 
inhoud van de verschillende pakketten. 
Je kan je bestelling, contactgegevens en 
gewenste ophaallocatie online doorge-
ven. Bestellen kan tot uiterlijk vrijdag 11 
november. Je bestelling kan je ophalen 
op zaterdag 3 december op een locatie 
in je buurt.

Sint in Kortrijk

Het lijkt nog veraf, en toch. Op zondag 13 
november komt Sinterklaas aan in Kor-
trijk. Je kan de heilige man omstreeks 10 
uur verwelkomen aan de Leie. De Sint en 
zijn Pieten nemen uitgebreid de tijd om 
de kinderen te begroeten en de vele te-
keningen in ontvangst te nemen. In de 
namiddag trakteren de Sint en zijn Pieten 
het publiek op een heerlijke sinterklaas-
show in Schouwburg Kortrijk. Verwacht 
je aan een prachtige show vol theater 
en muziek. Noteer nu alvast de datum 
in je agenda (zondag 13 november om 
14 uur, 15.30 & 17 uur). Vanaf zaterdag 
15 oktober 10 uur kan je online tickets 
reserveren via www.schouwburgkortrijk.
be. Vanaf maandag 17 oktober kan je 
ook telefonisch of aan de balie van Uit in 
Kortrijk terecht. Een ticket kost € 2,50 en 
traditiegetrouw gaat de opbrengst inte-
graal naar een goed doel. 

Stad opmeten 
met On Wheels

On Wheels is een stadsgids over toegan-
kelijkheid van steden. Dit is een handig 
instrument voor rolstoelgebruikers. On 
Wheels kreeg van 22 steden de aanvraag 
om ‘opgemeten’ te worden. De stadsgids 
doet daarvoor een beroep op vrijwilligers. 
Heb je zin om de rolstoeltoegankelijkheid 
van je stad op te meten, dan kan je con-
tact opnemen met On Wheels. Je krijgt de 
nodige informatie en adressen van een 
stad/gemeente in jouw buurt. Je geeft 
op elk adres wat uitleg, meet de ingang, 
de doorgang en de sanitaire voorzienin-
gen op. Je krijgt daarvoor een bescheiden 
vergoeding. Interesse? Laat het dan weten 
aan info@onwheelsapp.com of bel naar 
On Wheels vzw 0497 40 50 31 (Karl Thiry).

SINKSEN werft

De voorbereidingen voor de volgende 
editie van SINKSEN zijn al begonnen. 
Stad en de organisatoren trekken de lijn 
van SINKSEN 16 door en nodigen jou en 
je vereniging opnieuw uit om SINKSEN 
mee vorm te geven. Rode draad door 
Kortrijks grootste stadsfeest is het thema 
‘Kortrijk Werft!’. Hiermee wil SINKSEN een 
beroep doen op je verbeelding. Je kan 
het thema letterlijk nemen. Al gezien 
hoeveel werven de stad op dit moment 
telt? Al opgemerkt hoe bepalend de to-
renkranen zijn voor de Kortrijkse skyline? 
Kortrijk Werft! kan je ook lezen in de 
betekenis van werven als aanzetten om 
mee te doen,…Vandaar ook dit jaar deze 
oproep. Wil je een plein invulling of vorm 
geven in het thema? Wil je meedoen aan 
parades of streetacts? Zit je op een ei te 
broeden of heb je zelf een leuk idee voor 
Kortrijk Werft? Laat het dan zo snel mo-
gelijk weten. 

 R 056 27 74 00 of sinksen@kortrijk.be

Groene 
begraafplaatsen

Kortrijk draagt groen en natuur hoog in 
het vaandel en streeft ernaar een aan-
trekkelijke en groene stad te zijn. Het 
stadsbestuur legt niet alleen meer groe-
ne zones aan, maar zorgt er ook voor 
dat de bestaande gebieden groener en 
ecologischer worden. Zo evolueren de 
begraafplaatsen naar groene grafak-
kers. Net zoals in de parken beheren de 
stadsmedewerkers op een ecologische 
manier de begraafplaatsen. Pesticiden 
maken al lang geen deel meer uit van het 
dagelijks beheer van het groen. Een be-
graafplaats die 100 % onkruidvrij is, is niet 
haalbaar en zelfs niet wenselijk. ‘On’kruid 
maakt deel uit van het ecosysteem en 
zorgt voor bloemen en planten die bijen 
en andere insecten in leven houden. Ver-
geet wel niet de laatste rustplaats van je 
geliefden en familie netjes te houden. Als 
concessiehouder ben je zelf verantwoor-
delijk voor het onderhoud van het graf.

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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WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN  
‘PARKEREN’ EN ‘LADEN EN LOSSEN’? 
‘Stilstaan’ of ‘laden en lossen’ betekent dat 
je niet langer stilstaat dan nodig is voor het 
in- of uitstappen van personen of voor het 
laden of lossen van goederen. Ben je klaar 
met ‘laden en lossen’ en laat je je voertuig 
achter, dan valt dit onder ‘parkeren’, ook al 
ben je maar even weg. 

MAG IK MET MIJN FIETS DOOR DE 
WINKELSTRATEN RIJDEN? 
Ja, maar voetgangers hebben altijd voor-
rang. Als het te druk is, moet je je snelheid 
aanpassen of met de fiets aan de hand lopen. 

IK WOON OP EEN APPARTEMENT  
IN DE LANGE STEENSTRAAT EN  
WIL BOODSCHAPPEN UITLADEN  
UIT MIJN AUTO. MAG DAT? 
Ja, maar in principe enkel tijdens de laad- 
en lostijden. Bewoners zijn echter één van 
de uitzonderingscategorieën die een door-
gangsbewijs kunnen verkrijgen zodat zij 
steeds kunnen binnenrijden. Ook voor hen 
geldt dat je in het voetgangersgebied enkel 
mag laden en lossen. Parkeren voor je eigen 
woning of winkel kan dus niet. Bij alle toe-
gangen tot de voetgangerszone is er came-
rabewaking. Wie buiten de toegelaten laad- 
en lostijden toch binnen rijdt, ontvangt 
automatisch een GAS-boete van 55 euro. 

MAG IK MIJN BAKFIETS PARKEREN 
VOOR DE ETALAGE VAN EEN WINKEL? 
Ja, maar zorg ervoor dat je de ingang vrij-
houdt en de andere weggebruikers niet hin-
dert. In de voetgangerszone zijn er verschil-
lende stallingen waar je je fiets veilig kan 
vastmaken: Sionstraat, Grote Kring en Wijn-
gaardstraat. K in Kortrijk beschikt bovendien 
over een ruime afgesloten fietsstalling die je 
bereikt via de lift in de Kleine Sint-Janslaan. 
Ideaal als je je fiets langer wil stallen. 

MAG IK MET MIJN BROMFIETS (KLASSE 
A/B) DOOR DE WIJNGAARDSTRAAT 
RIJDEN? 
Neen, dit mag enkel voor plaatselijk verkeer dat 
moet laden of lossen, en enkel binnen de vermel-
de laad-en lostijden. Als je niet in de voetgan-
gerszone moet zijn, moet je een alternatieve rou-
te nemen en kan je de voetgangerszone niet als 
‘shortcut’ gebruiken (ook niet tijdens de laad- en 
lostijden). Zelfs als de verzinkbare paaltjes naar 
beneden zijn, mag je niet zomaar doorrijden. 

IK VOER ALS AANNEMER WERKEN UIT 
IN EEN WINKELPAND IN DE VOOR-
STRAAT. MAG IK TOT BIJ HET PAND 
RIJDEN EN ER PARKEREN? 
Ja, maar enkel als je een vergunning aan-
vraagt. De algemene regel is: parkeren mag 
nooit, binnenrijden mag enkel binnen de 
laad- en lostijden. Als je enkel moet bin-

nenrijden buiten de laad- en lostijden, dan 
vraag je een doorgangsbewijs aan. Is het 
voor de uitvoering van de werken noodza-
kelijk om het voertuig vlakbij te parkeren, 
dan moet je een gemeentelijke parkeer-
kaart aanvragen met vermelding van num-
merplaat. Een aanvraag indienen kan via 
www.kortrijk.be/producten/inname-open-
baar-domein-gemeentelijke-parkeerkaart . 

MAG IK MIJN AUTO (BOVENGRONDS) 
PARKEREN OP DE HOUTMARKT OM 
MIJN KINDJES SNEL NAAR DE ACADE-
MIE TE BRENGEN? 
Neen, parkeren in een woonerf mag en-
kel op de aangeduide vakken. Je kinderen 
‘laden en lossen’ mag wel. Ga je mee naar 
binnen, dan parkeer je beter ondergronds 
in de nieuwe parking Houtmarkt. Het eer-
ste uur parkeren is er altijd gratis. Of je 
kan gebruik maken van de bovengrondse 
Shop&Go parkeerplaatsen (gratis voor 30 
minuten) op de Houtmarkt of het Plein. 

MAG IK MET MIJN FIETS DOOR DE 
DOORNIKSESTRAAT RIJDEN ALS ER 
MAANDAGMARKT IS? 
Neen, de wekelijkse markt lokt steeds veel 
volk. Om de veiligheid van de bezoekers 
te garanderen, is het tijdens de maandag-
markt verboden om te fietsen. De fiets aan 
de hand houden, mag wel. 

Voetgangerszone
Parkeer-en stilstandverbodzone
Woonerf

Fietsen in een 
winkelstraat: mag dat? 
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Boerenhol

(VRACHT)AUTO’S

Binnenrijden toegelaten? NEEN, enkel tijdens de vermelde laad- en 
lostijden. Buiten deze tijden heb je een 
vergunning nodig. Voetgangers hebben 
altijd voorrang. Je rijdt dus stapvoets.

JA, altijd toegelaten voor bv. be-
reikbaarheid Sint-Maartenskerk of 
Begijnhofstraat. 

JA, altijd toegelaten. Je rijdt stap-
voets en geeft voorrang aan voet-
gangers en spelende kinderen. 

Laden en lossen toegelaten? NEEN, enkel tijdens de vermelde 
laad- en lostijden. Buiten deze tijden 
heb je een vergunning nodig. 

NEEN, enkel tijdens de vermelde 
laad- en lostijden. Buiten deze tijden 
heb je een vergunning nodig.

