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INFOMOMENT 
CAMPUS KORTRIJK WEIDE 

Het gebouw van het centrum voor volwassenonder-
wijs is bijna afgewerkt, de fuifzaal is volop in opbouw. 
De werken op het openbaar domein zijn gestart en de 
plannen voor het zwembad zijn bekend. Het stadsbe-
stuur geeft een stand van zaken tijdens een infomo-
ment. Nadien kan je met specifieke vragen terecht bij 
de verschillende projectleiders.  

 R zaterdag 10 december om 10.30 uur in Howest, The Level, 
Botenkoperstraat 2 (parkeren kan op P Haven)  

 R www.kortrijk.be/campuskortrijkweide of volg Campus 
Kortrijk Weide op facebook 

PARKEREN VLASSCHAARD HEULE 

Tijdens deze Kortrijk Spreekt Op Toer kreeg het stads-
bestuur geregeld te horen dat bewoners er op het voet-
pad parkeren. De gemeenschapswachten trekken nu 
op pad om bewoners aan te moedigen om op straat te 
parkeren. Zo kunnen rolstoelgebruikers en buggy's vlot 
voorbij, blijft het vernieuwde voetpad langer in goede 
staat én wordt de snelheid in de straat geremd door de 
geparkeerde wagens.  

KORTRIJK SPREEKT 
VÓÓR DE GEMEENTERAAD 

Heb je een vraag of voorstel voor onze stad? Het stadsbe-
stuur hoort het graag vóór de gemeenteraad op maan-
dag 5 december om 18.30 uur in het OC in Aalbeke. 

 R kijk op www.kortrijk.be/kortrijkspreektgemeenteraad hoe en 
wanneer je je vraag kan indienen. 

04 > Kerstmarkt 

Trek je warmste wintertrui aan en kom 
met je gezin, vrienden of buren de sfeer 
opsnuiven op de kerstmarkten op de 
Grote Markt, Vandaleplein, Sint-Maar-
tenskerkhof en in de deelgemeenten.

05-07 > Eindejaar met het gezin 

We geven jou enkele tips voor leuke uitstapjes 
tijdens de komende eindejaarsperiode. Wat 
dacht je van een luchtdoop met de Kerst-
man, vuurwandeling tijdens feux d'hiver of 
een lekker etentje tijdens het HAP festival?  

08 > Shopping 

Bij Kerst hoort natuurlijk shoppen en dan 
ben je in het stadscentrum aan het juiste 
adres. Op zondag 4, 11 en 18 december 
en 8 januari kan je ook op zondag kerst-
cadeaus kopen in de binnenstad. 
 

19 > Kindvriendelijke stad  
 
Kortrijk mag zich sinds kort een kind- en 
jongerenvriendelijke stad noemen. Samen 
met 14 andere Vlaamse steden en gemeen-
ten is Kortrijk trotse eigenaar van het 'Label 
kindvriendelijke steden en gemeenten'. 

20 > Restorestje 

Om voedselverspilling tegen te gaan, lan-
ceerde de stad het Restorestje. Met deze 
handige overschotdoos kan je de rest van 
je lekkere maaltijd mee naar huis nemen. 

En verder:
• Ijspiste > 3 
• Taxi > 9 
• Bibliotheek > 10 
• Cadeautips > 11 
• Kortrijk Kort > 12-13 

• Kortrijk Kort > 16-17 
• Autodagen > 18 
• Ken je stad > 21 
• Winter praktisch > 22 
• Uit in Kortrijk > 23-26 
• 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 kerstperiode zie pagina 12

OPENINGSTIJDEN ONTHAAL 1777 (LEIESTRAAT 21) 

SP
RE
EK
T

KO
RT
RI
JK

MEER INFO: Grote Markt 54, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be • @8500kortrijk • www.facebook.com/stadkortrijk
Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042, 8500 Kortrijk // foto cover: Kattoo

Vriestemperaturen of niet, tijdens de eindejaarsperiode kan je  
op de Grote Markt terecht voor urenlang schaatsplezier.

Van vrijdag 9 december tot en met zondag 
8 januari is de schaatspiste zonder twijfel 
dé trekpleister van Winter in Kortrijk. De 
schaatspiste is 700m2 groot. Ruimte ge-
noeg dus om je mooiste schaatskunstjes 
en pirouettes boven te halen. Voor de aller-
jongsten zijn schaatsen met dubbele ijzers 
voorzien. Niet vallen, of toch proberen om 
niet te vallen, zo luidt de boodschap.

OVERDEKT

De piste is volledig overdekt en houdt elke 
regenbui, sneeuwvlokje of windvlaag bui-
ten. Het stadsbestuur hecht bovendien veel 
belang aan een energiezuinige installatie 
en koos daarom voor een schaatsbaan met 
speciaal koelingssysteem dat het verbruik 
binnen de perken houdt. De stad gebruikt 
overigens al enkele jaren energiezuinige 
ledverlichting tijdens de kerstperiode.

PRIJS

Voor 7 euro krijg je toegang tot de piste en 
mag je een paar ijzers lenen. Breng je je ei-
gen schaatsen mee, dan betaal je 5 euro. 
School- en groepstarieven behoren tot de 
mogelijkheden. Schaatsen mag zo lang je 
wil, zonder de piste te verlaten. Vergeet je 
handschoenen niet!

OPENINGSTIJDEN

De schaatspiste is elk dag open van 15 tot 
22 uur. Op 24 en 31 december sluit de piste 
uitzonderlijk al om 18 uur zodat iedereen 
op tijd aan de feestdis zit. Op 25 december 
en 1 januari blijft de ijsbaan gesloten. 

WIN! Twintig lezers mogen zich gratis uitleven op de schaatspiste. 
Mail vóór 9 december naar stadsmagazine@kortrijk.be. 
Wij brengen de winnaars persoonlijk op de hoogte. 

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

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK Het volledige programma kan je nalezen op 

www.winterinkortrijk.be. Eventuele last-

minute wijzigingen kan je volgen via de website of 

via facebook en twitter met #winterinkortrijk. Tag 

je je mooiste sfeerfoto's met dezelfde hashtag? 

Wie weet krijgen ze een plaatsje in het vol-

gende Stadsmagazine of in andere 

publicaties van de stad. 

VOLG DE 
WINTER ONLINE

Schaatsen 
op de Grote Markt



4 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 5

D E C E M B E R  2 0 1 6D E C E M B E R  2 0 1 6

KERSTMARKT  
IN HET STADSCENTRUM
Van vrijdag 9 tot en met zondag 8 janu-
ari kan je in de binnenstad genieten van 
winterse lekkernijen, heerlijke glühwein 
en traditionele kerstmuziek. Meer dan 50 
chalets veranderen de Grote Markt, het 
Vandaleplein en het Sint-Maartenskerkhof 
in een winterse wonderstad. Je kan er te-
recht voor een kop warme chocomelk, een 
pannenkoek of hamburger. Ben je nog op 
zoek naar een leuk kerstcadeautje? Dan 
vind je beslist je gading tussen de vele 
kraampjes met juwelen, modeartikelen en 
andere leuke hebbedingetjes. Op de kerst-
markt betaal je je drankjes cash of met FIK-
jetongs.

 R elke dag van 15 tot 22 uur (non-food kraampjes 
mogen sluiten vanaf 20 uur). Op 24 en 31 
december tot 18 uur. Gesloten op 25 december 
en 1 januari.

KERSTMARKT IN DE 
DEELGEMEENTEN
Een hartverwarmende babbel met de bu-
ren? Dat kan op de kerstmarkten in de ver-
schillende deelgemeenten. Noteer alvast 
volgende data met stip in je agenda.

 R zaterdag 17 december | Winternacht Rollegem 
vanaf 17.30 uur | Rollegemplaats

 R zaterdag 17 december |Platse Kerst 
vanaf 16 uur | Bissegemplaats

 R zaterdag 17 december | Kerstding Marke  
vanaf 17 uur | Markeplaats

 R zaterdag 17 december | Kerstmarkt Heule 
vanaf 17 uur | OC De Vonke

VERBORGEN KERSTMARKT
Het Ondernemersforum Leie Noord pakt op 
17 en 18 december uit met een bijzondere 
kerstmarkt die het beste van Overleie in de 
kijker zet. Vorig jaar lokte de verborgen kerst-

markt maar liefst 3.000 bezoekers. De organi-
satoren willen dit resultaat dit jaar evenaren. 
Je kan er genieten van een heerlijk drankje 
en hapje, maar het is ook de ideale plek voor 
wie nog op zoek is naar een origineel en niet 
te duur kerstcadeautje. Afspraak in en rond 
het binnenplein van Overleiestraat 3.

 R zaterdag 17 december van 14 tot 20 uur, 
zondag 18 december van 12 tot 18 uur

 R www.zomervanoverleie.be

POP-UP ANTIEKMARKT IN 
RAADSKELDER
Antiek spotten in een uniek historisch ka-
der? Dat kan! De antiekhandelaars van de 
binnenstad pakken dit jaar voor het eerst 
uit met een pop-up antiekmarkt in de 
raadskelder onder het stadhuis.

 R 3-4, 10-11 en 17-18 december van 14 tot 17 
uur in de Raadskelder, Grote Markt 54 

Sfeervolle
kerstmarkten

Animatie in de binnenstad

Trek je warmste wintertrui aan en kom met je gezin, vrienden  
of buren de sfeer opsnuiven op de kerstmarkt.

1000 KLASSIEKERS
Drie miljoen luisteraars 
stemmen elk jaar tijdens 
de week vóór Nieuw-
jaar af op Radio 2 voor 
de 1000 klassiekers. 
Daarmee blijft de ein-
dejaarstop van Radio 2 
de best beluisterde einde-
jaarslijst van Vlaanderen. Meer dan 300.000 
luisteraars brachten vorig jaar hun stem uit. 
En daar kan jij dit jaar één van zijn, want de 
1000 klassiekers stembus komt naar Kor-
trijk. Eind november geeft Radio 2 de kick-
off van de 1000 klassiekers. Vanaf dan trekt 
een stembus door het Vlaamse land om 
op zaterdag 10 december halt te houden 
op de Grote Markt in Kortrijk. Spring dus 
gerust even binnen op de bus en breng je 
stem uit op de mooiste klassieker aller tij-
den. Vorig jaar eindigde Imagine van John 
Lennon bovenaan de lijst. Op de tweede 
plaats stond Bohemian Rhapsody van 
Queen. Op drie eindigde Dancing Queen 
van ABBA. Benieuwd of de top drie dit jaar 
dezelfde blijft? Luister dan naar de 1000 
klassiekers op Radio 2 op 31 december.

 R op zaterdag 10 december van 13 tot 19 uur op 
de Grote Markt

SANTA IN THE SKY
Zo’n 400 inwoners kunnen op zaterdag 10 
december boven de Grote Markt van de 
grond gaan dankzij het nieuwe 'Santa in The 

Sky'. In een slee van de kerstman kunnen zij 
in de lucht (50 meter hoog!) genieten van 
het panoramische uitzicht. De kerstslee be-
staat uit zestien stoelen, een plaatsje voor 
de kerstman en vier rendieren. Zin om mee 
te vliegen? Kom vanaf 13 uur naar de Grote 
Markt en stem op de mooiste klassieker al-
ler tijden. Enkel wie stemt, maakt kans om 
een duoticket te winnen voor een unieke 
luchtdoop in een feeërieke kerststemming.

 R zaterdag 10 december van 13 tot 19 uur op de 
Grote Markt

BEGIJNHOF
Laat je in december opnieuw verrassen door 
de toverachtige kerstsfeer in het Begijn-
hof. Het OCMW zorgt in samenwerking met 
de Provinciale Tuinbouwschool voor een 
sprookjesachtige aankleding van dit stukje 
werelderfgoed. Na een wandeling door de 
versierde straatjes kan je verpozen bij koffie 
en een stukje taart in het Huis van de Groot-
juffrouw. Tussenin kan je in het Begijnhof 
terecht voor verschillende gratis optredens. 
Zo is de kapel het decor voor twee kerstpre-
ludes, respectievelijk met het koor Pro Ec-
clesia op 17 december en met organist Nico 
Ronse op 18 december (organisatie van de 
Vrienden van het Begijnhof). Verder geniet 
je op vrijdag 23 december van een swingend 
kerstconcert door de Cream Coloured Ponies. 
Tot slot kan je op vrijdag 30 december je hart 
verwarmen aan de drie perfect op elkaar in-
gespeelde vrouwenstemmen van Cozin. 

