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In deze editie:
PLAY is een nieuw stadsfestival waarin
spelen centraal staat. Op verschillende
plaatsen in onze stad duiken interactieve,
speelse kunstwerken op. Speel gerust mee!

6-7 > Zomer in Kortrijk
De zomer is in aantocht en dat laten we
in Kortrijk niet ongemerkt voorbij gaan.
Ontdek snel wat er zoal te beleven valt
in juni.

8-9 > Spelen in Kortrijk
Talrijke initiatieven popelen om de Kortrijkse jeugd tijdens de zomervakantie
te verwelkomen. Wij zetten jullie graag
op pad.

10 > Duivels Kortrijk
Schreeuw de Rode Duivels samen met
vrienden en familie naar de overwinning op het Schouwburgplein of in
Heule.

14-15 > Herinneringen WO I
Kortrijk was 100 jaar geleden het strijdtoneel van de Grote Oorlog. Een nieuwe
wandelroute verbindt plekjes die herinneringen oproepen.

20 > Nieuwe stadsreus Emma

© Foto HOL

4-5 > PLAY Kortrijk

De helden van Kortrijk
De rubriek ‘Helden van Kortrijk’ zet mensen en organisaties
in de kijker. Elke maand brengt het Stadsmagazine een boeiend verhaal van engagement voor de medemens. De pluim
gaat deze maand naar de leden van de hulpverleningszone
Fluvia. Dat we allemaal een tomeloos respect hebben voor
de operationele en administratieve leden van de brandweerzone, lijdt geen twijfel. We denken dan meestal aan de risicovolle situaties waarin deze mensen in actie schieten.
We willen echter ook even stilstaan bij de andere skills van
deze hulpverleners. Dag en nacht paraat staan in 12-urenshifts of van thuis uit als vrijwilliger en nooit vooraf weten
wat je te wachten staat… Het zijn niet te onderschatten
elementen in hun job. De mensen van Fluvia leveren fysiek soms zware inspanningen, maar daarnaast moeten ze
evengoed kunnen omgaan met schokkende gebeurtenissen en moeilijke interventies.
Vanwaar deze hulpverleners de mentale draagkracht halen? Ze dragen zorg voor mekaar als broers en zussen, gaan
voor elkaar én voor elk van ons door het vuur… Tonnen respect verdienen ze! De brandweerpost Marke blaast dit jaar
75 kaarsen uit. Proficiat voor hun jarenlange inzet!

RROok jij bent misschien wel meer brandweer dan je denkt.

Ga aan de slag als brandweervrijwilliger.
Meer informatie: www.hvzfluvia.be/werken-bij-de-brandweer

MAAK VOORAF
JE AFSPRAAK

Maak een afspraak

Manten en Kalle zijn papa en mama
geworden van een flinke meid. Wie haar
nog niet zag op Sinksen, kan vandaag
kennismaken.

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

OPENINGSTIJDEN ONTHAAL 1777 (LEIESTRAAT 21)
Maandag:

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

Dinsdag:
Woensdag:

9-12.30 uur
16-19 uur
9-12.30 uur
9-16 uur

Duizend vragen, één adres 1777
MEER INFO: Leiestraat 21, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be • @8500kortrijk • www.facebook.com/stadkortrijk
Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
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Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

9- 12.30 uur
9-12.30 uur
9-12.30 uur

Betalingen gebeuren met bancontact.

Maak een afspraak en ga langs in het stadhuis voor je aangifte.

Identiteitskaart of rijbewijs
verloren? Reispas gestolen?
Niets vervelender dan het verliezen van je identiteitsdocumenten. Of erger nog,
na een namiddagje shoppen kom je thuis en je portefeuille is gestolen. Al dat
gedoe! Al dat heen en weer lopen! Gelukkig hoeft dat nu niet langer.

Dankzij een aantal aanpassingen in het federaal computersysteem én goede afspraken
met de politie, hoef je in Kortrijk vanaf 1 juni
niet meer naar het politiekantoor om het
verlies of de diefstal van een identiteitskaart
(eID-kaart en KidsID), rijbewijs en/of reispas
te melden. Je kan meteen terecht in het
stadhuis van Kortrijk. En dat betekent een
enorme tijdswinst. Het afsprakensysteem
zorgt ervoor dat je precies weet op welk moment je kan langskomen om een voorlopig
document op te halen en tegelijk een nieuw
exemplaar aan te vragen.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
Ben je je identiteitskaart, Kids-ID of
reispaspoort verloren of gestolen?
• Bel eerst naar DOCSTOP op het gratis nummer 00800 2123 2123. Deze dienst is 24u/24u
bereikbaar en zorgt ervoor dat niemand

misbruik van je kaart en/of reispaspoort kan
maken. DOCSTOP zal aan de hand van een
aantal vragen je identiteit nagaan. Kijk alles
goed na vóór je contact met hen opneemt,
want het blokkeren is onomkeerbaar.
• Maak vervolgens een afspraak bij de stad
Kortrijk via www.kortrijk.be/op-afspraak of
bel naar het gratis nummer 1777 (elke werkdag bereikbaar van 9 tot 17 uur). Geef duidelijk aan over welke documenten het gaat.
• Zorg voor 1 recente professionele pasfoto (maximum 6 maanden oud) en breng
je bankkaart mee.
• De stad stuurt jouw aangifte door naar de
politie die bij diefstal een proces-verbaal
opmaakt. Als je wil, krijg je enkele dagen
later een kopie van dit proces-verbaal in
je brievenbus.
Ben je je rijbewijs verloren of gestolen?
• Maak een afspraak bij de stad Kortrijk via