JA, altijd toegelaten

Parkeren toegelaten? NEEN NEEN NEEN, behalve op aangeduide vakken

(ELEKTRISCHE) (BAK)FIETSEN

Altijd toegelaten?
JA, maar afstappen bij druk  
voetgangersverkeer

JA JA

BROMFIETSEN (KLASSE A EN B) EN MOTORFIETSERS

Altijd toegelaten? NEEN, zelfde regeling als (vracht)auto’s JA JA, zelfde regeling als (vracht)auto’s

SKATEBOARD EN ANDERE VOORTBEWEGINGSTOESTELLEN

Altijd toegelaten?
JA, maar bij te druk voetgangersverkeer 
niet sneller dan stapvoets of afstappen

JA JA

VRAGEN STAAT VRIJ

Met je bromfiets over de Grote Markt rijden, skateboarden door de 
winkelstraten of je auto parkeren op de Houtmarkt om snel je dochter 
naar de academie te brengen. Mag dat eigenlijk wel? Wij sommen de 

belangrijkste verkeersregels in de binnenstad voor jou op.  
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Vlaanderen springt niet rationeel om met 
verlichting: daar zijn de Bond Beter Leef-
milieu, vzw Preventie Lichthinder en de 
Vereniging voor Sterrenkunde al langer 
van overtuigd. Als reactie op de grote ener-
gieverspilling die gepaard gaat met te veel 
verlichting, organiseert de stad samen met 
voornoemde partners en Lieve Zusjes - 
Stoere Broers de Nacht van de Duisternis. 
Door slimmer met verlichting om te gaan, 
kunnen gemeenten veel geld besparen en 
een bijdrage leveren om de klimaatveran-
dering te voorkomen. Bovendien zouden 
wij door een rationele verlichtingsaanpak 
de natuurlijke dag- en nachtcyclus van 
planten en dieren veel minder verstoren. 
Dat kan al op een eenvoudige manier, bij-
voorbeeld door de verlichting zo weinig 
mogelijk opwaarts te richten, de felheid te 
verminderen en kunstmatige verlichting al-
leen toe te passen op plaatsen en tijdstip-
pen dat het echt zinvol is.

PROGRAMMA 
De Nacht van de Duisternis vindt plaats op 8 
oktober vanaf 17 uur. In de mooie groenzone 
van het Boerenhol is iedereen vanaf dat tijd-
stip welkom om al een deel van de Wildebras-
expositie te bekijken. De voorbije maanden 
toverde de stad, in samenwerking met Lieve 
Zusjes - Stoere Broers en Nester, groenzones 
om tot speelterreinen, waar kinderen en hun 
ouders naar hartenlust konden 'wildspelen', 
onder meer door kampen te bouwen, buiten 
te koken en buitenspeelgoed te maken. Dit 
experiment onderzocht hoe wildspelen in 
een stad past. De expositie toont foto's van 
evenementen en workshops in de openbare 
ruimte. Vanaf 19 uur krijgt Boerenhol een 
andere dimensie door een mooie uitlichting 
van bomen, een knetterend vuur en rustige 
muziek. Zo verandert deze plek plots in een 
ideale locatie om van de duisternis en de 
sterrenhemel te genieten. Het vuur wordt 
om middernacht gedoofd. 

Protesteren tegen lichtvervuiling: dat is de centrale gedachte achter de Nacht van de 
Duisternis, die op 8 oktober al voor de 21ste keer plaatsvindt. Vóór je gaat genieten van 

het donker, kan je al een preview meepikken van de Wildebras-expositie.

Kortrijk dooft 
straatverlichting

Bescheidener omgaan met openbare 
verlichting kan inderdaad. Kortrijk 
stelde een plan op waarbij we investeren 
in dimbare verlichting en oude lampen 
vervangen door LED. Bovendien zal de 
stad in de nachtelijke uren (tussen 23 
en 5 uur) de straatverlichting op lokale 
wegen en in woongebieden doven. De 
hoofdassen blijven wel verlicht. Nog 
vóór het einde van het jaar zullen 4.700 
te doven lichtpunten (binnen de kleine 
ring en in de Pius X buurt) aangepast 
zijn. Dat zorgt alvast voor een besparing 
van zo’n € 140.450 en 217 ton CO2. 
Volgend jaar volgen de deelgemeenten 
en de buurten buiten de kleine ring. 

Geen licht in de duisternis
Het Kinderwijkparlement kreeg enkele 
jaren geleden al gestalte, vanuit een sa-
menwerking tussen Buurtschool VTEX, 
Basisschool 3 Hofsteden en Basisschool 
Sint-Jozef. Kinderen uit het vierde, vijfde 
en zesde leerjaar van deze scholen komen 
maandelijks samen om na te gaan hoe zij de 
wijk kindvriendelijker kunnen maken. De 
originele ideeën werden twee jaar geleden 
door het project Thuis in de Stad zelfs be-
loond met 30.000 euro subsidie, waarmee 
een aantal leuke zaken tot stand kwamen 
voor de kinderen uit de drie scholen en alle 
kinderen uit de wijk. Het multiculturele ka-
rakter van de buurt zorgde ervoor dat er bij 
de 18 leden van het Kinderwijkparlement 
heel wat nationaliteiten aanwezig waren.

DRINKWATERFONTEIN
"Behalve ideeën voor speeltoestellen en 
snoepwinkels, was het leuk om zien dat de 
kinderen een aantal zaken met maatschap-
pelijke relevantie naar voor schoven," legt 
buurtwerker Valerie Deprey uit. "Zo konden 
zij met het drinkwaterfonteintje kinderen 
uit achtergestelde gebieden helpen. Ook 
de fietsmarkt was een schot in de roos: hier 
konden kinderen met hun ouders naartoe 
komen om te leren fietsen en te spelen 
met de tweewieler, fietsen te herstellen en 
(tweedehands) fietsen te (ver)kopen. De 
mooie opkomst van dit evenement smaakt 
naar meer."

SLOTEVENEMENT
Tijdens het slotevenement, dat op vrijdag 
16 september plaats vond, stelden de kin-
deren het project samen met hun realisa-
ties voor. Bovendien konden zij genieten 
van de talrijke animaties. "Dit intensief 
project is zeker voor herhaling vatbaar: het 
leert kinderen op een andere manier naar 

hun stad of wijk kijken en doet hen naden-
ken over hoe zij iets kunnen doen voor hun 
vriendjes en de buurt. De leuke samenwer-
king tussen de scholen, de stad en de ande-
re partners mag daarom gerust een vervolg 
krijgen."

 R www.quindo.be/jongkortrijkspreekt

Volwassenen kunnen nog iets van kinderen leren: daar is het 
Kinderparlement op de Sint-Janswijk het sprekende bewijs van. Het 

door drie basisscholen van de Sint-Janswijk opgestarte initiatief 
bereikte onlangs een hoogtepunt tijdens het slotevenement van Jong 

Kortrijk Spreekt en is zeker voor herhaling vatbaar.

Kinderwijkparlement 
verovert de harten

© Quindo

©
 L

ZS
B
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Soep opwarmen, de tafels dekken, een praat-
je maken, een kaartje leggen. Een echt zware 
inspanning is het niet, wat men van de vrij-
willigers in de nachtopvang vraagt. Maar het 
is wel een groot engagement: je verblijft van 
19 uur 's avonds tot de volgende ochtend in 
de nachtopvang, en bent bereid om een luis-

terend oor te bieden als daar behoefte aan is. 
"Ik zie uit naar die avonden als vrijwilliger. Je 
krijgt een andere kijk op dak- en thuislozen, 
en je kan de mensen een beetje helpen. Bij-
voorbeeld door Nederlands te oefenen", zegt 
Shauni Naert (23), sinds vorig jaar vrijwilliger 
bij de nachtopvang.

ONTSPANNENDE AVONDEN
Vrijwilligers zijn telkens met twee, en blij-
ven overnachten in de nieuwbouw aan de 
Tuighuisstraat. Zij worden bijgestaan door 
Sarah, Hanne of Glenn, één van de drie 
vaste krachten. "Je weet dat je er nooit al-
leen voor staat", zegt Shauni. "Maar eigen-
lijk vind ik het ontspannende avonden. De 
gesprekken gaan vaak over alledaagse din-
gen. Het is belangrijk dat je de bezoekers 
van de nachtopvang daarbij een veilig ge-
voel kan geven, dat zij weten dat zij even 
voor een avond op hun gemak zijn."

1 KEER PER MAAND
De nachtopvang, georganiseerd door het 
CAW en het OCMW, is dit jaar voor het eerst 
al sinds september open en kan daarom nog 
extra vrijwilligers zoals Shauni gebruiken. 
"Wij doen nu een beroep op een vijftigtal 
mensen, maar het is comfortabeler als er wat 
meer zijn. Wij vragen van de mensen dat ze 
zich engageren voor één jaar, en gemiddeld 
één keer per maand een avond komen," zegt 
Sarah Vancompernolle, één van de vaste be-
geleiders. Wat voor mensen ze zoeken? "Dat 
is heel gevarieerd, maar het spreekt voor zich 
dat wij op zoek zijn naar sociaal geëngageer-
de mensen, naar mensen met een warm hart 
voor zij die het wat minder hebben."

 R  Wie interesse heeft, kan zich aanmelden via 
nachtopvang@cawzuidwestvlaanderen.be 

Het concept van een schoolstraat is een-
voudig: vóór en na schooltijd maakt men 
de straat verkeersvrij om de veiligheid van 
de schoolkinderen te garanderen. 

VERKEERSVRIJ VÓÓR EN  
NA SCHOOLTIJD 
Basisschool Pius X mocht de methode uit-
testen tijdens de Week van de Mobiliteit 

van 19 tot 23 september. Concreet betekent 
het dat de Sint-Elooisdreef aan basisschool 
Pius X autovrij werd gemaakt tussen de par-
king naast de kerk en het kruispunt met de 
Carpentierlaan. Dat is op schooldagen van 
8.15 tot 8.45 uur en van 15.45 tot 16.15 uur. 
Met uitzondering van woensdag (11.35 tot 
12.05 uur) en vrijdag (14.45 en 15.15 uur). 
Het proefproject kon alvast op veel enthou-

siasme rekenen. De kans bestaat dat er nog 
meer schoolstraten komen in Kortrijk en de 
deelgemeenten. 