 R  www.begijnhofkortrijk.be bij ‘activiteiten’

BENEFIETCONCERT
Na het succes van het kerstconcert van vo-
rig jaar in de Sint-Maartenskerk organiseert 
Warriors Project vzw een concert in de 
Schouwburg Kortrijk. Nicola Vigna brengt 
een ode aan onder andere Andrea Boccelli 
en Ennio Morricone, ondersteund door een 
live band en het strijkorkest van het Conser-
vatorium Kortrijk. Het concert met muziek, 
dans en eerlijke getuigenissen is volledig ten 
voordele van Warriors Against Cancer vzw.

 R  zaterdag 10 december om 20.15 uur in 
Schouwburg Kortrijk, tickets bestellen kan via 
www.schouwburgkortrijk.be (€19)

ARC DE TRIOMPHE
Geef iemand die je niet kent een geschenk. 
Dat is de boodschap die schuilt achter de ‘Arc 
de Triomphe’ op de Grote Markt. Koop een 
cadeautje bij één van de deelnemende han-
delaars, noteer of het een geschenkje is voor 
een vrouw, man, meisje of jongen en laat het 
daar achter. Een sociale organisatie haalt de 
cadeautjes op. Kreeg je eerder al eens zelf een 
cadeau dat je eigenlijk niet bevalt en wil je daar 
iemand een plezier mee doen die anders maar 
weinig krijgt? Ook dat kan via die handelaars. 
De Arc de Triomphe op de Grote Markt doet 
dienst als centrale ontmoetingsplaats. Je vindt 
er onder meer een plan van het parcours met 
deelnemende handelaren en kersthuisjes .  

 R vanaf 17 december 
naar een idee van De Stuyverij
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KINDERKERSTFOOR 
Vanaf 9 december is de kinderkerstfoor op 
het Schouwburgplein het actieterrein voor 
de allerjongsten. De foor krijgt een extra 
winters tintje met een chalet met warme 
drankjes voor de ouders, terwijl hun kroost 
zich amuseert op de attracties. Je vindt er 
eetkramen, een schietkraam, een kindermo-
len, een kinderrups, een grote trampoline,…     

 R elke dag van 15 tot 22 uur op het 
Schouwburgplein. Op 24 en 31 december tot  
18 uur. Gesloten op 25 december en 1 januari.  

Twintig lezers kunnen een 
kerstfoorpakketje winnen 
met gratis jetons voor ver-
schillende attracties. Mail 
je mooiste wens voor het 
nieuwe jaar vóór 9 december 
naar stadsmagazine@kortrijk.be of stuur 
een kaartje naar Stadsmagazine, Grote 

Markt 54 in Kortrijk. Wij brengen de win-
naars persoonlijk op de hoogte.  

HUIS VAN DE KERSTMAN 
De Kerstman verblijft tijdens de eindejaars-
periode een tijdje in onze stad. Meer zelfs, 
je kan hem een bezoekje brengen in zijn 
huis op het Vandaleplein. Wie wil, kan sa-
men met de Kerstman op de foto en krijgt 
die dan gratis doorgemaild. Tijdens de hele 
periode is er ook kinderanimatie.

 R elke dag van 15 tot 20 uur op het Vandaleplein. 
Op 24 en 31 december tot 18 uur. Gesloten op 
25 december en 1 januari.  

 FEUX D'HIVER 
Op 23 december dompelt Bolwerk samen 
met enkele partners de binnenstad onder 
in een magische sfeer van vuur en licht. 

Feux d’Hiver speelt zich af op vier pleinen, 
centrale zone is de Grote Kring en het Over-
bekeplein. Van hieruit neem je de ongewo-
ne fietssleeën van de Bolwerk-kerstmannen 
die jou naar de andere zones gidsen.

 R Op 23 december van 17 tot 23 uur, startplaats: 
Grote Kring en Overbekeplein, www.bolwerk.be 

 

WINTERWONDERLAND 
Van 26 december tot en met 8 januari loopt 
Buda's Winterwonderland. Buda verwent 
de jonge en iets oudere filmliefhebbers met 
filmnamiddagen. Films als ‘Mijn naam is Cour-
gette’, ‘Picolini’, ‘Labyrinth’, ‘Manneke Tak en an-
dere verhaaltjes’ en ‘Matilda’ staan op het pro-
gramma. Vóór en na de voorstelling kan je de 
wondere wereld van de cinema ontdekken in 
en rond de interactieve filmstudio Mammoet.  

 R elke dag om 14 uur in Budascoop 

 R Bekijk het programma op www.budakortrijk.be  

KORTRIJK FEEËRIEK 
Wie graag op een originele manier het cen-
trum verkent, kruist donderdag 29 decem-
ber in zijn agenda aan. Tussen 14 en 20 uur 
gaat aan JC Tranzit (Magdalenastraat) de 
20ste winterwandeling Kortrijk Feeëriek van 
start. De tocht van 7 of 13 kilometer brengt 
je via de Leie naar het hart van de stad.  

 R info en inschrijvingen: W.S.K. Marke,  
0486 750 471 (€1,50) 

GLOW RUN  
De Glow Run is een verrassend looptraject 
doorheen de stad waar duisternis en licht op 
onverwachte wijze met elkaar in interactie 
gaan. De deelnemers krijgen de nodige at-
tributen om te schitteren in het donker: af-
wasbare glow verf, fluo schoensplash, ‘I love 
running’-wrap, glow armbandje, … Vergeet 
niet om een fluo-loopoutfit aan te trekken!   

 R vrijdag 9 december, start om 19 uur op de Grote 
Markt (5 of 10 kilometer). Inschrijven kan via www.
feestinkortrijk.be/winter-in-kortrijk/glow  (€ 15). 

WINTERKOETS 
Net als vorig jaar laat een winterkoets jou 
en je gezin op een verrassende manier 
kennismaken met het stadscentrum. Een 
koets en paard wachten jou op aan de Sint-
Maartenskerk en voeren jou gratis door de 
binnenstad.  

 R elke dag van 14 tot 21 uur (afhankelijk van het 
weer), op 24 en 31 december tot 18 uur, niet op 
25 december en 1 januari 

FACE TO FACE 
Klaas Verplancke is grafisch kunstenaar 
en illustrator met Kortrijkse roots. In zijn 
illustraties wonen personages met gro-
teske tronies waarbinnen een wereld van 

kolkende emoties knettert. Wat zich in de 
hoofden afspeelt, brengt hij op plastische 
wijze in beeld.  

 R de tentoonstelling loopt nog tot 29 januari in 
Museum X, Begijnhofpark. Elke dag van 10 tot 
17 uur, niet op maandag (€3) 

HAP-FESTIVAL 
Op 16, 17 en 18 december komt het HAP 
foodtruck festival opnieuw naar Kortrijk. De 
mobiele keukentjes toveren de Veemarkt 
om in één groot sfeervol overdekt 'serreres-
taurant'. Gezellige zithoekjes, straatmuzi-
kanten, kinderanimatie en lekker eten zor-
gen ervoor dat het festival een broedplaats 
is voor sociaal contact. 

 R 16 december van 16 tot 24 uur, zaterdag 
17 december van 12 tot 24 uur, zondag 18 
december van 12 tot 22 uur op de Veemarkt. 

WIN

Bruisend eindejaar  
met het gezin 

We geven je enkele tips voor leuke uitstapjes  
tijdens de komende kerstperiode.  
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Kerstshoppen 
in de binnenstad 

Veilig van oud naar  
nieuw met de taxi 

Bij kerst hoort natuurlijk shoppen en dan ben je in het 
stadscentrum aan het juiste adres.  

Wie van plan is om er eens goed in te vliegen tijdens 
oudejaarsnacht, doet best een beroep op een bob of een taxi, 

om zich veilig naar huis te laten brengen. Een taxi boek je 
bij voorkeur vooraf, want tijdens de overgang van oud naar 

nieuw kunnen de wachttijden behoorlijk oplopen. 

SUPER SHOPPING 
Op zondag 4 december vindt de trek-
king van Super Shopping plaats waarbij je 
€20.000 kan winnen. Enkel aanwezigen kun-
nen winnen. Vergeet ook zeker niet om tijdig 
je lotjes in de urne te deponeren. Dit kan op 
4 december vanaf 10 uur in de urne op het 
Schouwburgplein. Tijdens de eindshow is er 
een gratis optreden van De Romeo’s.  

 R zondag 4 december vanaf 13 uur op het 
Schouwburgplein 

KOOPWEEKENDS 
Heb je nog een cadeautje nodig voor on-
der de kerstboom? Dan vind je tijdens de 
koopweekends in december beslist wat je 
zoekt. Tijdens de koopzondagen op 4, 11 
en 18 december zijn de winkels in de bin-
nenstad en K in Kortrijk open van 10 tot 18 
uur. Op vrijdag 23 december blijven de win-
kels zelfs uitzonderlijk open tot 22 uur. Op 
24 en 31 december zijn de meeste winkels 
open tot 17 uur. Ook het shoppingcenter K 
in Kortrijk is dan open tot 16 uur. De winter-

solden gaan op dinsdag 3 januari van start. 
Geen vakantie meer op dat moment? Plan 
je koopjesjacht dan tijdens het koopweek-
end op 7 en 8 januari. Op zondag 8 januari 
openen de meeste winkels in de binnen-
stad en het shoppingcenter K in Kortrijk de 
deuren van 10 tot 18 uur.  

 R www.shop-in-kortrijk.be  
www.k-in-kortrijk.be  

KORTRIJK CADEAUBON  
Zoek je een leuk geschenk, maar heb je geen 
inspiratie? Dan is de Kortrijk Cadeaubon de 
ideale oplossing. De bon is geldig in verschil-
lende winkels in de binnenstad én in het 
winkelcentrum K in Kortrijk. Je kiest zelf welk 
bedrag je erop zet, met een minimum van 
10 euro en een maximum van 500 euro. De 
bon blijft 1 jaar geldig. De Kortrijk Cadeau-
bon kan je verkrijgen tijdens de openingstij-
den van de infobalie K in Kortrijk (verdieping 
-1), Toerisme Kortrijk (Begijnhofpark) of de 
onthaalbalie van het stadhuis.  

 R De lijst van deelnemende handelszaken vind je 
op www.kortrijkcadeaubon.be 

Tijdens de eindejaarsperiode staan de Kor-
trijkse taxi’s paraat om de feestvierders vei-
lig naar hun bestemming te brengen. De 
vergunde taxi’s in de stad Kortrijk herken je 
aan het paars/rode licht. Op www.kortrijk.
be/taxi vind je een lijst met alle vergunde 
taxi’s en de service en extraatjes die zij bie-
den, zoals aangepast voor minder mobiele 
personen, de mogelijkheid om te betalen 
met een bankkaart, het aantal beschikbare 
zitplaatsen,….  

TAXIBONNEN 
Personen met een mobiliteitsprobleem zijn 
soms genoodzaakt om een taxi te nemen 
omdat niet alle bestemmingen in Groot-
Kortrijk vlot bereikbaar zijn met het open-
baar vervoer.  Het OCMW Kortrijk lanceerde 
een proefproject met taxibonnen: minder 
mobiele inwoners van Groot-Kortrijk kun-
nen op die manier goedkoop een taxi ne-
men. Personen die minstens 75 jaar oud 
zijn en van een verhoogde tegemoetko-
ming genieten of mensen met een fysieke 
beperking kunnen gebruik maken van de 
taxibonnen. Zo’n bon kost 5 euro en je kan 
per maand maximaal 5 bonnen kopen.  

Het OCMW Kortrijk ging daarvoor een over-
eenkomst aan met Cheaptaxi. Het proef-
project loopt tot eind april. Je kan de taxi-
bonnen kopen in de OCMW-wijkcentra.  