 R Scholen en/of oudercomités die interesse 
hebben om de ‘schoolstraat’ ook eens uit te 
testen, kunnen contact opnemen met hannes.
vanmeenen@kortrijk.be. 

LEON DEWULF, LEERLING

“Veel leuker zonder auto’s in de straat”
“Het is veel leuker om naar school te 
gaan als er geen auto’s in de straat van 
de school parkeren. Je kan iets verderop 
parkeren en nog een kort ochtendwan-
delingetje doen. Veilig en gezellig!“

TRUI VANDERBEKE, LEERKRACHT

“Iedereen respecteerde de regels”
“Zowel de school als de buurt werd 
op voorhand goed ingelicht over het 
proefproject. Iedereen respecteerde de 
regels, waardoor de leerlingen in een 
rustige sfeer naar school konden. Van 
mij mag het altijd zo blijven!” 

VIRGINIE CARLASARA, OUDER

“Bewustwording is belangrijk”
“Wij wonen in een zijstraat van de 
school en vreesden voor parkeerover-
last, maar dat viel goed mee. De actie 
zorgde er in elk geval voor dat iedereen 
stilstaat bij de nood aan een verkeers-
veilige schoolomgeving.”

Sinds september draait de nachtopvang voor dak- en thuislozen 
opnieuw op volle toeren. De werking steunt grotendeels op 

vrijwilligers. Extra hulp is welkom.

Kortrijk maakt na de fietsstraat nu ook werk van de ‘schoolstraat’. 
Een eerste proefproject liep onlangs aan de basisschool Pius X. 

Nachtopvang zoekt 
wakkere vrijwilligers 

met warm hart

Basisschool Pius X test 
eerste schoolstraat

© Kattoo

Hanne, Sarah en Glenn zijn de vaste krachten in de nachtopvang. (© Kattoo)
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Wat is jouw 
fijnste plekje 
in Kortrijk?

Doe mee !
1.

3.

4.

5.

Trotse stadsbewoners geven 
hun ultieme adresjes prijs!
Welke buurt in Kortrijk is jouw persoonlijke topfavoriet? In welke buurt vertoef je 
bijzonder graag? Welke plek zou jij bezoekers ontzettend graag willen aanraden? 
We polsen bij de échte ambassadeurs van onze stad naar al die verschillende toffe 
plaatsen en brengen ze in een interactieve kaart op www.kortrijk.be/fijnsteplekje.
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R
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1          2         3         4         5         6         7         8          9        10       11       12       13       14       15       16       17       18       19        20       21       22       23       24       25       26       27       28       29       30

Meer info op www.kortrijk.be/fijnsteplekje
Je zal kunnen zoeken op thema, leeftijd, populariteit,… 
Uiteraard zullen we ook enkele bijzondere plekjes uitlichten. 

Haal deze kaart uit en stop ze voor 25 oktober 2016 in de brievenbus 
van je dichtstbijzijnde Kortrijkse sporthal, zwembad, bibliotheek, 
dienstencentrum, buurthuis, ontmoetingscentrum, stadhuis, … 

DUID JE GESLACHT AAN

DUID JE FIJNSTE PLEKJE AAN

DUID JE LEEFTIJD AAN

WAT IS ER  ZO SPECIAAL AAN JOUW FIJNSTE PLEKJE ?

man

15-20 jaar

..............................................................................................................

..............................................................................................................

41-50 jaar

vrouw

21-30 jaar

51-60 jaar

31-40 jaar

> 61 jaar

2. MIJN FIJNSTE PLEKJE GAAT OVER

eten & drinken

winkelen

sport & spel

natuur

cultuur & muziek

historie & architectuur

STADSMAGAZINE KORTRIJK | 15
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Een grondige investering in de Kortrijkse 
zwembaden dringt zich al langer op. De ver-
ouderde zwembaden Magdalena en Mimosa, 
respectievelijk gebouwd in 1963 en 1974, vol-
doen niet meer aan de hedendaagse comfort- 
en recreatienoden van een zwembad in een 
centrumstad. Bovendien verliezen beiden 
binnen afzienbare tijd hun vergunning omdat 
zij niet meer in orde zijn met de Vlarem wet-
geving. In plaats van te investeren in de reno-
vatie van de zwembaden kiest de stad voluit 
voor de piste van een nieuw stadszwembad. 

SPORT EN RECREATIE
De S&R Group die multifunctionele sport- en 
recreatiecentra ontwerpt, bouwt en exploi-
teert, zal het nieuwe complex bouwen en 
runnen. Ondertussen stapte ook Zwevegem 
mee in het verhaal. In Kortrijk zal het com-

plex bestaan uit een zwembad met 8 banen 
van 50 meter, 2 beweegbare bodems en een 
tribune met 300 zitplaatsen. Met een diepte 
van 2 meter en afmetingen die voldoen aan 
de normen voor internationale wedstrijden 
ligt de focus op zwemtrainingen, wedstrijden 
en waterpolo enerzijds en recreatie  ander-
zijds. Naast het ‘all weather’- buitenbad en 
de wildwaterbaan zijn er 3 spectaculaire glij-
banen, kinderattracties, een waterspeeltuin, 
een ligweide en een wellness met sauna’s. 
Het nieuwe zwembad grenst aan het nieuwe 
stadspark op Campus Kortrijk Weide. Het 
zwembad zal maar liefst 361 dagen per jaar 
open zijn. Alleen op kerstavond, kerstdag, ou-
dejaar en nieuwjaar is het complex gesloten. 

Dit project wordt gesteund 
door de Vlaamse Overheid.

Topzwembad
in nieuw stadsdeel 

Vanaf de kerstvakantie 2018 kunnen waterratten hun hart ophalen in 
een nieuw en architecturaal topzwemcomplex op Campus Kortrijk Weide. 

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 oktober een kaartje naar: 
Stadsmagazine, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of 
mail naar stadsmagazine@kortrijk.be. Vijftig lezers maken kans op een gratis UIT-pas. 

De winnaars van vorige maand
Heel wat lezers herkenden de restanten van een 
vliegtuig in de Mellestraat in Heule. Tien lezers 
mogen een gratis zaklamp/musketon ophalen 
tijdens de openingstijden van het Onthaal- en 
meldpunt van de stad:  Wilfried Buseyne, Lieven Tack, 
Stefaan Geers, Werner Gheysen, Heidi Pyck, Stijn 
Verhaeghe, Jorik Naessens, Jurgen Vanbecelaere, 
Floor Delbackere en Marleen Depreitere. 
De redactie kreeg heel wat leuke foto’s binnen 
van de affiche ‘niet te snel, dank je wel’. Vijf lezers 
mogen een fietspakket met onder meer een gratis 
fietstas ophalen bij het Onthaal- en meldpunt van 
de stad: Berrie Vanneste, Delphine Bultinck, Evi 
Ickx, Tristan Sabbe en Ruth Bovijn. 

Ken jouw stad!

WIN

Lekkere recepten voor 1-2-3 euro
Het OCMW van Kortrijk en warenhuisketen Colruyt slaan de handen in elkaar 
voor een receptenboekje met maaltijden voor 1, 2 of 3 euro per persoon.

Toegang tot betaalbare en gezonde voeding voor iedereen is één van de be-
langrijkste doelstellingen in het armoedebestrijdingsplan. Honderd gezinnen 
namen afgelopen jaar deel aan een pilootproject, ‘Aan tafel in 1-2-3-euro’. Dat 
verliep succesvol, zodat het initiatief nu een permanent karakter krijgt.

SLIM RECEPTENBOEKJE
Deelnemende gezinnen krijgen om de veertien dagen een ‘slim’ recepten-
boekje in de bus. Dat bevat zes gemakkelijke en kindvriendelijke recepten. 
Een recept kost niet meer dan 1, 2 of 3 euro per persoon. Elk recept is goed 
voor 3 grote porties, dus kan je koken voor 3, 6 of 9 euro. Bij elk recept staan 
ook tips om de restjes opnieuw te gebruiken, verpakking te verwerken of om 
de kinderen te laten meehelpen in de keuken. Medewerkers van het OCMW 
begeleiden de gezinnen, bijvoorbeeld met tips voor lekker en evenwichtig ko-
ken of om slim te winkelen. De recepten worden gemaakt door de culinaire cel 
van Colruyt. “Op deze manier kunnen wij ons inzetten voor een groep waarvan 
wij de behoeften minder goed kennen", aldus Jean-Pierre Roelands, directeur 
winkelconcepten en opdrachtgever voor het project. 

 R Interesse om deel te nemen? Mail dan naar arnout.vercruysse@kortrijk.be

HET GAAT VOORUIT 

Op Campus Kortrijk Weide - het nieuwe 
stadsdeel tussen de spoorweg, de Leie 
en de westelijke ring zijn de ontwikke-
lingen volop aan de gang. De nieuw-
bouw voor volwassenenonderwijs is 
bijna klaar: LevensLang Leren kan er 
vanaf januari 2017 zijn intrek nemen. 
In juni 2017 opent de fuifzaal de deu-
ren. De bouwwerken voor het nieuwe 
zwembad beginnen in het voorjaar 
van 2017. In de kerstvakantie van 2018 
kunnen we het nieuwe stadszwem-
bad induiken. Hoog tijd dus om ook 
de openbare ruimte aan te leggen: 
het evenementenplein/parking en het 
stadspark. Het centrale verharde ter-
rein zal dienst doen als parking voor 
310 wagens, maar kan ook verschil-
lende evenementen huisvesten. Het 
ecologisch stadspark van 2,5 hectare 
komt vlak bij de Leie. Het park wordt 
heel natuurlijk en ecologisch ingericht. 
Deze werken beginnen op 3 oktober 
en duren ongeveer 1 jaar. 



18 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 19

O K T O B E R  2 0 1 6O K T O B E R  2 0 1 6

Kortrijk Kort 

Nieuwe 
kunstgrasvelden 
SC Lange Munte 

Met de zilveren medaille op de Olympi-
sche Spelen van de nationale hockey-
ploeg mannen kreeg het ledenbestand 
van de Belgische hockeyclubs een boost. 
Dat ervaart ook de Kortrijkse hockeyclub 
Saint Georges, die 400 leden telt. Met het 
ene terrein op de eigen locatie kan de 
club de niet meer voldoen aan de noden 
van de trainingen en wedstrijden. Het 
kunstgrasveld op Sportcampus Lange 
Munte is meer dan een waardig alter-
natief. Feit is dat heel veel studenten op 
internaat verblijven zodat, vrijdagavond, 
het trainingsmoment uitstek, momenteel 
overbelast wordt. Saint Georges vangt 
dit probleem op door uit te wijken naar 
de kunstgrasvelden op de Lange Munte. 
Niet minder dan 22 ploegen moeten aan 
de bak komen en enkel met deze uitbrei-
ding aan trainingsuren kan de hockey-
club tegemoet komen aan de vraag naar 
voldoende trainingscapaciteit. De terrei-
nen op kunstgras liggen er heel goed bij 
en zijn ook perfect bespeelbaar tijdens 
de winterperiode. Met de aanleg van de 
twee kunstgrasvelden speelt de stad ver-
der ook in op de verzuchtingen van voet-
bal en nog andere sporten.

Ontdek de 
speelzone in het 
Preshoekbos

Het Preshoekbos krijgt stilaan vorm. Re-
cent nog toverden de provincie West-
Vlaanderen en het Agentschap Natuur 
en Bos een stukje Markebeek om tot 
een natuurlijke speel- en ravotzone, een 
avontuurlijke toegangspoort tot het 
Preshoekbos! Om dit nieuw  stukje speel-
natuur in het Preshoekbos feestelijk te 
openen vindt op zondag 9 oktober van 
14 tot 19 uur een supercool, avontuurlijk 
‘meerkamp’ plaats: Spel zonder grenzen! 
De speelvogels van Wildebras nemen je 
mee op sleeptouw  door het Preshoekbos 
waar je samen met je vrienden en familie 
kan proeven van knotsgekke activiteiten. 
Durf jij de uitdaging aan en ‘kamp’ je mee 
voor een leuke prijs? De deelname is gra-
tis. Wie het liever iets rustiger aan doet, 
kan het Preshoekbos ontdekken op één 
van de begeleide wandelingen die Na-
tuurpunt en het Agentschap  Natuur en 
Bos organiseren. Je kan er kennismaken 
met het gloednieuwe Interreg-project 
VALYS! En natuurlijk kan je in een gezel-
lige sfeer ook gewoon genieten van een 
hapje of een drankje! Wie afzakt naar het 
Preshoekbos, doet dat best met de fiets. 
Je kan je tweewieler stallen op de par-
king aan het Olympiadeplein in Marke.

 R www.weekvanhetbos.be  
of facebook.com/weekvanhetbos

Zitdag school- en 
studietoelagen

Naar school gaan is belangrijk voor de 
toekomst van jouw kind. Maar omdat 
schoollopen ook een pak kosten met zich 
meebrengt, helpt de Vlaamse Overheid 
die kosten te dragen. De schooltoelage is 
er voor kleuters en leerlingen uit het la-
ger en secundair onderwijs. Studenten in 
het hoger onderwijs kunnen aanspraak 
maken op de studietoelage. Je kan de 
toelage online aanvragen via www.
studietoelagen.be of een papieren aan-
vraagformulier ophalen bij het schoolse-
cretariaat, een centrum voor leerlingen-
begeleiding of integratiecentrum. Wil je 
persoonlijke hulp bij de aanvraag? Dan 
ben je welkom op dinsdag 18 oktober 
tussen 13 en 16 uur in het Sociaal Huis. 
Daar staan de medewerkers van de afde-
ling Studietoelagen voor je klaar. Ze gaan 
na of je in aanmerking komt voor de toe-
lage en helpen het formulier invullen. 

Breng volgende documenten mee:
• Elektronische identiteitskaart mét pin-

code
• Bankrekeningnummer
• Het laatst ontvangen aanslagbiljet (als 

het gezinsinkomen gedaald is, breng je 
attesten van je huidig inkomen mee)

• Indien van toepassing:
- Bewijs van alimentatiegeld (aan de 

hand van rekeninguittreksels)
- Huurovereenkomst (kotstudenten)
- Bewijs van leefloon
- Mogelijke inkomensvervangende 
 tegemoetkomingen
- Attest internaat
- Attest schuldbemiddeling
- Bij handicap: attest van handicap

 R Vragen? Bel gratis naar 1700 (Vlaamse 
Infolijn) of kijk op www.studietoelagen.be

Doe aangifte 
via het digitaal 
afsprakenloket

Om een aangifte te doen bij de politie-
zone Vlas moet je in de meeste gevallen 
langskomen op het commissariaat. Als 
het druk is, betekent dat vaak even geduld 
hebben in de wachtzaal. Dit is voortaan 
verleden tijd. Nu kan je van thuis uit een 
afspraak maken via de nieuwe app ‘Digi-
loket PZ Vlas’ of via de website. In 4 een-
voudige stappen kan je aanduiden over 
welke aangifte het gaat en op welke dag 
en uur je graag langskomt in het commis-
sariaat in Kortrijk. In de bevestigingsmail 
lees je wat je zeker niet mag vergeten mee 
te brengen. Met de persoonlijke gegevens 
van de burger en het relaas van de feiten 
maken de PZ Vlas medewerkers automa-
tisch al een dossier aan. Dat zorgt ervoor 
dat de inspecteur zich veel beter kan 
voorbereiden, niet alles moet overtikken 
tijdens de afspraak en onmiddellijk dieper 
kan ingaan op wat er precies gebeurd is. 
Concreet kan je op dinsdag en donder-
dag online een afspraak van een half uur 
vastleggen, telkens tussen 10.30 en 12.30 
uur of 14 en 18 uur. Je kan tijdens de ope-
ningstijden uiteraard ook nog steeds een 
aangifte doen of een klacht neerleggen 
zonder vastgelegde afspraak.

Zie je iets? Zeg ons iets! Dat kan heel vlug 
want via de app kan je steeds een niet 
dringende melding doen met bijhorende 
foto. Zie je verdachte gedragingen, per-
sonen of voertuigen, aarzel niet en bel 
steeds naar 101. Je belt beter een keer te 
veel dan te weinig. 

 R App: Digiloket PZ Vlas – Website: pzvlas.be

Concessie 
uitbating cafetaria 
bij SC Lagaeplein

De stad Kortrijk zoekt een kandidaat-
uitbater voor de cafetaria bij het stedelijk 
sportcentrum Lagaeplein. Deze conces-
sie gaat in op 1 januari 2017 en eindigt 
op 31 december 2018, zonder dat stil-
zwijgende verlenging van de concessie 
mogelijk is. Het volledige lastenkohier 
kan je gratis downloaden op www.kor-
trijk.be/concessies. Ook de inschrijvings-
modaliteiten zijn opgenomen in dit las-
tenkohier. Het openen van de biedingen 
vindt plaats in de burelen van de Sport-
campus Lange Munte, op 5 december 
2016 om 11 uur.

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

Duizend vragen, één adres
Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • Gratis smartphone app 1777 • Aan de balie
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Wil jij met jouw vereniging of organi-
satie een chalet uitbaten tijdens Win-
ter in Kortrijk (van 9 december 2016  
t/m 8 januari 2017) ? Schrijf je dan in 
via arnaud.vanmeenen@jti.com. 

 R Info en voorwaarden : www.
feestinkortrijk.be/winter-in-kortrijk

Een chalet  
uitbaten op  
de kerstmarkt? 
Dat kan! 
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'Oeps', heet de eigen creatie waarmee An-
tigone het seizoen opent. Ondertitel: 'Het 
Groote Mondiale Taartgevecht in 17,5 bur-
leske sketches'. Een stuk waarin regisseurs 
Jos Verbist en Raven Ruëll vaststellen dat 
de ellende van nu het gevolg is van fou-
ten uit WOI. "Die fouten komen nu als een 
boemerang terug in ons gezicht", vertelt 
Jos Verbist, al sinds  1997 de artistiek en 
zakelijk leider van Antigone, in opvolging 
van stichter Bert De Wildeman. Verbist en 
Ruëll schuwen  in de seizoensopener de 
grote thema's niet: geopolitieke belangen, 
kolonisatie, oorlog en de bijbehorende 
vluchtelingenstromen passeren de revue, 
waarbij vlot de link wordt gelegd tussen 
toen en nu.  

We mogen 'Oeps' een typisch Antigone-
stuk noemen. Een geëngageerd verhaal 
waarin humor en bittere ernst hand in 
hand gaan. "Geëngageerd theater is zeker 
een kenmerk van Antigone", zegt Verbist. 
"Wij staan graag met beide voeten stevig in 
de samenleving. We willen theater brengen 
dat de mensen beroert. In die zin is 'Oeps' 
een 'zure farce', deels geïnspireerd door Dr. 
Strangelove van Stanley Kubrick." Oeps is 
een creatie gemaakt in het kader van Gone 
West, de herdenkingen van de provincie 
West-Vlaanderen rond WOI. 

Voor Verbist is het belangrijk dat Antigone 
alweer het seizoen opent met een eigen 
creatie. "Wij willen altijd nieuw werk bren-
gen, en we leggen daarbij een belangrijk 
accent op de mix tussen jong en ervaren 
talent", aldus Verbist. Dat komt in het jubi-
leumjaar onder meer tot uiting tijdens het 
driedaagse festival 'Futur Liquide' in no-
vember, wanneer onder andere de popu-
laire jeugdvoorstelling 'Bekdichtzitstil' op 
algemene vraag wordt hernomen.

Tijdens het festival kunnen kinderen van 8 
tot 12 ook deelnemen aan de kunstendag 
voor kinderen, waarbij ze kennis kunnen 
maken met het plezier van het acteren. 
Tijdens de vakanties kunnen kinderen bij 
Antigone ook theaterkampen volgen, die 
steeds op erg veel enthousiaste deelne-
mers kunnen rekenen.