 R www.kortrijk.be/ocmw/producten/de-taxibon 

 GEEF EEN TAXIRIT CADEAU 
Op zoek naar een origineel eindejaarsge-
schenk? Geef een Kortrijkse cadeaubon 
waarmee je een taxirit kan kopen. Zo hoef 
je niet met je eindejaarsaankopen een 
moeizame tocht naar huis te ondernemen 

of kan je na een etentje je veilig thuis laten 
brengen. De taxi’s die met de Kortrijkse ca-
deaubon werken, herken je aan een speci-
ale sticker die aan hun wagen bevestigd is.  

 R   www.kortrijk.be/taxi

WARMSTE WEEK  

Van 18 tot 24 december vindt opnieuw 
Music For Life plaats, de solidariteitsactie 
van Studio Brussel in samenwerking met 
de Koning Boudewijnstichting. Luiste-
raars zamelen tijdens die periode geld in 
voor een door hen zelf gekozen Vlaamse 
vzw. Ook in Kortrijk laten wij dit initiatief 
niet onopgemerkt voorbijgaan. Zo kan 
je wandelen tussen Bissegem en Rolle-
gem ten voordele van Time For Lyme, or-
ganiseert de vrije basisschool Bellegem 
een zelfgemaakte kerstkaartenverkoop 
voor CKG Don Bosco, is er een Swim-
mathon als steun voor vzw Co-Living en 
een inpakactie in K in Kortrijk ten voor-
dele van de Zonnebloemblaadjes.  
 

 R Je vindt een overzicht van de Kortrijkse 
initiatieven op www.winterinkortrijk.be . 

 R Zet jij zelf een actie op het getouw 
voor een goed doel? Laat het weten 
via communicatie@kortrijk.be. Wij 
zorgen voor extra promotie via onze 
communicatiekanalen.  

TAXI
KORTRIJK09
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ALS IK STIL BEN, HEB IK 
EEN BOS IN MIJN HOOFD 

SIEL VERHANNEMAN 
De nog jonge auteur maakt deel uit van 
het collectief van de Kortrijkse Letterzet-
ter en debuteert met deze dichtbundel. 
Angst, verdriet, liefde en rouw vormen de 
sleutelwoorden van haar kort gehouden 
gedichtjes. De bundel is voorzien van een 
reeks eenvoudige maar aansprekende te-
keningen van Larissa Viaene.  

 R verkrijgbaar in boekhandel Theoria of via 
vijftiendeverdieping@gmail.com, €18

HOUSTON STEWART
CHAMBERLAIN 

PIETER JAN VERSTRAETE 
Over deze 19de eeuwse rassenideoloog en 
wegbereider van het nationaalsocialisme 
verschenen er nog maar weinig biografi-
sche werken. Deze auteur is de eerste die 
een Nederlandstalige biografie brengt van 
deze gecultiveerde Engelse gentleman, 
die in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland 
werkte en woonde. Op verhalende wijze 
beschrijft Verstraete de fin de siècle-wereld 
waarin Chamberlain als schoonzoon van 
de componist en dirigent Richard Wagner 
leefde.  

 R verkrijgbaar in de boekhandel of via pieterjan.
verstraete@skynet.be, €22.95

VOLOP BOB 

FILIP CANFYN  
Bob Van Reeth is architect met iconische 
ontwerpen, intelligent bouwmeester van 
Vlaanderen en Antwerpen, maar vooral een 
wijs denker en prater. Dit boek brengt een 
bOb-ography, met meer dan een hoek af. Het 
hoofdpersonage en de verteller hebben de 
uitdrukkelijke wens dat dit boek in handen 
komt van al wie van architectuur houdt en bo-
venal van al wie niét van architectuur houdt. 

 R verkrijgbaar in de boekhandel, €15

NIET ZOMAAR… KOEKJES! 

DANNY CAPON 
De koekjesspecialist en auteur is als patis-
sier verbonden aan de Brugse hotelschool 
Ter Groene Poorte. Eerder publiceerde hij 
al drie boeken over koekjes. Zijn nieuwste 
boek bevat 101 zalige zoete en hartige re-
cepten om thuis aan de slag te gaan. Ook 
koekjes voor de feestdagen ontbreken niet.  

 R verkrijgbaar in de boekhandel, €24.99 

HARD: LIEFDE STERFT NOOIT 

LEEN DENDIEVEL 
In haar boek doorbreekt actrice en auteur 
Leen Dendievel het taboe dat er nog steeds 
rond liefdesverdriet hangt. Ze bekijkt het 
emotionele en het fysieke aspect van een 

gebroken hart en probeert een antwoord te 
vinden op de knagende vraag of je aan een 
gebroken hart kunt sterven.  

 R verkrijgbaar in de boekhandel, €19.99 

BISSEGEM 1914-1918:
TUSSEN FLUGPLATZ 
EN MUNITIONSLAGER 

JAN VANCOILLIE 
In zijn overvloedig geïllustreerde boek be-
schrijft de auteur het wel en wee van de 
Kortrijkse deelgemeente Bissegem tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. De vlasgemeente 
grensde aan een paar door de Duitsers aan-
gelegde vliegvelden en bezat ook een groot 
munitiedepot. Deze militaire plaatsen wa-
ren maar al te dikwijls het doelwit van geal-
lieerde luchtaanvallen.  
 

 R verkrijgbaar in de boekhandel of  
via www.aok4.be, €34.95  

Heb je nog een cadeautje nodig voor onder de kerstboom? Dan 
vind je beslist inspiratie bij deze boekentips. Goed om te weten: de 

auteurs wonen allemaal in Kortrijk of schrijven over onze stad.  

WIN!Onze redactie mag van elk boek  
één exemplaar weggeven. Mail vóór  

12 dec. naar stadsmagazine@kortrijk.be 
of Stadsmagazine, Grote Markt 54 in  

Kortrijk en laat ons weten welk boek je 
graag onder de kerstboom wil.  Wij brengen de winnaars  persoonlijk op de hoogte.  

Kortrijks boek onder de kerstboom? 

Levende Boeken zijn mensen met een in-
spirerend verhaal of aangrijpende getui-
genis over hoop, verlies, geluk, herstel, … 
Doodgewone mensen zoals jij en ik die hun 
psychische kwetsbaarheid willen delen. Ze 
zijn ervaringsdeskundigen die ondervon-
den dat je vanuit een broosheid mogelijk-
heden en krachten kan putten. Ze vertellen 
je dat het niet erg is om er even compleet 
onderdoor te gaan. Want precies vanuit 
zo’n ervaring groeit een soort sterkte, een 
kracht om deze ervaringen bespreekbaar 
te maken en te delen met anderen. Een ge-
sprek met een Levend Boek verruimt je blik 
en is een prima remedie tegen vooroorde-
len en taboes.

De centrale bibliotheek pakt op 10 decem-
ber uit met dit origineel concept. De bib 

doet dit in samenwerking met het Netwerk 
Geestelijke Gezondheidszorg en Geestelijk 
Gezond Vlaanderen. Je kan er op die dag 
kennismaken met een aantal Levende Boe-
ken. Marijke is één van hen en brengt met 
passie haar verhaal dat als volgt start:

‘Zou het mij kunnen overkomen?
Stelt u zich die vraag ook weleens? Eerlijk ge-
zegd, ik had ze zelf voordien nooit gesteld. Ik 
was gelukkig getrouwd, had gezonde kinderen, 
een goede baan en stond sterk in het leven. 
Iets enorm zou me moeten overkomen om me 
uit dat evenwicht te ontwrichten. Althans, dat 
dacht ik. Achteraf gezien hoeft er maar weinig 
te gebeuren of te verschuiven in ons leven om 
in zak en as te zitten. Bij mij gebeurde het als 
uit het niets, zoals een verliefdheid, maar alles 
behalve leuk …’

In de exporuimte van de centrale biblio-
theek kan je kennismaken met de verhalen 
die zullen gebracht worden. Ze worden als 
achterflap van een boek tentoongesteld. 
Zit er een verhaal in dat jou aanspreekt? 
Dan kan je een babbel met de man of 
vrouw achter dit verhaal reserveren. Elke 
ontmoeting duurt 20 à 30 minuten. In die 
tijd krijg je gelegenheid om het Levend 
Boek te ‘lezen’.

 R zaterdag 10 december van 10 tot 12.30 uur. 
Deze activiteit is gratis. Reserveer jouw 
ontmoeting aan de balie van de bib.  
www.kortrijk.be/bibliotheek/focusop 

Een persoonlijke getuigenis lezen, raakt een mens. Maar 
een ontmoeting met een Levend Boek is een unieke, 

onvergetelijke ervaring.

Elke mens 
heeft een 
barstje
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Kortrijk Kort 

Nieuwjaarsdrink 

Openingstijden 
kerstperiode 
 

BIBLIOTHEEK 
Alle Kortrijkse (buurt)bibliotheken zijn 
gesloten op zaterdagnamiddag 24, 
maandag 26 en zaterdag 31 december. 
Ook op maandag 2 januari  zijn de bi-
bliotheken gesloten. Op vrijdag 6 januari 
sluit de centrale bib om 13 uur. 

SPORTDIENST 
Op 27, 28, 29 en 30 december kan je bij 
het onthaal terecht van 8.30 tot 12 uur 
en van 13 tot 17 uur.  Op 26 december 
en 1 en 2 januari zijn de kantoren geslo-
ten. Op vrijdag 6 januari zijn de kantoren 
open van 8.30 tot 12 uur.

SOCIAAL HUIS EN OCMW 
Het Sociaal Huis en het OCMW in de Bu-
dastraat 27 sluiten de deuren op 26 de-
cember en op 2 januari. Op 27, 28, 29 en 
30 december kan je er enkel in de voor-
middag terecht van 9 tot 12 uur. 

STEDELIJKE ZWEMBADEN 
Op 24 en 31 december sluiten de zwem-
baden om 16 uur. Op 25 en 26 decem-
ber en op 1  januari sluiten de zwemba-
den de deuren. Op 2 januari openen de 
zwembaden de deuren tijdens de gewo-
ne openingstijden. Het Magdalenabad 
is wegens het jaarlijks onderhoud geslo-
ten van 12 tot en met 23 december. Het 
zwembad is opnieuw open op 24 decem-
ber van 14 tot 16 uur. Uitzonderlijk is het 
Mimosa zwembad ook open op zaterdag 
van 9 tot 12 uur op 24 en 31 december 
en 7 januari. Leuk om te weten: het Mi-
mosabad is tijdens de eindejaarsperiode 
op weekdagen doorlopend open vanaf 9 
tot 17 uur (+ normale avonduren). Check 
ook www.kortrijk.be/sport om de uitge-
breide openingstijden van de overige 
zwembaden te kennen. 

DE WARANDE 
Tijdens de kerstvakantie biedt Wasper niet 
één, maar twee weken speelpleinwerking 
aan! Je bent meer dan welkom van dins-
dag 27 december tot en met vrijdag 30 
december 2016 en van maandag 2 januari 
tot en met vrijdag 6 januari 2017. www.
kortrijk.be/warande | 056 27 73 76  

PARKO 
Het loket van het parkeerbedrijf Parko, 
aan de Koning Albertstraat 17, is open 
van 9 tot 13 uur op dinsdag 27, woens-
dag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 
december. Het loket is gesloten op 26 
december en 2 januari. Wist je dat je op 
wettelijke feestdagen vrij mag parkeren? 

RECUPERATIEPARKEN 
De recuperatieparken zijn gesloten op 
zaterdagnamiddag 24 december, zater-
dagnamiddag 31 december en vrijdag-
namiddag 6 januari. Je vindt alle info op 
de afvalkalender. 

MUZIEKCENTRUM TRACK 
Het muziekcentrum Track is tijdens de 
eindejaarsperiode gesloten van zaterdag 
24 december tot en met dinsdag 3 janu-
ari. Vanaf woensdag 4 januari is het cen-
trum opnieuw open. Op vrijdag 6 januari 
is het muziekcentum gesloten om 12 uur. 

UIT IN KORTRIJK 
Uit in Kortrijk is gesloten van 24 decem-
ber tot en met 2 januari. Uit in Kortrijk is 
opnieuw open op 3 januari vanaf 13.30 
uur (normale openingstijden) 

STADSARCHIEF 
Het Stadsarchief, aan de Kortrijksestraat 
388a, is gesloten op 26 december en 2 
januari. Voor de rest gelden de normale 
openingstijden.  