Nog een belangrijke pijler van de Antigone-
werking is sociaal-artistieke wijkwerking. 
"Dat hoort echt bij ons, naast het profes-
sionele theater. Zowel de workshops voor 
de jongeren als het sociaal-artistieke luik 
zijn stevig in onze werking verankerd. Daar-
door hebben we een mooi, heel gemengd 
publiek. Wij zijn het enige theater in Vlaan-
deren dat dit combineert. De schouwbur-
gen halen wel eens sociaal-artistieke voor-

stellingen binnen, maar bij ons is dat echt 
structureel."

Of de Kortrijkzanen dat voldoende besef-
fen, en genoeg waardering voor hebben? 
"Zeker", antwoordt Verbist zonder aarzelen. 
"Dat merken we aan ons publiek. We heb-
ben een heel dankbaar publiek, dat blijft 
groeien. De mensen blijven ons trouw en 
spreken over ons. Niet alleen in Kortrijk 
trouwens. Ons publiek komt uit heel West- 
en Oost-Vlaanderen, en we krijgen ook Ant-
werpenaars en Leuvenaars over de vloer. 
De mensen kennen Antigone. Op die ma-
nier zijn we ook een beetje ambassadeurs 
van Kortrijk."

Verbist, een geboren Lierenaar, heeft het 
nog steeds erg naar zijn zin in Kortrijk. 
"West-Vlamingen hebben de naam wat 
stugger, gereserveerder te zijn. Maar als ze 
los komen, dan komen ze echt los. Ik denk 
dat er vaak een verkeerd beeld bestaat, als-
of hier alleen maar 'chichi' is. En natuurlijk 
zie je her en der nog sporen van dat 'Wilde 
Westen'. Maar er is een prachtig, rijk kwali-
tatief aanbod aan kunst en cultuur in Kor-
trijk. En we zijn erg blij dat we daar deel van 
uitmaken met Antigone."   

 R Meer info en reservaties: www.antigone.be

Theater Antigone bestaat zestig jaar. Dat vieren ze met  
een eigen biertje, maar uiteraard ook met geëngageerd theater.

Antigone al zestig jaar 
stevig verankerd in de 

Kortrijkse samenleving

JOS VERBIST:

"Wij willen theater brengen 
dat de mensen beroert"
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THEATER | FOLLOW ME | 19u, ook op vrij 7/10 om 19u |  
€ 10 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be
VOORDRACHT | SVEN NYS | 20u | € 12 (add)/10 (vvk)  |  
OC Marke, Hellestraat 6 Marke| 056 24 08 20 | www.kortrijk.be/
ontmoetingscentra 
THEATER | LIGHT YEARS AWAY | 20.30u | 
€ 10 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be
JAZZ | JASPER HUYSENTRUYT MET CON-
DORS | 21u | € 8 | Kaffee Damast, Noordstraat 28 | 056 23 98 
55| www.schouwburgkortrijk.be
FILM | LA FILLE INCONNUE | 16u, 18u en 20.15u |  
nog tot in november | € 9/7.5 (-26/65+) | Budascoop,  
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | SARAH & CHARLES: A DAY WILL 
COME MY FUTURE WILL BE YOUR PAST | 
17u, ook op za 8/10 om 18u | € 5 | Budascoop, Kapucijnenstraat 
10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
THEATER | SARAH VAN LAMSWEERDE: PA-
PER IS A LEAF THAT WILL DESTROY US IN 
ITS FALL | 19u, ook op do 6/10 om 19.30u | € 10 | Budascoop, 
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |  www.budakortrijk.be
PERFORMANCE | PHILIPPE BELOUL: FOLLOW 
ME | 19u, ook op vrij 7/10 om 19u | € 10 | Budascoop, Kapucij-
nenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
PERFORMANCE | EDURNE RUBIO: LIGHT YEARS 
AWAY | 20.30u | € 10 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 
22 10 01 | www.budakortrijk.be

DONDERDAG 6 OKTOBER 

FILM | UNDER INFLUENCE | 17u | € 10 | Budascoop, 
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
PERFORMANCE | DANNY NEYMAN: HELSINKI | 
19.30u, ook op  vrij 7/10 om 19u | € 10 | Budascoop, Kapucijnen-
straat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
DANS | SUBTITEL | 21u | € 10 | Budascoop, Kapucijnen-
straat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
THEATER | OEPS, OF HET GROOTE MONDI-
ALE TAARTGEVECHT IN 17,5 BURLESKE 
SKETCHES | 20.15u, ook op vrij 7/10 van 20.15 tot 21.30u 
| € 11/9 | Theater Antigone, Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 | 
www.antigone.be
VIERING | MISVIERING NAV FEESTDAG VAN 
DE H. HOSPITAALZUSTER MARIA-FRAN-
CISCA VAN NAPELS | 16u | gratis | Begijnhofkapel 
Kortrijk | 0476 86 26 88 | www.kortrijk.be/begijnhof *

 T.E.M. ZONDAG 23 OKTOBER

KUNST | FAIR AND SQUARE | open zo van 11 tot 17u, 
do, vrij, za van 14 tot 17u |  Paardenstallen, Korte Kapucijnen-
straat | 056 27 77 82 | www.bu-box.be

WOENSDAG 5 OKTOBER 

BUDA VISTA
Twee keer per jaar presenteert het festival Buda Vista 
verrassende voorstellingen - theater, dans, perfor-
mance en film - die (deels) in de Kortrijkse BUDA-stu-
dio’s werden gemaakt. Sommige producties hebben 
al een hele tournee achter de rug, anderen zijn kraak-
verse creaties. (Wel)kom en ontdek deze producties 
op Buda Vista #9! 
Deze Buda Vista  zet tevens de 10de verjaardag van 
kunstencentrum BUDA in de kijker met o.a. met een 
boek waarin 151 (!) kunstenaars in de toekomst 
kijken en The Valley, de voorstelling die in Kortrijk 
ontstond en in Ijsland verkozen werd tot beste cho-
reografie van het jaar! 

 R Van 5 t.e.m. 8/10 | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be 

KINDERFILMS IN BUDASCOOP
Vanaf oktober toont Budascoop opnieuw elke maand 
kinderfilms voor kleuters en tieners en wel élke 
woensdag om 16 uur en élke zondag om 14u uur.
Eén keer per maand biedt Budascoop onder de 
noemer ‘cineMAATjes’ een uitgebreide versie van de 
kinderfilms aan. Wil je graag vóór of na de film iets 
bijleren over film maken in de interactieve animatie-
studio Mammoet of jouw verjaardagsfeestje vieren 
in Budascoop, dan kan dat tijdens cineMAATjes op 
2 en 5 oktober. Op zondagochtend 5 oktober kan je 
ook meesmullen van het ontbijt op voorwaarde dat 
je vooraf reserveert! 

Kinderfilms in oktober:
• Siv gaat logeren (6+): Wanneer Siv logeert bij Ceri-

sia ziet haar huis er vreemd uit ’s nachts. Zij gaat op 
zoektocht in het mysterieuze huis, waar achter elke 
deur een nieuwe verrassing schuilt….

• The Sleeping Giant (14+): Wat een saaie vakantie 
dreigt te worden, verandert wanneer de vijftien-
jarige Adam zijn neef en een vriend ontmoet. In 
enkele weken tijd ontdekt Adam wat vriendschap, 
loyaliteit, verraad en mannelijkheid betekenen.  

 R € 6,5 (voor volwassenen én kinderen) | 
Budascoop, Kapucijnenstraat 10 |  
www.budakortrijk.be 

STUDENT WELCOME 
OPENT ACADEMIEJAAR
Na de verjaardagseditie vorig jaar in het Albertpark, 
keert het Student Welcome Concert dit jaar terug 
naar zijn bakermat: het Schouwburgplein. Op don-
derdag 6 oktober warmen Page Down en Equal Idiots 
vanaf 16.30 uur de Kortrijkse studenten op tijdens dit 
knallend muzikaal startschot van het academiejaar.
De muzikanten van Steak Number Eight zorgen voor 
de headliner met een gigantische show om U tegen 
te zeggen. Afsluiten gebeurt in de vorm van een pit-
tige party onder leiding van 2KG Hoofdvlees en Fresh 
and clean!
Bovendien staat het podium dit jaar ook open voor 
jong Kortrijks DJ-talent. De vier finalisten van het 
Student Welcome DJ-contest vechten er om de felbe-
geerde titel. De winnaar van de wedstrijd draait een 
halfuur lang op het hoofdpodium samen met Steak 
Number Eight. 

 R Do 6/10 | vanaf 16.30u | 
gratis | www.facebook.com/
StudentWelcomeConcertKortrijk

VRIJDAG 7 OKTOBER 

PERFORMANCE | NADA GAMBIER: MON-
STROUS ENCOUNTERS OF CLOWNS – AN 
ATTEMPT TO SWALLOW THE WORLD 
(PREMIÈRE) | 20.30u | € 10 | Budascoop, Kapucijnenstraat 
10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
GRAFIEK | FACE TO FACE | t.e.m. 29/1/17, zo, di, woe, 
do, vrij, za van 10 tot 17u (ma gesloten) | € 3 | Kortrijk 1302, 
Begijnhofpark | 056 27 78 40 | www.kortrijk.be/1302

DIGIDOKTER | ONDERHOUDSTIPS | 14u | €3 | Open-
bare Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 26 06 00 | www.
kortrijk.be/bibliotheek
THEATER | ARMANDUS DE ZOVEELSTE | 19.30u, 
ook op zo 9/10 om 15u, vrij 14 en 15/10 om 19.30u | OC De 
Wervel, Processiestraat 6,. 8510 Bellegem | www.scherven.be *
MUZIEK | HEULSE VONKEN | 20u | € 15/gratis (< 12 
jr)  | OC De Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Heule | www.deheulse-
concertband.be *
POP | OZARK HENRY MET HARMONY IS 
PARAMOUNT | 20.15u | € 28/26 | Schouwburg Kortrijk, 
Schouwburgplein 14 | schouwburg@kortrijk.be | 056 23 98 55| 
www.schouwburgkortrijk.be
EXPO | MONARTLOGE | t.e.m. 30/10, elke za van 14 tot 
18u | Galerij Cindy Frey, Jan Persijnstraat 1 | www.facebook.com, 
zoeken op Cindy Frey *
EXPO & BELEVING | NACHT VAN DE DUISTER-
NIS | 17 tot 24u | gratis | Boerenhol naast Begijnhofpark | 
Wildebras Expo vanaf 17u, kampvuur met sfeervolle DJ set vanaf 
19u tot middernacht | www.lzsb.be (zie blz 11) *
KWIS | 1e GULDENSPORENQUIZ | 20u | € 25 per 
ploeg | OC De Troubadour, Vlaswaagplein, 8501 Bissegem | alain-
decaluwe@telenet.be | www.kortrijk.be/ontmoetingscentra *
DANS | INGA HÁKONARDOTTÍR & RÓSA 
ÓMARSDÓTTIR: THE VALLEY | 21u | € 10 | Buda-
scoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
DANS | LOUIS MICHEL JACKSON/BEN FURY/
RODOLPHE COSTER: STROKE | 22.30u | gratis | 
Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.buda-
kortrijk.be
WINKELEN | STEPS SHOPPING DAY | centrum Kor-
trijk | www.facebook.com/steps *

ZOUTE RALLY® BY CHUBB 
IN FLANDERS FIELDS

Zoute Grand Prix 2016 is een exclusief ‘car festival’ in 
mondaine sfeer dat plaatsvindt in Knokke Het Zoute. 
Het is de place to be voor liefhebbers van klassieke 
wagens, exclusieve bolides en premium automerken.
Naar aanleiding van de herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog trekt de ZOUTE RALLY® by Chubb dit 
jaar door de Westhoek. In ‘Flanders Fields’ houden 
de deelnemers op vrijdag 7 oktober halt in Zonne-
beke aan het Memorial Museum van Passchendaele. 
Op zaterdag 8 oktober is er een stop voorzien op de 
Grote Markt van Kortrijk. In samenwerking met het 
stadsbestuur vindt  in de Guldensporenstad tussen 
11 en 15 uur een speciaal programma plaats. De 
wagens zelf worden er rond 11.30 uur verwacht.  

 R  Za 8/10 | 11.30u | Grote Markt   
www.zoutegrandprix.be/nl

EXPO | DE GELIJKZIJDIGHEID VAN HET ON-
GELIJKE | tot 30/10 | Galerie Cellaar, Hoveniersstraat 13 | 
www.cellaar.be *
THEATER | KOPERGIETERY MET 'HET MEIS-
JE VAN DE TOUWSLAGERIJ (6+)' | 19u | € 8 | 
Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55| 
www.schouwburgkortrijk.be
EVENT | 32ste NACHT VAN DEN ACHTKANTER 
| 19.30u | Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 | 
www.nacht.achtkanter.be *
MUZIEK | ABBA4U + AFTERPARTY MET DJ 
VESTE | 19.30u | € 15/10 (student) | www.sente.be *

ZATERDAG 8 OKTOBER 

WETENSCHAP | KINDERUNIVERSITEIT CAM-
PUS KULAK KORTRIJK | 9.30u | KU Leuven Cam-
pus Kulak Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53 | 056 24 64 84 |  
www.kuleuven.be/kinderuniversiteit *

DIGITALE WEEK IN KORTRIJK
Van zaterdag 8 tot en met zondag 16 oktober vindt 
De Digitale Week 2016 plaats. Het gebruik van com-
puter, internet, smartphone en andere multimedia is 
nog steeds niet voor iedereen even evident.
De Digitale Week wil deze digitale kloof verkleinen. 
Tijdens die periode kan je ook in Kortrijk deelnemen 
aan heel wat workshops, lezingen, multimedia-acti-
viteiten, ... en dit altijd gratis of heel goedkoop.
De Digitale Week is een organisatie van Cultuurcon-
nect, Linc vzw en Mediaraven.be. De activiteiten in 
Kortrijk vinden plaats door een samenwerkingsver-
band tussen Stad Kortrijk, Openbare Bibliotheek Kor-
trijk, Hogeschool Vives, CVO VIVO, Gezinsbond Marke 
en Bissegem, OCMW Kortrijk, wijkteam Zuidelijke 
rand en Vormingplus MZW.

 R Je kan de brochure downloaden via www.
kortrijk.be/bibliotheek

FILOSOFIE | VIER GEZICHTEN VAN DE VROUW 
| 14u | gratis maar inschrijven | Brahma Kumaris vzw, Budastraat 
21 | 056 25 21 75 | www.eventbrite.nl *
DANCE | HIP HOP MET AYGÜL | 14u, ook op za 15, 22 
en 29/10 om 14u | € 30 | JC Tranzit, Magdalenastraat, 48 | 056 27 
73 40 | www.kortrijk.be/jctranzit

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

AGENDA VAN 5 OKTOBER  T.E.M. 5 NOVEMBER 2016



24 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 25

ZONDAG 9 OKTOBER 

FILM | CLASSICS RESTORED: ON A SILVER 
GLOBER | 20.15u, met inleiding om 20u, ook op di 11/10 |  
€ 9/7,5 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01
MARKT | ANTIEK & ROMMELMARKT | 9.30 tot 
18u | € 2 | Groothandelsmarkt Heule, Vierlinden 1 | 09 380 45 
05| www.hobby13.be *
SPIRITUEEL | PARASCOOP 2016 | 10 tot 17.30u |  
€ 9/7,5 (met kortingsbon)| Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 
| 056 48 49 52 | www.para-astro.be *
RECEPTIE | FEESTELIJKE RECEPTIE MET 
PRIJSUITREIKING BEBLOEMINGSACTIE EN 
POMPOENWEDSTRIJD | 11 tot 13u | OC Marke, Hel-
lestraat 6 | 056 22 55 41 | Facebook: zoeken op Tuinhier-Marke *
POEZIE | DE 7e DAG IS ER HET WOORD:  
WILLEM M ROGGEMAN | 11u | vc Mozaïek, Over-
leiestraat 15a | 056 37 16 15 | www.vrijzinnigwestvlaanderen.be *
SPEL | SPEL ZONDER GRENZEN | 14 tot 19u |  
Preshoekbos | www.natuurenbos.be/preshoekbos *

MAANDAG 10 OKTOBER

BEZOEK | BEZOEK CREMATORIUM UITZICHT 
TE KORTRIJK | 15u | Crematorium Uitzicht, Ambassadeur 
Baertlaan 5 | marianne.verbeke@gmail.com *

INFO | OPENDAGEN VAN HET DAGCEN-
TRUM VOOR PERSONEN MET NIET AAN-
GEBOREN HERSENLETSEL | t.e.m. 15/10, van 10 
tot 12u, van 13.30 tot 15.30u | Dagcentrum Wissel, Etienne Sab-
belaan 12/001 | www.achtkanter.be/nah *
INFO | WEEK VAN DE NIET-AANGEBOREN 
HERSENLETSELS | 13.30 tot 16.30u, ook op di 12/10 | 
Pamele vzw, Budastraat 30 | www.h-hart.be/pamele

DINSDAG 11 OKTOBER 

FILM | THE CONSTANT GARDENER | 14u | 
€ 5 | Wijkcentrum Cirkant, Hellestraat 6, Marke | cirkant@ 
ocmwkortrijk.be *

VOORDRACHT | HET GEVAAR VAN KERNWA-
PENS | 14.30u | gratis | V.C. Mozaiek, Overleiestraat 15a | 056 
26 0 600 | upv.vub.ac.be *

WOENSDAG 12 OKTOBER

FILM | LE CONFESSIONI | 18 en 20.15u | nog tot 1/11 | 
€ 9/7,5 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 
01 | www.budakortrijk.be

DONDERDAG 13 OKTOBER 

WORKSHOP | PROEVEN VAN HET RIJKSAR-
CHIEF | 13.30 tot 16.30u | € 5 | Rijksarchief Kortrijk, G. Gezel-
lestraat 1 | www.arch.be *
VOORDRACHT | OORLOG OM DE GEESTEN 
(RUDI VRANCKX) | 20.15u | € 9/8,10 (- 26 jr) | OC 
De Troubadour, Vlaswaagplein 3 Bissegem | 056 23 98 55|  
www.schouwburgkortrijk.be 
DANS | ARCO RENZ / KOBALT WORKS MET 
'EAST' | 20.15u | € 16 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburg-
plein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
MUZIEK | WARHAUS + SUPPORT | 20u | € 18/15/12 |  
De Kreun, Conservatoriumplein 1 | www.dekreun.be
WANDELEN | WANDELHAPPENING |  6 km: 13.30 
tot 17.30u; 8 km: 14 tot 17.30u | € 5 | Wijkcentrum Vlaska-
pelle, Hendrik Dewildestraat 8, 8501 Bissegem | vlaskapelle@ 
ocmwkortrijk.be *

VRIJDAG 14 OKTOBER 

EXPO | BUREN BIJ KUNSTENAARS | t.e.m. zo 
16/10 | verschillende locaties in Kortrijk en deelgemeenten | 
www.burenbijkunstenaars.be *
DESIGN | WEEK VAN HET ONTWERPEN 2016 | 
tot 23/10 | TEXTURE - Museum over Leie en Vlas, Noordstraat 28 | 
056 27 74 70 | www.texturekortrijk.be | zie blz 4
DESIGN | BIËNNALE INTERIEUR IN TEXTURE |  
tot 23/10, open alle dagen van 10 tot 21u | TEXTURE - Museum over 
Leie en Vlas, Noordstraat 28 | 056 27 74 70 | www.texturekortrijk.be
INTERIEUR | KORTRIJK CREATIVE CITY TOUR |  
t.e.m. 23/10 | stadscentrum Kortrijk | www.kortrijkcreativecitytour.be* 
| zie blz 4
DESIGN | TENTOONSTELLING PRIJS VOOR 
VORMGEVING PROVINCIE WEST-VLAAN-
DEREN 2016 | tot 4/12, van 10 tot 17u (ma gesloten) | 

TEXTURE - Museum over Leie en Vlas, Noordstraat 28 | 056 27 74 
70 | www.texturekortrijk.be
GESCHIEDENIS | KETTERS - EEN GESCHIEDE-
NIS NAAST DE KERK | 14u, ook op vrij 21, 28/10 om 
14u | Kulak Blok B, E. Sabbelaan 53 | 016 31 06 70| www.davids-
fonds.be/academie *
MUZIEK | MUZIEK UIT DE VIER WINDSTRE-
KEN | 20u | € 18 | Concertstudio Kortrijk, Conservatoriumplein 
1 | 056 21 79 66 | www.euterpevzw.be *
CIRCUS | SOIREE PERPLX | 20.15u | € 18 | Schouw-
burg Kortrijk, Schouwburgplein 14  | 056 23 98 55| www. 
schouwburgkortrijk.be
FOTOGRAFIE | FOTOCAFÉ | 20u | € 10 | Dakcafé Stadhuis  
Kortrijk, ingang via Papenstraat | www.fotocafekortrijk.be *