ECONOMIE 
Dienst Economie in het Ondernemerscen-
trum Kortrijk is gesloten van zaterdag 24 
december tot en met dinsdag 3 januari. Je 
kan er opnieuw terecht op 4 januari van 9 tot 
12.30 uur en op 6 januari van 9 tot 11.30 uur. 

UITLEENWINKEL 
De Uitleenwinkel sluit de deuren op 
maandag 26 december en is open op 
woensdag 21 en 28 december van 13 tot 
16.30 uur en vrijdag 23 en 30 december 
van 9 tot 12 uur. Ontleende materialen 
breng je terug naar Depot 102 tijdens de 
openingsuren. Nieuwe afhalingen kun-
nen vanaf woensdag namiddag 4 januari. 
Op vrijdag 6 januari is de Uitleenwinkel 
uitzonderlijk gesloten. 
Let wel: materialen afhalen in Depot 102 
kan pas na een aanvraag via www.kortrijk.
be/evenementenloket. 

TOERISME KORTRIJK  
Toerisme Kortrijk is dagelijks open van 10 
tot 17 uur met uitzondering van 24, 25, 26, 
31 december en 1 en 2 januari. Op vrijdag 
6 januari  kan je er terecht tot 12 uur. 

TEXTURE, MUSEUM OVER LEIE EN 
VLAS EN MUSEUM KORTRIJK 1302 
Texture en Kortrijk 1302 zijn dagelijks 
open van 10 tot 17 uur met uitzondering 
van 24, 25, 31 december en 1 januari. 
Maandag blijft vaste sluitingsdag. Op vrij-
dag 6 januari  kan je er terecht tot 12 uur. 

STADHUIS   
De stadsdiensten zijn gesloten op don-
derdagnamiddag 24 en 31 december en 
op zaterdag 26 december en 2 januari. 
Van maandag 28 tot en met woensdag 
30 december staan de stadsmedewer-
kers voor je klaar. Vergeet niet om vooraf 
je afspraak te maken !   

ONTHAAL 1777  
Op 24 en 31 december kan je er terecht 
van 9 tot 12.30 uur. Het onthaal1777 is 
gesloten op 25 en 26 december en op 1 
en 2 januari. Van maandag 28 tot en met 
woensdag 30 december gelden de ge-
wone openingstijden.  

JEUGDCENTRUM TRANZIT 
Het secretariaat van het jeugdcentrum 
sluit de deuren van maandag 26 decem-
ber tot en met zondag 8 januari. 

Minimale  
levering gas  
  

Kan jij je budgetmeter voor aardgas niet 
opladen? Heb je ook jouw noodkrediet 
opgebruikt? Dan dreig je zonder aardgas 
te vallen en tijdens de wintermaanden 
kou te lijden. Beschik je echt niet over de 
nodige middelen om de budgetmeter op 
te laden? Dan kan je je tot 31 maart 2017 
tot het OCMW richten voor een minimale 
levering gas. De sociale dienst van het 
OCMW beslist na een sociaal onderzoek 
of je in aanmerking komt voor de mini-
male levering aardgas voor jouw budget-
meter. Om de 14 dagen kan je een mini-
male hoeveelheid aardgas opladen voor 
een bepaald bedrag, afhankelijk van het 
type woning en jouw statuut (beschermd 
afnemer of niet).  

 R team energie OCMW | 056 24 49 01 
energie@kortrijk.be

 

INSPRAAK PLAN-MILIEUEFFECTEN-
RAPPORT WEVELGEM TER BIEST (IKEA) 

IKEA heeft plannen voor een nieuw 
woonwarenhuis en bijhorend commer-
cieel vrijetijdsprogramma op de site Ter 
Biest in Wevelgem. Om dat te kunnen re-
aliseren, moet men de bestemming van 
het gebied wijzigen. Voordat men de be-
stemming van een gebied kan wijzigen, 
moet men alle mogelijke milieueffecten 
en redelijke alternatieven onderzoeken. 
Dat gebeurt via de opmaak van een plan-
milieueffectenrapport. Op basis daarvan 
neemt de Vlaamse overheid vervolgens 
de beslissing over de herbestemming 
van het gebied. De procedure voor het 
plan-milieueffectenrapport is opgestart. 
In opdracht van IKEA is een kennisge-
vingsnota opgemaakt waarin de milieu-
effecten en redelijke alternatieven aan 
bod komen. Hierover is er een inspraak-
mogelijkheid voor het ruime publiek tot 
en met 12 januari 2017. 

 R Alle info over dit project en over hoe je kan 
reageren, vind je op www.kortrijk.be/ikea 

De overgang van oud naar nieuw staat synoniem met het uitwisse-
len van nieuwjaarswensen en klinkende zoenen. Het stadsbestuur 
nodigt jou uit op de jaarlijkse nieuwjaarsdrink voor de Kortrijkse be-
volking op zaterdag 14 januari van 18 tot 20 uur op de Grote Markt.  
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‘t Hoge 98 � 8500 Kortrijk � 056 203 209 � www.kookboetiek.be
� Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 18u30 en op zaterdag van 9 tot 18u � 

The place to be voor al uw culinaire kerstcadeautjes! 

Open op zondag 11 en 18 december van 10 tot 18 uur 

Late night shopping op donderdag 22 en vrijdag 23 december tot 21 uur

Gratis demo’s van Demeyere, Staub, Le Creuset, Fissler, KitchenAid, ...

Volledig programma & alle promoties op www.kookboetiek.be

Like ons op Facebook!
www.facebook.com/kookboetiek

Advertentie Stadskrant Kortrijk Dupont's KOOKboetiek 190x256mm 201612 v4.indd   1 10/11/2016   14:30:47

281016 opmaak advertentie.indd   4 6/11/16   15:20

Rugpijn? Nekpijn?
Kies het beste voor je rug.

Slapen Werken Relaxen

Sint-Janslaan 19-23 • 8500 Kortrijk • T: 056 31 12 66 • www.ergodome.be
Gratis overdekte parking naast de winkel

Open Ma, di, wo, vrij 9u30 tot 12u & 14u tot 18u I Zat open van 10u tot 12u & 14 tot 18u I Zo open van 14u30 tot 18u I Donderdag gesloten

De ergonomiespecialist in uw streek
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Kortrijk Kort 

Kunstbende 
Kortrijk zoekt 
jong talent 

Schouwburg Kortrijk en JC Tranzit orga-
niseren op 12 maart 2017 in de Schouw-
burg één van de twee West-Vlaamse 
voorrondes van de 18de editie van de 
Kunstbende. Dit is een wedstrijd in kunst 
voor 13- tot 19-jarigen uit Zuid-West-
Vlaanderen. Het jonge creatieve geweld 
kan zich inschrijven voor één (of meer) 
van de 10 verschillende disciplines. Wie 
uitblinkt, stoot door naar de nationale 
finale. Met een brede waaier aan cate-
gorieën (txt, muziek, performance, dans, 
mode, beeldend, dj, foto, film en circus) 
lanceert Kunstbende opnieuw een diver-
se en enthousiaste groep jongeren in de 
wereld van de kunst. In West-Vlaanderen 
vinden twee voorrondes plaats. Kunst-
bende Kortrijk zal er alles aan doen om 
de meeste en origineelste inschrijvingen 
binnen te rijven. Kriebelt het of je kent ie-
mand die zeker moet deelnemen? 

 R Inschrijven kan via www.kunstbende.be 

 

 

Hou de 
begraafplaats 
proper 

Op 1 en 2 november heb je wellicht het 
graf van een geliefde overledene ver-
sierd met kleurrijke bloemen en planten. 
Na verloop van tijd verwelkt echter die 
bloemen- en plantenpracht. Vandaar dat 
stadsmedewerkers van 5 tot 9 december 
alle verwelkte planten en bloemstukken 
wegnemen. Vóór die periode kan je de 
bloemstukken nog recupereren. Na 9 
december kan je het graf van je geliefde 
opnieuw van winterbeplanting voorzien. 

 

Poppunt zoekt 
lokale helden 

Poppunt organiseert op 28 april 2017 
opnieuw 'Lokale Helden'. Met dit initi-
atief wil Poppunt het lokaal muzikaal 
talent overal in Vlaanderen en Brussel in 
de spotlight plaatsen. Ook Kortrijk doet 
mee. Net als twee jaar geleden slaan ver-
schillende muziekorganisaties en Stad 
Kortrijk de handen in elkaar om er een 
groots muzikaal feest van te maken. Op 
vrijdagavond 28 april 2017 veranderen de 
Overleie- en Budastraat in een bruisende 
'Muziekstraat' waar je op verschillende 
podia en locaties lokaal muzikaal talent 
ontdekt. Ben jij zo'n muzikaal talent? Alle 
genres zijn welkom, van klassiek en folk 
over jazz en rock tot electro, singersong, 
kleinkunst,… Het maakt niet uit of je solo 
of in een groep speelt. De organisatoren 
zorgen voor logistieke ondersteuning, 
promotie, drankjes en hapjes. De deelne-
mers staan in voor de muziek. 

 R Wil je deelnemen en heb je een band met 
Kortrijk? Vul dan ten laatste tegen 30 maart 
2017 het deelnameformulier in op  
www.kortrijk.be/inschrijving-lokale-helden. 
Voor meer info bel naar 056 23 98 50 of mail je 
naar info@muziekcentrumtrack.be

AGB SOK 
verkoopt 
Amsterdams- 
poortje 

Het Stadsontwikkelingsbedrijf ver-
koopt 3 panden aan de straatzijde Over-
leiestraat 60-64 en de 7 achterliggende 
beluikwoningen van het Amsterdam-
spoortje 1-7 met loods. Het Stadsont-
wikkelingsbedrijf zet in op het behoud 
van de beluikwoningen en de realisatie 
van nieuwe wooneenheden, al dan niet 
gemengd met kantoor of handel, aan de 
voorzijde en het creëren van kwalitatieve 
collectieve buitenruimte. Een grondige 
en kwalitatieve aanpak in het kader van 
de stadsvernieuwing op Overleie is het 
streefdoel. De kadastrale oppervlakte 
van het projectgebied bedraagt 1 283m². 
Het verkoopdossier werd gelanceerd op 
10 november. Geïnteresseerden kunnen 
voorstellen indienen tot 20 januari 2017. 

 R Je kan het volledige dossier downloaden op 
www.kortrijk.be/sok/vastgoed. 

  

Zesde 
groepsaankoop 
groene stroom 
 

De Provincie West-Vlaanderen lanceerde 
zopas de zesde groepsaankoop groe-
ne energie (groene stroom en gas) op 
www.samengaanwegroener.be. Door 
veel gezinnen samen te brengen in een 
groepsaankoop probeert de provincie 
een goedkopere prijs gas en elektriciteit 
te verkrijgen. Je schrijft je in via www.sa-
mengaanwegroener.be.  Op de jaarafre-
kening van je energieleverancier(s) vind 
je de verbruiksgegevens die je nodig 
hebt om in te schrijven. Op basis daar-
van krijg je een voorstel op maat met een 
duidelijk zicht op je mogelijke besparing. 
Pas dan beslis je om al dan niet te veran-
deren van energieleverancier. Als je vorig 
jaar al deelnam, moet je je toch opnieuw 
inschrijven. Wil je hulp bij de inschrij-
ving? In de loop van december en januari 
kan je op verschillende momenten in de 
zeven wijkcentra assistentie krijgen bij de 
inschrijvingen. Je vindt alle data en loca-
ties op www.ocmwkortrijk.be. 

 R Info: 0800 76 101 

 

Neem deel aan de 
Challenge Run  

Op zondag 15 januari vindt vanaf 9 uur 
aan het Schouwburgplein de Challenge 
Run editie 2017 plaats. Dit jaarlijks loop-
evenement brengt de deelnemers op 
unieke plaatsen. De Kortrijk Challenge 
Run draait om de beleving en een bijzon-
dere ervaring. Je loopt door gebouwen 
waar je misschien nog nooit bent ge-
weest of zeker niet gelopen hebt. Daar-
enboven zorgen de organisatoren voor 
enkele ‘artificiële’ hindernissen waarbij de 
verrassing en het plezier voorop staan. 
 

 R Info en inschrijvingen: www.challengerun.be 
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Kortrijk keek en luisterde het voorbije an-
derhalf jaar vooral naar wat kinderen en 
jongeren zelf voorstellen. Voor hen is het 
dagelijkse realiteit: ze gaan naar school, 
hebben hobby’s, moeten zich verplaatsen 
en zoeken ontspanning. Voor het uitrollen 
van concrete acties spitst Kortrijk zich toe 
op vier thema’s:

Kinderen hebben inspraak bij het (her-)
ontwerpen van publieke ruimtes (par-
ken, pleinen, buurten en straten). Ze hech-
ten veel waarde aan natuur en hebben 
vooral nood aan ontmoetingsruimte en 
buitenbeleving. Het is de taak van de stad 
om hen hierbij te stimuleren, te prikkelen 
en ruimte te laten voor experimenten. 
Fijne voorbeelden in dit kader zijn mo-
menteel al Wildebras, de buitenspeeldag 
en Pretmobiel, het initiatief Lieve zusjes, 
stoere broers, het speeldomein Warande, 
het speelbos Sint-Anna, …

Kinderen en jongeren willen zich veilig en 
zelfstandig kunnen verplaatsen door-
heen de stad. Bewustwording over het mo-
biliteitsgedrag is hierbij heel belangrijk, ook 
bij jonge kinderen. Daarom ijvert de stad om 
het fietsen gemakkelijker, comfortabeler en 
veiliger te maken zodat klein en groot snel-
ler op zoek gaan naar alternatieven voor de 
auto. Concreet denken we hier aan de uit-
breiding van zone 30, het charter werftrans-
port, het invoeren van schoolstraten, de ont-
wikkeling van het tragewegennetwerk, …

Kortrijk wil kinderen en jongeren goed in-
formeren over en betrekken bij het ste-
delijk beleid en hen de kans bieden om 
een bepalende rol te spelen bij beleidsbe-
slissingen. Kinderen en jongeren zijn en-
thousiast en vinden het boeiend om na te 
denken over hun ideale stad. Ze vinden het 
fijn om bij de start van een project goed ge-
informeerd te worden en zelf ideeën te mo-

gen aanbrengen. Dit zorgt voor gedragen-
heid en evenwicht. Denken we hierbij aan 
voorbeelden zoals Jong Kortrijk Spreekt, 
Kortrijk Spreekt op Toer voor Studenten, 
jeugdraad 2.0 en Radio Quindo.

Tot slot is de nauwe samenwerking tus-
sen kind- en jongerengerichte partners 
(scholen, jeugdvoorzieningen en vrijetijds-
organisaties) onmisbaar om een sterk kind- 
en jongerengericht beleid uit te bouwen. 
Denken we hierbij aan de brugfiguren, het 
duurzaamheidscharter, het openstellen en 
vergroenen van schoolspeelplaatsen en an-
dere fijne initiatieven.

Je merkt het, bouwen aan een kindvriende-
lijke stad is meteen ook een leefbare stad 
voor ons allen en dat maakt het samenle-
ven in onze stad zo fijn.

 R www.kortrijk.be/kindvriendelijk

Waaraan denk je als je de term ‘kindvriendelijke stad’ leest? Flitsen woorden als 
speelplein, kinderopvang en autovrije zondag meteen door jouw hoofd? Kinderen 

en jongeren zien het breder en dat is de uitdaging voor de komende jaren.

Kortrijk erkend als 
kindvriendelijke stad
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Iedereen blijft op zoek naar een ideale en 
betaalbare wagen die beantwoordt aan zijn/
haar behoefte qua ruimte, comfort, veilig-
heid, rijprestaties, look&feel, infotainment,… 
Autoconcessiehouders spelen hier graag op 
in en stellen elk jaar met veel trots hun nieuw-
ste modellen voor aan het grote publiek.  

AUTODAGEN 
Ruim twee maanden vóór het Autosalon 
van start gaat, kunnen autoliefhebbers zich 
al vergapen aan de (nieuwe) modellen en 

snufjes in Kortrijk Xpo. Wat zijn de trends in 
2017? Kies je nog voor een diesel- of ben-
zinemotor, of zullen de hybride/elektrische 
wagens verder terrein winnen? Behalve een 
uitgebreid overzicht van de diverse model-
len bij de officiële automerkverdelers vind 
je ook een stand met wat de markt nu al 
aan elektrische wagens te bieden heeft.  

 R Op 9 december van 16 tot 21 uur,  
10-11 december van 10 tot 18 uur. 
Toegangsprijs: €5  - www.autodagen.be 

Wij mogen 10 lezers geluk-
kig maken met een duo-
ticket voor de Autodagen 
in Kortrijk Xpo. 
Mail vóór 6 december naar 
stadsmagazine@kortrijk.be. 
Wij brengen de winnaars per-
soonlijk op de hoogte. 

VEILIG NAAR SCHOOL 
MET DE SCHOOLFIETS-
ROUTEKAART 

Tijdens de donkere wintermaanden is 
het voor fietsers extra opletten op de 
weg. Op www.schoolfietsroutekaart.be 
vind je de aangewezen fietsroutes naar 
jouw school, met vermelding van de aan-
dachtspunten. De schoolfietsroutes zijn 
volledig digitaal raadpleegbaar, maar je 
kan je traject ook afdrukken. De bedoe-
ling is dubbel: de fietsveiligheid van de 
leerlingen verbeteren en hen aanmoedi-
gen om meer met de fiets naar school te 
rijden. Je vindt op de kaart eveneens de 
buslijnen- en haltes. De toepassing is een 
initiatief van het provinciebestuur West-
Vlaanderen, met de steun van de secun-
daire scholen, gemeenten, politiezones 
en de Fietsersbond. 

Op 9, 10 en 11 december kunnen autoliefhebbers in Kortrijk 
Xpo al een deel van de nieuwe automodellen bewonderen die 

op de Belgische wegen zullen rijden in 2017. 

Auto’s spotten in Kortrijk Xpo

WIN
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KLIMAATSTAD

Kortrijk wil evolueren tot een klimaatstad. 
De manier waarop wij ons voedsel telen, 
bewerken, vervoeren, consumeren en de 
resten ervan verbruiken, heeft een grote 
impact op onze CO2-uitstoot. Bovendien 
belangt voedsel iedereen aan, ongeacht 
leeftijd, inkomen of achtergrond.
Ook de industrie, fabrikanten, horeca en 
winkels dragen hun verantwoordelijkheid. 
Jaarlijks verdwijnt één derde van de totale 
voedselproductie in de afvalbak, zelfs nog 
vóór het in de boodschappentas belandt. 
Dit is niet alleen onaanvaardbaar in een 
wereld waar velen honger lijden, maar 
heeft ook een negatieve invloed op het mi-

lieu. Het Restorestje als een remedie tegen 
voedselverspilling past in het streven naar 
het label "klimaatstad".

IEDEREEN WINT

Kortrijk pakt dus met het Restorestje uit. 
In onze regio is het niet gebruikelijk om de 
resten van je etentje in een restaurant mee 
te krijgen. Kortrijk stimuleert het gebruik 
van de overschotdoos, want uiteindelijk 
wint iedereen. Als klant krijg je wat je be-
taalde en kan je thuis nagenieten van de 
kookkunsten van de chef. De chefkok vindt 
het eervoller om de resten mee te geven in 
plaats van ze weg te gooien. En dat is de 
uiteindelijke bedoeling van het Restorestje: 

het tegengaan van voedselverspilling.

5.000 DOOSJES

Stad Kortrijk verdeelt gratis 5.000 Resto-
restjes over de ruim 30 deelnemende res-
taurants. Dit proefproject zal 2 jaar duren. 
Nadien volgt een grondige evaluatie. De 
overschotdozen zijn geschikt voor voeding. 
Je kan de Restorestjes in de diepvries bewa-
ren en opwarmen in de microgolfoven. De 
consumentenorganisatie Testaankoop en 
het Federaal Agentschap voor de Voedsel-
keten (FAVV) steunen het initiatief. 

 R Een lijst van de deelnemende restaurants en info 
vind je op www.kortrijk.be/klimaatstad

Het overkomt ons allemaal wel eens. Tijdens een restaurantbezoek krijgen wij ons bord 
niet leeg. Een te grote portie, plots het restaurant moeten verlaten of te weinig tijd om 

al dit lekkers te verorberen, zijn de oorzaken. Het is zonde om dit voedsel weg te gooien. 
Om deze voedselverspilling tegen te gaan, lanceerde stad Kortrijk het Restorestje. Met 

deze handige overschotdoos kan je de rest van je lekkere maaltijd mee naar huis nemen.

Geen voedselverspilling  
met de Restorestjes

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 12 december een kaartje naar: 
Stadsmagazine, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar 
stadsmagazine@kortrijk.be. Tien lezers maken kans op een das van de stad. 

De winnaars van vorige maand
Heel wat lezers herkenden het Astridpark waar 
een boomkunstenaar aan de slag ging. Tien lezers 
mogen een gratis boek ‘Kadul en Keirepap’ ophalen 
bij het Onthaal 1777 in het stadhuis: Annemieke 
Neirinck, Yvette Verbruggen, Dorine Carlier, Freddy 
Mestdagh, Roos Debouck, Dave Delvoye, Cathy 
Vercant, Sofie Derweduwen, Robert Dupont en 
Martine Timmerman. Tien lezers mochten gratis 
naar Eurodog: Johan Bruneel, Kjenna Desmet, 
Brecht Bouciqué, Liv Huysentruyt, Conny Thijs, Pascal 
Deconinck, Serge Debrauwere, Koenraad Lefebvre, 
Stefaan Moerman en Ruth Hollebecq. 

Ken jouw stad!

WIN

’t WerKt Kortrijk, 
geen zwart-wit verhaal 
Kortrijk doet het met een laag werkloosheids-
cijfer behoorlijk goed in vergelijking met an-
dere steden. Toch stellen wij vast dat jongeren 
en personen met een migratieachtergrond 
het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.  

Bestaande initiatieven als Jonk!, Duaal Leren 
Kortrijk, Travak en WOW  werpen hun vruch-
ten af. De stad en enkele partners (OCMW, 
VDAB, Agentschap Integratie en Inburge-

ring, CAW, Cobot, PlastiQ en VFU) bundelen 
nu de krachten om werkzoekenden met een 
migratieachtergrond op weg te helpen. Het 
initiatief kreeg de naam ’t WerKt en kon ook 
Europa/Vlaanderen (ESF Vlaanderen 2014-
2020-GTI West-Vlaanderen oproep 365) 
overtuigen om het project te ondersteunen 
tot eind 2017. Concreet is er een trajectbe-
geleider aangesteld die op een laagdrem-
pelige manier werkzoekenden met een 

migratieachtergrond zal ondersteunen. 
Op 6 december stellen de partners in de 
Schouwburg het project voor aan geïnteres-
seerde werkgevers en het bredere sociale 
middenveld. Ben je zelf werkgever en heb je 
interesse in het project? Ben je betrokken bij 
de begeleiding van mensen met een migra-
tieachtergrond? Schrijf je dan snel in!  