ZATERDAG 15 OKTOBER 

TUINIEREN | SAMEN TUINIEREN OP LEILEK-
KERLAND | 9.30u | Leilekkerland, tip van Buda eiland *
DIGIDOKTER | STREAMING-PRODUCTEN EN 
DIENSTEN | 10u | € 3 | Openbare Bibliotheek Kortrijk, 
Leiestraat 30 | 056 26 06 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek
LITERATUUR | VERS GEPERST | 10u | OC de Wervel, Proces-
siestraat 6, 8510 Bellegem | 056 21 37 33 | www.davidsfonds.be *
MARKT | WEGGEEFMARKT (2e EDITIE) | 13.30 tot 
17u | Vrijzinnig Centrum Mozaïek, Overleiestraat 15 | 056 37 16 
15 | www.vcmozaiek.be * 

ZONDAG 16 OKTOBER 

WANDELING | LUSSENWANDELING LANGS 
MOOIE WEGEN  DOOR AALBEKE, KOR-
TRIJK & MARKE | 8, 16 of 24 km | 8 tot 15u | € 8 (ge-
zinskaart)/3,5 (+15 jr)/1,5 (-15 jr)/gratis (-7 jr) | Marke: 
OC – DC ’t Cirkant, Hellestraat / Aalbeke: WZC De Weister, 
Lijsterstraat 2 / Kortrijk: Basisschool Kinderland, St. Anna 41 | 
www.111111kortrijk.com *
VERHALEN | KJIRREKEWEERE INT KORTRIKS |  
11.30u | € 26 (niet-leden)/ 23 (leden HV Kortrijk) | Vrijzinnig Centrum 
Mozaïek, Overleiestraat 15 | www.vrijzinnigwestvlaanderen.be *
FESTIVAL | BAL NEPAL | 11.30 tot 23u | € 8 (add)/5 (vvk) 
– tickets via @den Bras Kortrijk | JC Tranzit, Magdalenastraat 48 | 
www.facebook.com en zoeken via Bal Nepal *
JAZZ | VLAZZ JAZZ JAM SESSIES | 19u | Kaffee Da-
mast, Noordstraat 28 A | 056 98 00 86 | info@KaffeeDamast.be *
WORKSHOP | KRUIDEN ALS BASIS VOOR RE-
CEPTEN EN LIKEUREN | 10u | gratis | Wijkcentrum 
Zonnewijzer, Langemeersstraat 6, 8500 Kortrijk | users.telenet.
be/tuinhier-kortrijk *

MAANDAG 17 OKTOBER 

VOORDRACHT | ISH AIT HAMOU | 20u | € 7 (add) 
/ 5 (vvk) | OC Marke, Hellestraat 6 Marke | 056 24 08 20 | 
www.111111kortrijk.com *
FILM | IN PURSUIT OF SILENCE | 20.15u | € 9 |  
Kunstencentrum Buda, Kapucijnenstraat 10 | 056 26 06 00 | 
www.budakortrijk.be
EVENT | WERELDVERZETDAG TEGEN AR-
MOEDE | Optocht + foto expo | St. Amandsplein |  
www.facebook.com/Akzie-vzw *

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

FACE TO FACE
Klaas Verplancke toont 'smoelen en totentrekkers'. In 
de illustraties van Klaas Verplancke wonen persona-
ges met groteske tronies waarbinnen een wereld van 
kolkende emoties knettert. Wat zich in de koppen af-
speelt brengt hij op plastische wijze in beeld. Voor deze 
tentoonstelling dook Klaas in de catacomben van de 
Kortrijkse museumcollectie en brengt hij een selectie 
portretten, genretaferelen en verborgen kelderschat-
ten in dialoog met zijn eigen werk. Een confrontatie die 
de verbeelding prikkelt. De tentoonstelling baadt aan-
vankelijk in een sfeer van statische, onderkoelde emo-
ties. Het portret als totentrekker. Een masker waarin 
geleidelijk barsten komen en barokke passies zichtbaar 
worden. Erotiek en geweld nemen de bovenhand. In 
Face2face gaat elke bezoeker in gesprek met zichzelf. 
Oog in oog met zijn emoties en gedachten, want elk 
portret is een spiegel, elk gezicht geeft inzicht.

 R 7/10 tot 29/1/2017 | Museum X, 
Begijnhofpark | www.museumxkortrijk.be 

DINSDAG 18 OKTOBER 

THEATER | TONEELGROEP MAASTRICHT MET 
'EYES WIDE SHUT' | 20.15u | € 16 | Schouwburg, 
Schouwburgplein 14  | 056 23 98 55| www.schouwburgkortrijk.be
COMEDY | COMEDYTRACK* ON TOUR: TRY-
OUT LUKAS LELIE & WILLIAM BOEVA | 
20.15u | € 10 | Vrijzinnig Centrum Mozaïek, Overleiestraat 15 | 
056 23 98 55| www.schouwburgkortrijk.be
FILM | DOCPOPPIES: ARNO. DANCING IN-
SIDE MY HEAD | 20.15u | ook op vr 21 en za 22/10 | € 9/ 
€ 7,5 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 
01 | www.budakortrijk.be

WOENSDAG 19 OKTOBER 

VERTELLEN | ZE LEEFDEN IN EEN DOOS | 20u, 
ook op do 20/10 | gratis | Wit.h, Overleiestraat 1 | 0479 91 17 61 |  
www.vzwwith.org *
THEATER | ANNE TERESA DE KEERSMAEKER/ 
ROSAS - VERKLÄRTE NACHT | 20.15u | € 22 | 
Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | cultuurcentrum@
wevelgem.be | 056 43 34 95
POP | TINY LEGS TIM & BAND + BLUEBIRD 
(VOORPROGRAMMA) | 20.15u | € 13 / 8 (-26) |  
Concertstudio, Conservatoriumplein | 056 23 98 55| www.
schouwburgkortrijk.be
FILM | CAPTAIN FANTASTIC | 16, 18 en 20.15u | nog 
tot in november | € 9/ €7.5 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnen-
straat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

DONDERDAG 20 OKTOBER 

FILM | JUBILEE GENERAL - FC DE KAMPIOE-
NEN | 14.30u | € 5 | OC De Vonke, Lagaeplein 24 | 056 24 06 20 |  
www.kortrijk.be/ontmoetingscentra
CREA | KIDS MAKER NINJA'S: LASERSNIJDEN 
EN STEMPELS MAKEN | 17u | € 35 | BUDA::lab, Dam 
2a | www.budalab.be *
POEZIE | DE IO VAN PLATO: POËZIE TUSSEN 
TECHNIEK EN INSPIRATIE | 20u | € 5 | Centrale Biblio-
theek Kortrijk, Leiestraat 30 | thomaskemseke@sgsintpaulus.be *
POP | PREUTELEUTE ANALOGY | 20.15u | € 14 | 
OC De Wervel, Processiestraat 6, 8510 Bellegem | 056 23 98 55
COMEDY | GUNTHER LAMOOT (VOORPRO-
GRAMMA SANDER VDV) | 20.30u | € 12 (add)/ 
10 (vvk) | 't dul konijn, Bissegemplaats 9 | 0483 59 58 98 |  
www.facebook.com zoeken op tdul konijn *

VRIJDAG 21 OKTOBER 

MAGIE | MYSTERIE EN SPEKTAKEL IN BIZAR 
| 20.15u | € 8 | OC Molenheem, Izegemsestraat 205 Heule | 056 
24 06 20 | www.kortrijk.be/ontmoetingscentra
MUZIEK | COMPACT DISK DUMMIES | 20u |  
€ 19/16/13 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | www.dekreun.be

ZATERDAG 22 OKTOBER 

THEATER | FAMILIETHEATER KIKKERKUSJE | 
14.15u en 16u | € 8 / gratis ( < 3 jr) | OC De Vonke, Lagaeplein 
24 | 056 24 06 20| www.gezinsbond-heule.be *

COMPUTER | KIDS MAKER NINJA'S: 3D-PRIN-
TEN | 17u | € 35 | BUDA::lab, Dam 2 | www.budalab.be *
FILM | PLEASE RELEASE ME: AFERIM! | 20.15u, 
ook op 1/11 | € 9/7,5 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat 
10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
EVENT | VIVES LA FÊTE | parking VIVES Hogeschool Kor-
trijk | 056 26 41 60 | www.facebook.com/vives *

VRIJDAG 28 OKTOBER 

10e EDITIE PARKJAZZ
ParkJazz viert in 2016 zijn tiende verjaardag in stijl: 
met een straf programma blikt het tweejaarlijks fes-
tival terug op de voorbije edities en kijkt het vooruit 
op wat nog komt. 
Grote nationale en internationale artiesten trakteren 
op 28, 29 en 30 oktober liefhebbers van het genre op 
jazz van de bovenste plank. John Scofield Quartet, 
Brussels Jazz Orchestra, Michel Portal, Bojan Z., An-
toine Pierre Urbex, Aka Moon, Fabian Fiorini, STUFF. 
en vele anderen bezorgen je, behalve live jazzvibes, 
gegarandeerd ook enkele kippevelmomenten. 
Behalve de traditionele avondprogrammatie op vrijdag 
en zaterdag vindt op zondagvoormiddag voor de eerste 
maal ook een matineeconcert plaats. Bram De Looze pre-
senteert er zijn exclusieve project 'Piano e Forte'.