 R info en inschrijving: www.kortrijk.be/twerkt 
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AGENDA VAN 1 T.E.M. 31 DECEMBER 2016

T.E.M. ZATERDAG 3 DECEMBER 

NEXT 2016 | DRIES VERHOEVEN MET GUILTY 
LANDSCAPES | iedere 10’ tussen 12u & 20u | € 4 |  
Voormalig Broelmuseum, Broelkaai 6 | 056 23 98 55 | www. 
nextfestival.eu *

T.E.M. ZONDAG 4 DECEMBER

EXPO | TENTOONSTELLING PRIJS VOOR 
VORMGEVING PROVINCIE WEST-VLAAN-
DEREN 2016 | tot 4/12, zo, di, woe, do, vrij, za van 10 
tot 17u (ma gesloten) | TEXTURE - Museum over Leie en Vlas, 
Noordstraat 28 | 056 27 74 70 | www.texturekortrijk.be 
EXPO | HERFSTSALON 2016 SINT LUCAS 
GILDE KORTRIJK | altijd open | Sint Anna zaal Begijnhof, 
Begijnhof 1 | www.st-lucasgildekortrijk.be   *

TOT WOENSDAG 21 DECEMBER

ERFGOED | BEZETTERING 14-18. OORLOGS-
AFFICHES DIE BLIJVEN PLAKKEN | di, woe, do, 
vrij van 9 tot 16.30u (za, zo, ma gesloten)| Rijksarchief Kortrijk, 
G. Gezellestraat 1 | www.bezettering.be *
WARMSTE WEEK | ZELFGEMAAKTE KERST-
KAARTENVERKOOP | t.v.v. CKG Don Bosco | Vrije 
Basisschool Bellegem, Bellegemkerkdreef 1 | dewarmsteweek.
stubru.be/acties/zelfgemaakte-kerstkaartenverkoop *

TOT DONDERDAG 22 DECEMBER

EXPO | ANGELS | ma, di, woe, do, vrij, za van 9 tot 
18.30u (zo gesloten) | Kaffee Renée, Lange Steenstraat 32 |  
www.koenmoerman.be *

TOT VRIJDAG 23 DECEMBER

WARMSTEWEEK | FILOU FOR LIFE | verkoop beest-
jessweater t.v.v. Brandwonden Kids | Baliestraat 5, 8510 Marke |  
dewarmsteweek.stubru.be/acties/filou-for-life-0 *

T.E.M. DONDERDAG 29 DECEMBER

EXPO | LETTERGREEP | Tekeningen en afdrukken OKAN 
Kortrijk i.s.m. Klaas Verplancke | gratis | Centrale Bibliotheek Kor-
trijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek 

TOT VRIJDAG 31 DECEMBER

EXPO | ADELINA IANTCHEVA MET CACTUS 
ZONDER DOORNEN | Grote Kring, Overbekeplein te-
genover nr. 24 | www.artelina.eu *

TOT ZONDAG 29 JANUARI

EXPO | FACE TO FACE - KLAAS VERPLANCKE 
TOONT SMOELEN EN TOTENTREKKERS | 

di, woe, do, vrij, za, zo van 10 tot 17u (ma gesloten)| € 3/ gra-
tis (-12 jr) | Museum X, Begijnhofpark | 056 27 78 40 | www. 
museumxkortrijk.be | zie p. 6, 7

DONDERDAG 1 DECEMBER

BEURS | GESCHENKENBEURS OXFAM WE-
RELDWINKEL KORTRIJK | t.e.m. 4/12 | 19u: fees-
telijke opening met optreden Datswingdt | met o.a. ook op 3/12 
om 14.30u: forum - Ontmoet de wereld in je stad; om 16u: 
voordracht - Is het suikerklontje in je koffie wel zo zuiver?; om 
18u Modeshow Kortrijk aan Culturen; om 20u: wijndegustatie  |  
openingsuren op de website | Budafabriek, Dam 2 | www. 
wereldwinkelkortrijk.be
FILM | KING OF THE BELGIANS | roadmovie van 
Peter Brosens & Jessica Woodworth (BE/NL/BG, 2016, met Peter 
Van den Begin), de hele maand te zien (dinsdag 13/12 in aan-
wezigheid van Peter Van den Begin)| 20.30u | Budascoop, Kapu-
cijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

VRIJDAG 2 DECEMBER

WARMSTE WEEK | SWIMMATHON | 17 tot 19u |  
Magdalenazwembad Kortrijk, Sint-Martenslatemlaan 1 |  
dewarmsteweek.stubru.be/acties/swimmathon
THEATER | DE ZINDERIJ MET 'VLEK (9+) (PRE-
MIÈRE) | 19u | € 8 | Arenatheater DKS, Schouwburgplein 14 | 
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be 

Elk Kortrijks gezin kan vanaf 19 december één gratis exemplaar afhalen bij het 
Onthaal 1777 in het stadhuis (Leiestraat 21). Heel wat inwoners maakten in 
2016 leuke foto's van activiteiten of evenementen in de stad. Deze foto's zijn verzameld 
in een unieke bureaukalender. Knip deze bon uit en haal de kalender af tijdens de ope-
ningstijden van het Onthaal 1777 in het stadhuis. Wees snel, want op is op! 

UITKNIPBONHAAL SNEL JE KALENDER IN HUIS! 

PARKEREN 
P+B/P+R Wembley biedt gratis plaats voor 
wie met de wagen naar Kortrijk komt en 
met de fiets of bus verder wil. Ook op P+R 
Hoog-Kortrijk parkeer je gratis. Een bus van 
De Lijn brengt je om het half uur gratis naar 
het centrum en terug. De Lijn zet extra bus-
sen in tijdens de weekends 10-11 en 17-
18 december. Op die dagen kan je tussen 
13 en 20 uur elk kwartier een bus nemen 
van en naar het centrum. De ondergrond-
se parkeerterreinen P Schouwburg en P 
Veemarkt bieden samen plaats aan 1.000 
wagens. Daar parkeer je je auto het eerste 
uur gratis. Op P Schouwburg kan je je wa-
gen overigens 24 uur op 24 ophalen. Ook 
in de parking onder K in Kortrijk kan je te-
recht. Op P Broeltorens, op wandelafstand 
van het historisch centrum, parkeer je een 
hele dag voor slechts 2.50 euro. Ook op de 
nieuwe P Haven kan je tegen hetzelfde ta-
rief parkeren. 

 R www.parko.be 

BEWAAKTE FIETSSTALLING 
Parko opende eind oktober de eerste be-
waakte fietsparking in Kortrijk. De fietsstal-
ling bevindt zich naast de ingang van de 
nieuwe parking Budabrug. De stalling is 
opgesplitst in twee zones. Het eerste deel is 
gratis en publiek toegankelijk tussen 6 uur 

en 2 uur, de tweede zone is voorbehou-
den voor abonnees (24u/24u). In de pu-
blieke stalling kunnen 72 fietsen terecht. 
Er zijn ook speciale plaatsen voor bak-
fietsen voorzien. In de zone voor abon-
nees kunnen 70 fietsen staan.  

MAANDAGMARKT 
De standhouders van de maandagmarkt 
verhuizen van 5 december tot en met 9 
januari naar de Veemarkt. Je kan er tijdens 
die periode niet alleen je boodschappen 
doen, maar ook prijzen winnen.  

 R info over de wedstrijd:  
www.kortrijk.be/maandagmarkt 

WEEKENDJE  
KORTRIJK VERRAST 
Boek je een weekendje ‘Kortrijk Verrast’ in 
de deelnemende hotels en B&B’s, dan kan 
je een gepersonaliseerde voucher ophalen 
bij Toerisme Kortrijk. Als je deze voucher 
toont in de deelnemende zaken ontvang je 
een voordeel verbonden aan het weekend. 
Deze voordelen gaan van kortingen in de 
musea tot een extraatje in de bars en res-
taurants over een snacks in één van de vele 
koffiehuizen. De voordelen gelden enkel in 
het weekend van verblijf in Kortrijk.  

 R www.toerismekortrijk.be  

OVERNACHTEN 
Behalve een gevuld winterprogramma kan 
je in Kortrijk heerlijk flaneren in de winkel-
straten en gezellige shops ontdekken. De 
stad heeft bovendien een ruim aanbod aan 
bistro’s, cafés, hotels en B&B’s.  

 R Hotels en B&B’s met hun kamerprijzen vind je 
op www.toerismekortrijk.be  

Winter in Kortrijk: 
praktisch 

Winter
in Kortrijk
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POLITIEK | EN DE 7E DAG IS ER HET WOORD: 
VLUCHTELINGEN IN KOKSIJDE | 11u | vc Moza-
iek, Overleiestraat 15a | hv.kortrijk@skynet.be * 
JAZZ | SINATRA SPECIAL | 20.30u | € 12 | OC De Vonke, 
Lagaeplein 24, 8501 Heule | 056 21 36 85 | www.tcje.be * 
GEZONDHEID | DE LEVENDE BIBLIOTHEEK 
OVER GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG | 
10u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | 
www.kortrijk.be/bibliotheek/focusop | zie p. 10
MUZIEK | WINTER COLOURS | 20u | € 9 | Kapel O.L.V. 
Ten Spieghele, Karel Van Manderstraat 1, 8510 Marke | joren.
stoffels@outlook.com * 
BASKETBAL | BC KORTRIJK (FANION ONE) VS 
BAVI VILVOORDE A | 21u | SC Lange Munte, Bad Go-
desberglaan 22 | kortrijksportcb.be
VOETBAL | KV KORTRIJK VS SINT-TRUIDEN | 
20u | Moorseelsestraat 111 B, 8501 Heule | www.kvk.be

ZONDAG 11 DECEMBER 

MEET & GREET | K3 IN KORTRIJK |  15u | K in Kortrijk | 
Volg de laatste info via ‘K in Kortrijk’ of ‘Media Markt Kortrijk’ op 
facebook of via www.k-in-kortrijk.be en www.mediamarkt.be 
WANDELING | KNOPPEN EN KNOPEN | 9.30 tot 
11.30u | Kleiputten, NEC De Steenoven, hoek Schaapsdreef/St. 
Denijseweg | 056 20 05 10 | www.natuurpuntkortrijk.be * 
UITSTAP | EEN DAG NOORD-FRANKRIJK | 10u |  
Omgeving Lille (Rijsel) | carpooling, afspraak om 9.45u, Platse 
Aalbeke | www.davidsfonds.be 
MUZIEK | KERSTCONCERT CHRISTUS NATUS 
EST | 15 en 17u | Sint Maartenskerk  
ERFGOED | VLASERFGOED IN EUROPA | 10.30u | 
€ 4 | TEXTURE - Museum over Leie en Vlas,  Noordstraat 28 | 056 
27 74 70 | www.texturekortrijk.be 
GOED DOEL | BENEFIET ARQUATA DEL TRON-
TO – ITALIË | 11.30 tot 15u | € 25/10 (kind) | Parochiaal 
Centrum Sint-Elooi, Sint-Amandsplein | 0475 59 39 29 | anton.
vandenbulcke@telenet.be  
REISADVIES | AUSSIE TOURS: OCEANIA 
ROADSHOW | van 9.30 tot 17.30u | € 5 | XXL, Kortrijk Xpo,  
Doorniksesteenweg 216 | www.aussietours.be 
VOLLEYBAL | VTK VS ROEPOVO POPERINGE 
(HEREN 2E DIV.C) |17u | Sporthal Lange Munte Kortrijk 

LEZING | STEFAN BLOMMAERT OVER CHINA |  
19.30u | € 3 (add)/2.5 (vvk) | tijdens de geschenkenbeurs 
Oxfam Wereldwinkel Kortrijk | Budafabriek, Dam 2 | www. 
wereldwinkelkortrijk.be 
THEATER | SARAH VANHEE MET OBLIVION 
(NEXT FESTIVAL) | 20.15u | € 15/13/8 (-26) | Buda-
scoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 23 98 55 | www.nextfestival.eu
FILM | SHADOW WORLD, DOCUMENTAIRE 
VAN JOHAN GRIMONPREZ | ook op za 3/12, di 
6/12 | 20.15u | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | 
www.budakortrijk.be 

ZATERDAG 3 DECEMBER 

VORMING | BEWAAR JE EIGEN ARCHIEF/ERF-
GOED | 9.30u | gratis | Stadsarchief Kortrijk, Kortrijksestraat 388 A 
| 056 27 88 00 | www.erfgoedzuidwest.be/content/erfgoed-in-vorm 
CONGRES | INTERNATIONAAL NACHTBUR-
GEMEESTERSCONGRES 2016 | 14u | € 2 | Buda-
scoop, Kapucijnenstraat 10 | adelberto@telenet.be 
POPUP | ANTIEKMARKT | 14 tot 17u, ook op 4, 10,11, 
17 en 18/12 | Raadskelder Stadshuis | zie p. 4
NEXT 2016 | ARKADI ZAIDES TOONMOMENT 
RESIDENTIE | 15 tot 18u | gratis, op inschrijving | Budato-
ren, K. Kapucijnenstraat | 056 23 98 55 | www.nextfestival.eu
VOLLEYBAL | VT MARKE - WEBIS WEVELGEM B 
VS SPORTING ST. JAN HEMELVEERDEGEM |  
17u | SC De Vlasschaard Wevelgem | www.marke-webis.be
BASKETBAL | BC KORTRIJK (FANION TWO) VS 
GENT HAWKS B | 18.15u | SC Lange Munte, Bad Godes-
berglaan 22 |  www.kortrijksportcb.be
VOETBAL | KV KORTRIJK VS SINT-TRUIDEN | 20u |  
Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 111 B, Heule | www.kvk.be 
HUMOR | IN DE SACOCHE | 20u, ook op zo 4/12 van 
17 tot 19.30u, di 6/12 van 20 tot 22.30u, vrij 9/12 van 20 tot 
22.30u, za 10/12 van 20 tot 22.30u | € 8 | Parochiaal Centrum, 
Beekstraat 65 | 0478 45 55 90 | www.toneelkring-harlekijn.be *
NEXT 2016 | ROBBERECHT DESMET MET 'RA-
DICAL LIGHT (LIVE CINEMA)' | 20.15u | € 8 | 
Arenatheater DKS, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.
nextfestival.eu 
HUMOR | HET LAATSTE WOORD | 20.15u | € 14 | 
OC Aalbeke, Aalbekeplaats 1 Aalbeke | 056 23 98 50 | www.
schouwburgkortrijk.be 
BASKETBAL | K-BASKETTEAM VS BBC ASSE 
TERNAT A | 20.30u | Sporthal Hiepso | www.k-basket-
teamkortrijk.be
BASKETBAL | BC KORTRIJK (FANION ONE) VS 
NBC ALSAVIND BELGRADE A | 20.30u | SC Lange 
Munte, Bad Godesberglaan 22 | www.kortrijksportcb.be
NEXT 2016 | RACHID OURAMDANE MET 'TE-
NIR LE TEMPS' | 21u | € 21/19/8 (-26) | Schouwburg Kor-
trijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.nextfestival.eu 

ZONDAG 4 DECEMBER

SHOPPEN | KOOPWEEKEND | ook op zo 11 en 18/12, 
8/1 | www.shop-in-kortrijk.be | zie p. 8
TREKKING | 4DE EDITIE SUPERSHOPPING | met 
gratis optreden van De Romeo's | 13u | Schouwburgplein | www.
winterinkortrijk.be | zie p. 8

MAANDAG 12 DECEMBER 

MUZIKALE VOORLEESVOORSTELLING | WOUTER DE-
PREZ MET 'BLOEMEN BIJEN EN BORST-
BOLLEN | 20.15u, ook op di 13/12 om 20.15u | € 21 | 
Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55

DINSDAG 13 DECEMBER 

COMPUTER | VIRTUAL REALITY EN EVENE-
MENTEN: DE TREND VOOR 2017 | 18.30u |  
€ 105 | Hogeschool VIVES Campus Kortrijk, Doorniksesteenweg 
145 | www.kortrijkbusinessschool.be *

WOENSDAG 14 DECEMBER 

POP | DANS + SUPPORT TBC | 20u | € 13 | De Kreun, 
Conservatoriumplein 1 | www.dekreun.be
POP | ANDRÉ BRASSEUR | 20.15u | € 18/8 (-26) | 
Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | 
www.schouwburgkortrijk.be 
FILM | THE HANDMAIDEN, PARK CHANWOOK  
(KP, 2016) | 20.15u, nog de rest van de maand te zien | Buda-
scoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be 
FILM | PERSONAL SHOPPER, OLIVIER AS-
SAYAS (FR, 2016) | 20.15u, nog de rest van de maand 
te zien | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |  

DONDERDAG 15 DECEMBER 

KERSTANIMATIE | COCA-COLA TRUCK | 13 tot 19u |   
Grote Kring (Lange Steenstraat)
CREATIEF | KIDS MAKER NINJA'S: DIGITALE 
WIJSHEID: MEME JE T-SHIRT! | 17u | € 35 | 
BUDA::lab, Dam 2a | Budalab.fikket.com/event 
HUMOR | KAMAGURKA | 20.30u | € 12 | 't dul konijn, 
Bissegemplaats 9 | 0483 59 58 98 | www.fb.com/t-dul-konijn

VRIJDAG 16 DECEMBER 

WARMSTEWEEK | PLAATJES + TOMBOLA4LIFE |  
t.v.v. Den Achtkanter | ook op za 17/12 | Middenstand Marke, 
Marktstraat 4 | http://bit.ly/2fYwAic*

WANDELING | EVOLUTIE VAN DE GENEES-
KUNDE IN 2 EEUWEN | 10.30u | € 4 | Toerisme Kortrijk, 
Begijnhofpark zn | 056 27 78 40 | www.toerismekortrijk.be *
LEZEN | BOEKVOORSTELLING “TRANSITIE” 
DOOR DIRK BARREZ | 11u | Budafabriek, Dam 2 | 
www.wereldwinkelkortrijk.be
MUZIEK | LEERKRACHTENRECITAL | 11u | € 11/8 
(-26) | Concertstudio | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
VOETBAL | KV KORTRIJK VS RSC ANDER-
LECHT | 14.30u | Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 
111 B, Heule | www.kvk.be
VOLLEYBAL | VT MARKE-WEBIS VS WEVEL-
GEM-MENDO BOOISCHOT | 17u | SC Marke, 
Olympiadeplein 1, Marke | www.marke-webis.be

DINSDAG 6 DECEMBER

KNUTSELEN | KERST- EN EINDEJAARDECORA-
TIE ZELF MAKEN | 20 tot 22u | OC Marke, Hellestraat 6 | 
056 22 55 41 | www.tuinhiermarke.be *

WOENSDAG 7 DECEMBER

CINEMAATJES | JULIUS IN WINTERLAND (5+) | 
14u, ook op zo 11/12 om 10u (met ontbijt €8/4 (-12)) en 14u 
| € 6,5 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | www.budakortrijk.be
CINEMAATJES | CELESTIAL CAMEL (+9) | 14u, ook 
op zo 11/12 om 10u (met ontbijt € 8/4 (-12)) en 14u | € 6,5 | 
Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | www.budakortrijk.be
HUMOR | WALTER BAELE 16-18, DE VOL-
GENDJAARCONFÉRENCE | 14.30u | € 10 (taart + 
koffie incl.) | OC Marke, Hellestraat 6 | www.marke.be 
WORKSHOP | KOOKWORKSHOP GOOD FAST 
FOOD | 18.30u | € 25 | De Stuyverij, Roeland Saverystraat 26 |  
www.evavzw.be 
THEATER | COMPAGNIE CECILIA & THEATER 
ANTIGONE MET 'CABANE' | 20.15u, ook op do 
08/12 om 20.15u | € 16/8 (-26) | Schouwburg Kortrijk, Schouw-
burgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

DONDERDAG 8 DECEMBER 

FILM | PATERSON, JIM JARMUSCH | 16u en 
20.15u , nog de hele maand te zien |  Budascoop, Kapucijnen-
straat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be 
MUZIEK | STARS IN CONCERT MET DE RO-
MEO'S, STAN VAN SAMANG, NIELS DE-
STADSBADER | deuren open om 18.30u | € 50 (incl. 
drank) | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | www.kortrijkxpo.
com/kalender  | www.facebook.com/starsinconcertofficial *
POP | BLAUDZUN + SUPPORT TBC | 20u | € 20 | 
De Kreun, Conservatoriumplein 1 | www.dekreun.be 
MUZIEK | CAFÉ-CHANTANT MET CLEAR SEA-
SON EN ST. GRANDSON | 20.15u | gratis | OC De 
Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Heule | 056 24 06 20 | www.heule.be 

VRIJDAG 9 DECEMBER

AUTO | AUTODAGEN 2016 | 14 tot 21u, ook op za 10 
en zo 11/12 van 10 tot 18u | € 5 | Hal 4, Kortrijk Xpo, Doornikse-
steenweg 216 | www.autodagen.be | zie p. 18 * 

ETEN | HAP FOODTRUCK FESTIVAL | vanaf 16u,  
ook op 17 en 18/12 vanaf 12u | Veemarkt | www.winterinkortrijk. 
be | zie p. 6, 7
SPEL | SPELLENAVOND | 20u | ’t Kasteel | Heulsekas-
teelstraat 1, Heule | www.facebook.com/SpellenclubHeule
THEATER | JAN FABRE / TROUBLEYN MET 
'NACHTSCHRIJVER' | 20.15u (inl. om 19.30u)  | € 16 |  
Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | POP | 
THE SORE LOSERS + Birth of Joy | 20u | € 21 | De Kreun, Conser-
vatoriumplein 1 | www.dekreun.be
MUZIEK | BACK TO SWING MET GUNTHER 
NEEFS EN DE HEULSE CONCERTBAND | 20u |  
€ 18 (add)/ 15 (vvk)/ gratis (-12 jr) | OC De Vonke, Lagaeplein 
24, Heule | www.deheulseconcertband.be *

ZATERDAG 17 DECEMBER 

WARMSTE WEEK | WANDELTOCHTEN TUSSEN 
BISSEGEM EN ROLLEGEM | t.v.v. Time For Lyme | 
ook op zo 18/12 | Pop-up café De Gilde, Debustraat 5, Bissegem 
| dewarmsteweek.stubru.be/acties/guido-deleu *
WARMSTE WEEK | INPAKACTIE K IN KORTRIJK | 
t.v.v. De Zonnebloemblaadjes vzw | ook op zo 18/12 | K in Kor-
trijk, Steenpoort 2 | dewarmsteweek.stubru.be/acties/inpakac-
tie-in-k-in-kortrijk *
MUZIEK | KERSTPRELUDE 'NU ZIJT WELLE-
KOME' | 16u | De Sint-Mattheuskapel of begijnhofkerk in het 
Kortrijkse Begijnhof | www.facebook.com/KortrijksBegijnhof *
KERSTMARKT | HEULSE KERSTMARKT | 17u | OC De 
Vonke, Lagaeplein 24, Heule | www.deheulseconcertband.be  *
KERSTMARKT | KERSTMARKT MARKE | start 17u | 
Markeplaats *
KERSTMARKT | WINTERNACHT | 9 tot 2u  | Rollegem-
plaats Rollegem | www.winterinkortrijk.be *
KERSTMARKT | VERBORGEN KERSTMARKT | 14 
tot 20u, ook op zo 18/12 van 12 tot 18u | Overleiestraat 3 | www.
zomervanoverleie.be | zie p. 4 *
KERSTMARKT | PLATSE KERST | start 16u | Bissegemplaats 
Bissegem *
MUZIEK | GOSPELKOOR | 14 tot 16u | Wijngaardstraat *
THEATER | THEATER FROEFROE MET 'GRIET-
JE (8+)' | 19u | € 8 | Schouwburg Kortrijk,  Schouwburgplein 
14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be 