 R 28, 29, 30/10 | reservatie: 056 23 98 55 
www.parkjazz.be

Win 5 duotickets voor 
vrijdag 28 oktober en 
antwoord op volgende 
vraag: "De hoeveelste 
editie van Parkjazz 
vindt dit jaar plaats?"
Stuur een mailtje vóór 15 okto-
ber naar info@parkjazz.be met mel-
ding: ‘prijsvraag Parkjazz UiT’

FILM | FILMAVOND IN BUDASCOOP KOR-
TRIJK | 19.45u | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 |  
www.budakortrijk.be

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

THEATER | TUNING PEOPLE & DE MAAN MET 
BONTE NACHT (4+) | 18u | € 8 | Schouwburg Kortrijk, 
Schouwburgplein 14  | schouwburg@kortrijk.be | 056 23 98 55| 
www.schouwburgkortrijk.be
COMEDY | PIV HUVLUV - GEK VAN HET DORP |  
20.15u | € 12 | OC ’t Kastanjehuis, Kooigemplaats 23 Kooigem | 
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
FEEST | GENERATIONSPARTY MET OPTRE-
DEN ALIVE EN GREEN ONIONS | 17u | gratis | 
OC Marke, Hellestraat 6 Marke |056 24 08 20 | www.marke.be *
THEATER | BONTE AVOND VAN BODYBUIL-
DERS | 20.15u | € 11/9 | Theater Antigone, Overleiestraat 47 | 
056 24 08 87| www.antigone.be 

ZONDAG 23 OKTOBER 

FILM + DINER | TRANSITIEFESTIVAL: 10 BILLION –  
WHAT’S ON YOUR PLATE | 16u | €12 (incl. food)| Bu-
dascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
MUZIEK | ORGELCONCERT KORTRIJK | 16.30u |  
€ 10 | Sint-Maartenskerk Kortrijk, Lange Steenstraat | 056 25 88 
35 | www.orgelkringkortrijk.com *
POP | Y&T + IRON MASK | 19u | € 25 | De Kreun, Con-
servatoriumplein 1 | www.dekreun.be
MUZIEK | ENSEMBLE DUOBAAN EN LUCA 
PIGNATA | 11u | € 11/8 (-26) | Concertstudio Kortrijk, 
Conservatoriumplein 1 | reservaties@legatokortrijk.be | www.
schouwburgkortrijk.be/projecten/matineeconcerten *

DINSDAG 25 OKTOBER 

VOORDRACHT | ACHTER DE SCHERMEN VAN 
HET KONINGSHUIS | 15u | € 7 | OC De Wervel, Proces-
siestraat 6, 8510 Bellegem | www.neosvzw.be/belkorol *
MUZIEK | ALLEZ, CHANTEZ! KICK-OFF IN 
KORTRIJK | 20u | gratis |Scala, Pluimstraat 7 | www. 
allezchantez.be *
HUMOR | COMEDYTALES OPEN MIC | 19.30u | € 3 |  
Café deDingen, Budastraat 12 | www.dedingen.be *
HUMANISME | VRIJZINNIG HUMANISTISCHE 
HERDENKING | 19u | vooraf inschrijven | Aula van 
UITZICHT, Ambassadeur Baertlaan 5, Kortrijk | 056 28 29 30 |  
deherinnering@crematoriumuitzicht.be *

WOENSDAG 26 OKTOBER 

KOOKLES | HERFSTSEIZOENSKOOKLES | 19u |  
€ 21 | Heerlijkheid van Heule, Zeger van Heulestraat 60 | 056 26 
06 00 | www.vormingplusvzw.be
CHRISTENDOM | CHRISTELIJKE HERDENKING | 
19u | vooraf inschrijven | Aula van Uitzicht, Ambassadeur Baertlaan 
5, Kortrijk | 056 28 29 30 | deherinnering@crematoriumuitzicht.be *
FILM | I, DANIEL BLAKE | 16u en 20.15u | nog tot in 
november | € 9/ 7,5 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat 
10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

DONDERDAG 27 OKTOBER 

WORKSHOP | OVER MINDER BEKENDE AR-
CHIEFBRONNEN | 13.30u | € 5 | Rijksarchief Kortrijk, G. 
Gezellestraat 1 | www.arch.be *

WIN

VRIJDAG 7 OKTOBER TOT 
ZONDAG 29 JANUARI 2017 
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POP | WHISPERING SONS + DE PORTABLES 
+ DJ BRAM BLACK BOOTS | 20u | € 12 | De Kreun, 
Conservatoriumplein 1 | www.dekreun.be
THEATER | WUNDERBAUM MET 'WE DOEN 
HET ZELF WEL' | 20.15u, ook op za 29/10 om 17u | € 16 |  
Poortgebouw V-Tex Pieter de Conincklaan 23 | 056 23 98 55| 
www.schouwburgkortrijk.be
OPENING | INHULDIGING PLEIN HOUTMARKT 
| ism Academie Kortrijk en andere partners | vanaf 18 uur

ZATERDAG 29 OKTOBER 

THEATER | HET BANKET VERGETEN MAN 

(10+) | 19.30u | € 12 (add)/ 10,80 (- 26) | OC De Wervel, Proces-
siestraat 6 Bellegem | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
POP | FIFTY FOOT COMBO + PELE III: HAL-
LOWEEN PARTY | 20u | € 16/13/10 | De Kreun, Conser-
vatoriumplein 1 | www.dekreun.be
FILM | HOLLYWOOD REVISITED: HELL OF 
HIGH WATER | 20.15u, ook op 1/11 | € 9/7,5 (-26/65+) |  
Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.buda-
kortrijk.be
FILM | SATERDAY MADNESS: THE WITCH | 
20.15u |  € 9/7,5 (-26/65+) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 |  
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
HALLOWEEN | BANGELEUK | centrum Kortrijk | www.
kortrijk.be/bangeleuk *

ZONDAG 30 OKTOBER 

TUINIEREN | SAMEN TUINIEREN OP LEILEK-
KERLAND | 9.30u | Leilekkerland, tip van Buda eiland | 
www.velt.be *
PENHUIS | CHRISTOPHE VAN GERREWEY | 
10.30u | Oranjerie Broelmuseum, Broelkaai 6 | € 8 (add)/7 (vvk)/ 
5 (EYCA), telkens drankje inbegrepen | 056 23 98 55 | www.
facebook.com/hetpenhuis 
THEATER | FAMILIETHEATER COMMISSARIS 
PIV (8+) | 15u | € 8 | OC Marke, Hellestraat 6 | www.kortrijk.
be/ontmoetingscentra 
JAZZ | FRANSE JAZZAVOND IN DE MOZA-
IEK | 19u | €5/gratis (leden) | Kortrijk Grote Zaal Mozaïek, 
Overleiestraat 15a | www.superiordanceband.be *

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

JOUW ACTIVITEIT OOK IN DE NIEUWE UIT IN KORTRIJK ? SLECHTS ÉÉN MANIER !
UiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijds-
kalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in! 
Deadline invoer: editie december: 31 oktober, editie januari '17: 5 december.

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

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

DINSDAG 1 NOVEMBER 

POP | WOODEN SHJIPS + SUPPORT TBC | 20u | 
€ 15 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | www.dekreun.be

WOENSDAG 2 NOVEMBER

KINDERFILM | KIWI & STRIT ( 3+) | 14u , ook op zo 
6/11 om 10 en 14u | € 6,5 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
KINDERFILM | MEESTER KIKKER ( 6+) | 14u, ook op 
zo 6/11 om 10 en 14u | € 6,5 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

DONDERDAG 3 NOVEMBER 

FILM | INSIDE OUT OF BINNENSTEBUITEN | 
14u | € 4 | OC De Vonke, Lagaeplein 24 | oc.devonke@kortrijk.be | 
056 24 06 20 | www.kortrijk.be/ontmoetingscentra
FILM | THE MINIONS | 14u | € 5 | Wijkcentrum Cirkant, Hel-
lestraat 6 Marke | www.facebook.com, zoek op wijkteam cirkant   
FILM | INSIDE OUT | 14u | € 4 | OC De Vonke, Lagaeplein 
24 | 056 27 73 40 | www.kortrijk.be/jctranzit
CREA | KOOKSCHORT VERSIEREN | 14u | € 4 
| Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 |  
www.kortrijk.be/bibliotheek
DANS | DOUBLE BILL HOLDING SPACE/
PIX&MOVES | 20.15u, ook op vrij 4 en za 5/11 om 20.15u |  
€ 10 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | www.budakortrijk.be

VRIJDAG 4 NOVEMBER 

FILM | ZOOTROPOLIS | 14u | € 4 | OC Aalbeke, Aalbe-
keplaats | 056 40 18 92 | www.kortrijk.be/ontmoetingscentra
COMEDY | ALEX AGNEW MET UNFINISHED 
BUSINESS | 20.15u | € 28 | Schouwburg Kortrijk, Schouw-
burgplein 14 | 056 23 98 55| www.schouwburgkortrijk.be

ZATERDAG 5 NOVEMBER 

CREA | DIGITALE TEXTIELWORKSHOP VOOR 
CREATIEVE KIDS EN HUN OUDERS | 14u | € 55 |  
BUDA::lab, Dam 2a | www.budalab.be *
OPERA | GRAVIN MARITZA | 19.30u | € 22 | Schouw-
burg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 0468103448| www. 
muziekintheater.be *

BRENG JIJ 
OOK DE STAD 
IN BEELD? 
TAG JE 
FOTO’S MET 
#IGKORTRIJK

Quindo –  
Vrouwelijk schoon 
verblijdt Kortrijk 

Sjakke_insta #apero  

#rollofeesten #chirotandem

Justien_j 300 stukken taart 

verkocht op Levensloop  

Kortrijk #samentegenkanker

KleuterBlauwePoort – Bedankt om het paadje aan onze school zo verzorgd aan te leggen #kindvriendelijkestad

Paulinedelobelle – Tineke van 

Heule 2016 #tinekesfeesten 

#2fantastischeeredamesNickvandommele – stadhuis  
is weer spik en span 

Nicohuysentruyt –  

Zou ik? #belaeytrials 

#autovrijezondag

_luchtpaleis_ - Buren leren 

kennen! #rubensfeest 
#piusxkortrijk

Fleur Sintobin –  

openluchtzwembad 

#voorlaatstevakantiedag

Ilde8500 –  Supporteren voor mama #bruggenloop #fans

Atelierikke 

vuursessie SX 

ZATERDAG 29 OKTOBER • 14U TOT 19U

HALLOWEENSHOPPEN VOOR DE HELE FAMILIE
PARADE – ANIMATIE IN DE WINKELSTRATEN – GRIEZELIGE ACTS - …
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