KERSTANIMATIE | KINDERKERSTFOOR | t.e.m. 8/1 | Alle 
dagen open van 15 tot 22u, 24 en 31/12 tot 18u, gesloten op 25/12 
en 01/01/17 | Schouwburgplein | www.winterinkortrijk.be | zie p. 6, 7
KERSTANIMATIE | IJSPISTE | t.e.m. 8/1 | Alle dagen open 
van 15 tot 22u, 24 en 31/12 van 15 tot 18u, gesloten op 25/12 
en 01/01/17 Grote Markt | www.winterinkortrijk.be | zie p. 3 * 
KERSTANIMATIE | HUIS VAN DE KERSTMAN | 
t.e.m. 8/1 | Alle dagen open van 15 tot 20u, 24 en 31/12 tot 18u, 
gesloten op 25/12 en 01/01/17 | Vandaleplein | www.winterin-
kortrijk.be | zie p. 6, 7 *
KERSTMARKT | KERSTMARKT | t.e.m. 8/1 | Alle dagen 
open van 15 tot 202u, 24 en 31/12 tot 18u, gesloten op 25/12 
en 01/01/17 | Grote Markt, Vandaleplein en Sint Maartenskerk | 
www.winterinkortrijk.be | zie p. 4
KERSTANIMATIE | KERSTKOETS | t.e.m. 8/1 | Alle dagen 
van 14 tot 21u | Start aan St. Maartenskerk | www.winterinkortrijk.
be | zie p. 6, 7
KERSTANIMATIE  | ARC DE TRIOMPHE | Geef iemand 
die je niet kent een geschenk | t.e.m. 8/01 | Grote Markt | www.
winterinkortrijk.be | zie p. 5
KERSTMARKT | KERSTMARKT ‘DE BRANDING’ | 
16 tot 21u | gratis | De Branding, Ringlaan 30, 8501 Heule | 056 
36 40 30 | www.debranding-waakvzw.be 
POP | ONRUST - ET DURE - SVARTVIT + AF-
TERPARTY WITH DR. GREEN | 20u | € 8 | De Kreun, 
Conservatoriumplein 1 | www.dekreun.be
LOPEN | GLOW RUN | 19u | € 15 | Grote Markt | inschrijven 
verplicht |  www.winterinkortrijk.be | zie p. 6, 7 *
THEATER | HET PALEIS MET 'DE NACHTWAN-
DELAARS (6+) | 19u | € 8 | Schouwburgplein, Schouw-
burgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be 
MUZIEK | JONGERENKOOR BULGAARSE NA-
TIONALE RADIO | 20u | € 15 | Sint Michielskerk, Sint Mi-
chielsplein | tvv. DAAV | 0478 31 66 79 | vdb.andre@skynet.be * 

ZATERDAG 10 DECEMBER 

KERSTANIMATIE | KERSTBAR | actie van handelaars, uit-
bating door Scouts Gulden Vlies | van 12 tot 19 u, ook op 11, 17, 
18, 23 en 24/12 | kruising Lange Steenstraat en Korte Steenstraat | 
www.winterinkortrijk.be 
WARMSTE WEEK | FIGHT FOR LIFE | 14 tot 16u | Mi-
mosa sporthal, Mimosalaan 1, 8500 Kortrijk | dewarmsteweek.
stubru.be/acties/fight-for-life-0 *
WARMSTE WEEK | WARMSTE NACHT VAN 'T 
ARSENAAL | 20u: dj De Generaal, 22u: live optreden van 
Woordhead, 23.30u: lievelingsplaatjes voor €1 | € 5/3 (niet-le-
den) | JH 't Arsenaal, Baron J. Debethunestraat 18, 8510 Marke |  
www.facebook.com zie 't Arsenaal *
BENEFIET | VAN BOCELLI NAAR MORRICONE. 
NICOLA VIGNA IN CONCERT. SPECIAL 
GUEST SANDRA KIM | 20.15u | € 19 | Schouwburg Kortrijk, 
Schouwburgplein 14 | 056 23 98 50 | www.warriors-project.com * 
MUZIEK | 1000 KLASSIEKERS KORTRIJK EN SAN-
TA IN THE SKY | 13 tot 19u | Grote Markt | www.radio2.be | 
zie p. 5*
CONCERT | NACHT VAN DE SCHLAGERS | Beleef 
het enige echt Schlagerevent van Belgie met o.a. Frans Bauer, 
Christoff, De Romeos, Sergio | Deuren open om 18u, start show 
om 20u | € 130 (VIP)/40 (zitplaats)/30 (staanplaats) | Kortrijk 
Xpo | 070 34 59 99 | www.nachtvandeschlagers.be * 
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BEURS | DREAMCAR INTERNATIONAL | ook op 
zo 18/12 | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | 059 70 28 14 | 
www.oldtimerdreamcar.com *
GOED DOEL | A TASTE FOR CHARITY, EDITIE 
2016 | 19.30u | € 50 | Kortrijk Xpo,  Doorniksesteenweg 216 | 
www.atasteforcharity.be *
VOORLEESUURTJE | THEMA KERSTMIS | 10.30u | 
voor kinderen vanaf 4 jaar gratis | Centrale Bibliotheek Kortrijk, 
Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek
BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK VS 
TIGERS EVERGEM | 18.30u | SC Mimosa | www. 
k-basketteamkortrijk.be *
BASKETBAL | K-BASKETTEAM KORTRIJK VS 
PORT OF ANTWERP GIANTS | 20.30u | SC Mimosa |  
www.k-basketteamkortrijk.be *
FILM | DE CODE VAN LODE | documentaire/animatie 
van Marieke Vandecasteele over haar broer die een mentale be-
perking heeft (BE, 2016) | 20.15u | Budascoop, Kapucijnenstraat 
10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | KRAMPUS, MICHAEL DOUGHERTY 
(US/NZ, 2015) |  in de reeks 'Saturday Night Madness' 
| 22.30u | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |  
www.budakortrijk.be

ZONDAG 18 DECEMBER 

UITSTAP | VWG DAGUITSTAP MEETJESLAND 
EN OOSTKUST BELGIË | 8 tot 20u | Parking Syntra West, 
Doorniksesteenweg 220 | 0498 74 46 60 | www.natuurpunt.be *
VOORDRACHT | PLANTENBABBEL | 10 tot 12u | gratis |  
Wijkcentrum Zonnewijzer, Langemeersstraat 6 | users.telenet.
be/tuinhier-kortrijk *
ERFGOED | GOUDEN EEUWEN - STAD EN SA-
MENLEVING IN DE LAGE LANDEN, 1100-
1600 | 10.30u | Begijnhof Kortrijk (Sint-Annazaal), Begijnhof-
straat 2 | www.leiegouw.be 
MUZIEK | THE ELEPHANT MAN | 15u | € 28 | 
Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | 
www.elephantman.be 
HANDBAL | APOLOON VS EEKLO | 17u | S.C. Mimosa |  
www.apolloon.be *
MUZIEK | KERSTPRELUDE: 'NICO RONSSE, 
ORGANIST' | 16u | Begijnhofkapel Kortrijk, Begijnhof zn | 
www.facebook.com/KortrijksBegijnhof *
JAZZ | NEW ORLEANS KERSTSHOW OP 
OVERLEIE | 19 tot 22u | € 5 | Kortrijk Grote Zaal Mozaïek, 
Overleiestraat 15a | www.superiordanceband.be *
FILM | MACHUCA | 19u | € 1 | Het Textielhuis, Rijsel-
sestraat 19 | sfa@linxplus-wvl.be *
JAZZ EN BLUES | VLAZZ JAZZ JAM SESSIES | 19u | 
 Kaffee Damast, Museumbistro@Texture Kortrijk, Noordstraat 28 |  

MAANDAG 26 DECEMBER

WINTERWONDERLAND | MIJN NAAM IS COUR-
GETTE (8+), ANIMATIEFILM VAN CLAUDE 
BARRAS | 14u, ook op 27,28,29,30,31/12 | Budascoop, Ka-
pucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be 
FILM | PERMANENT VACATION, JIM JARM-
USCH | 18.30u | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 
01 | www.budakortrijk.be

DINSDAG 27 DECEMBER 

DIGIDOKTER | FOTO'S EN DOCUMENTEN BE-
WAREN IN DE CLOUD | 10 tot 16u | € 3 | Openbare 
Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 26 06 00 | www.kortrijk.
be/bibliotheek
HUMOR | COMEDYTALES OPEN MIC | 19.30u |  
€ 3 | Café deDingen, Budastraat 12 | www.facebook.com/comedytales *

WOENSDAG 28 DECEMBER 

BASKETBAL | X-MASTOURNAMENT | 9 tot 22u, 
ook op do 29 en vrij 30/12 van 9 tot 22u |  SC Lange Munte, Bad 
godesberglaan 22 | www.x-mastournament.be *
WINTERWONDERLAND | LABYRINTH 9+, AVON-
TURENFILM VAN JIM HENSON | 14u | Buda-
scoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | AMERICAN PASTORAL, EWAN MC-
GREGOR | 14u en 20.15u, ook op 23en 30/12 | Budascoop, 
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be  

DONDERDAG 29 DECEMBER 

WANDELING | 20STE KORTRIJK FEEËRIEK | 14 tot 
20u | € 1,50 | JC Tranzit, Magdalenastraat 48 | www.wsk-marke.be |  
zie p. 6, 7 *
FILM | DOWN BY LAW, JIM JARMUSCH | 18.30u |  
Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

VRIJDAG 30 DECEMBER 

FILM | BARRY LYNDON, KLASSIEKER VAN 
STANLEY KUBRICK | 20.15u | Budascoop, Kapucijnen-
straat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

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

056 98 00 86 | www.facebook.com op pagina Kaffee-Damast

DINSDAG 20 DECEMBER 

FILM | DANCER IN THE DARK | 14u | € 5 | Wijkcen-
trum Cirkant, Hellestraat 6,  Marke |  cirkant@ocmwkortrijk.be 
HUMOR | COMEDYTRACK* ON TOUR: TRY-
OUT BERT KRUISMANS & YGOR UIT POPE-
RINGE | 20.15u | € 10 | Arenatheater DKS, Schouwburgplein 
14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
FILM | LA PAZZA GIOIA, PAOLO VIRZI | 20.15u |  
Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.buda-
kortrijk.be

WOENSDAG 21 DECEMBER 

NATUUR | MICROSCOPIE VAN PADDENSTOE-
LEN | 13.30 tot 16.30u | NEC De Steenoven,  Schaapsdreef 29 | 
www.natuurpunt.be *
SPORT | UITREIKING KORTRIJKSE SPORT-
PRIJZEN | Verscheidene topsporters en –ploegen worden er 
in de bloemetjes gezet voor de prachtige prestaties die ze het 
voorbije jaar hebben neergezet | 19.30u | Schouwburg, Schouw-
burgplein 14 | www.kortrijksesportprijzen.be *
VOETBAL | KV KORTRIJK VS KV OOSTENDE | 
20.30u | Guldensporenstadion, Moorseelsestraat 111 B, Heule | 
www.kvk.be
FILM | BACALAUREAT, CHRISTIAN MUNGIU |  
20.15u, ook nog de rest van de maand | Budascoop, Kapucijnen-
straat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be 
FILM | LAYLA M, MIJKE DE JONG | 20.15u, ook nog 
de rest van de maand | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 
10 01 | www.budakortrijk.be 

DONDERDAG 22 DECEMBER 

WARMSTE WEEK | DE POT OP | 17u | Platse Aalbeke, 
Aalbeke | www.davidsfonds.be *
HUMOR | COMEDY FOR TRIPLE ELEVEN |  
20u | € 15 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 
www.111111kortrijk.com *
FILM | LA TIERRA Y LA SOMBRA, CÉSAR AU-
GUSTO ACEVEDO | 20.15u, ook op di 27/12 | Buda-
scoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be 

VRIJDAG 23 DECEMBER

KERSTANIMATIE | FEUX D’HIVER | vanaf 17u |  
Grote Kring/Overbekeplein | www.bolwerk.be | zie p. 6, 7 *
WINKELEN | LATE NIGHT SHOPPING | tot 
22u | winkelstraten en K | www.shop-in-kortrijk.be * 

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 vrije-
tijdskalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten 
tijdig in! Deadline invoer: editie januari '17: 5 december, editie februari: 9 januari, editie maart: 6 februari.

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

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

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

Small_time_hero – 

K.Schippers, de stadsdichter 

van Amsterdam over de vloer 

in #hetpenhuis 

Sofierapsaet – zotte pieten 

#intredesint #igkortrijk 

L1nda80 – zwemles

 #igkortrijk
Leslieramboer – kalenderloop 11K op 11/11 #running 

Academiekortrijk –  sfeervolle opening  #houtmarkt 

Martvlieg – herfst 
op het oude kerkhof 

#igkortrijk

Pralien_a – plantrekkers 

#sinterklaas #bpost #twins

Aaivvzz – hopelijk zat er  niemand op het toilet #kortrijk2025 

Crldrx – Life (day) saver! 

#plattebandjes #fiets-

pomp #igkortrijk

Heinwittouck – lekker gezellig tafelen bij een Afghaans gezin tijdens #tablesdhotes

Binibolli – have a nice 

evening from #kortrijk 

#wanderlust
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Sint in Kortrijk (© Kattoo) 