www.kortrijk.be/op-afspraak of bel naar
het gratis nummer 1777 (elke werkdag
bereikbaar van 9 tot 17 uur).
• Meestal gebruiken we de foto van je
identiteitskaart. Breng je bankkaart mee.
• De stad stuurt jouw aangifte door naar de
politie die jouw rijbewijs internationaal
seint, en bij diefstal een proces-verbaal
opmaakt. Als je wil, krijg je enkele dagen
later een kopie van dit proces-verbaal in
je brievenbus.
Wettelijk gezien is deze nieuwe regeling nog
niet mogelijk voor verblijfskaarten. Wie zijn
verblijfskaart verloren of gestolen is, moet
wel nog eerst naar het politiekantoor.

RRMeer info? Neem vrijblijvend contact op met
de klantenservice van de stad via het gratis
nummer 1777 of via 1777@kortrijk.be.
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Is dit nu een voetbalveld, of toch niet? Op
dit hobbelige veld mag je gerust een balletje trappen, al zal je wellicht je tactieken
moeten aanpassen of nieuwe regels verzinnen. Op de bulten mag je je handen gebruiken, maar niet je benen, en omgekeerd. Fun
en frustratie gegarandeerd!

Les Bikes de Bois Rond
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De felrode banken van de Deense kunstenaar Jeppe Hein zijn net iets anders dan jstraat
eri
anders. Een beleefde afstand houden met
Rot
een vreemde – zoals onze sociale codes
dat voorschrijven – wordt iets moeilijker. Je
glijdt immers automatisch naar elkaar toe.

Modified Social Bench NY (© Victor Frankowski)
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Half the air in a given space (© National Museum of Singapore, National Heritage Board)
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ZELF OP STAP GAAN?
PLAY is gratis voor iedereen. Volg het parcours te voet of met de fiets, alles ligt op
maximum 5 minuten stappen van elkaar.
Stippel via de website of de bezoekersgids
makkelijk je eigen PLAY tocht uit.

a
www.playkortrijk.be
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PLAY : KORTRIJK
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MODIFIED SOCIAL BENCH NY, #02
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Half the air in a given space is een kamer voor
de helft gevuld met groene ballonnen. Je
O u de
mag
Ieper erdoorheen waden, wat opwindend is,
s e we g
maar ook claustrofobisch aanvoelt. “Je gaat
de dimensies anders ervaren en je wordt je
bewust van een lege ruimte die je anders
niet ziet”, aldus de artiest Martin Creed.

msestr.
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BROELTOREN

Bissege

teractieve rondleiding. Voor groepen en individuelen bieden we verschillende routes aan.
Info en boekingen via www.playkortrijk.be.
raat
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N
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ERT
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B
23 juni om 11 uur op
Het stadsspel nodigt je uit om rond, in, op en > ROpeningsmoment:
LIE
TE
tussen de PLAY kunstwerken te spelen. Straf- MINIS de Grote Markt
fer, de kunstwerken komen pas tot zichzelf > Openingstijden: buitenlocaties altijd,IN
P LE
binnenlocaties van dinsdag tot zondag
als jij meespeelt! Starten doe je vanaf een van
van 13 tot 17 uur
de drie infopunten waar je je favoriete route
– Conkiest. Onderweg ontdek je al spelend allerlei > Infopunten: Track Muziekcentrum
IN
P LE
servatioriumplein 5, Kortrijk 1302 – Beover hedendaagse kunst én over je medespegijnhofpark, Texture – Noordstraat 28
lers. De gezinsactiviteit is geschikt voor kleine
en grote groepen van elke leeftijd.

HALF THE AIR IN A GIVEN SPACE
MARTIN CREED
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Kortrijk heeft er een gloednieuw stadsfestival bij, en wat voor een: PLAY!
Van 23 juni tot 11 november vinden veertig kunstenaars uit binnen- en
buitenland er een uniek speelterrein. Met hun interactieve werken palmen
ze straten en pleinen in en gaan ze op zoek naar de betekenis van het
spelelement in ons leven.

kers. Vanaf 23 juni kan je ze huren aan Museum 1302. Les Bikes de Bois Rond zijn een
vette knipoog naar Barres de Bois Rond
van André Cadere, een werk met houten
stokken en gekleurde cilinders. Gavin Turk
is een echte provocateur, hij recycleert en
steelt als geen ander. Ooit ‘tatoeëerde’ hij
het recyclage-symbool op zijn handen, als
een speelse schuldbekentenis.

Jan

Gro

e

ewi

Waarom staat er op heel wat gezelschapsspelletjes: ‘Geschikt voor 7 tot 77 jaar’? Spelen heeft zijn functie in ons bestaan, en niet
alleen bij kinderen. PLAY is er voor kunstliefhebbers. Voor nieuwsgierigen. En zelfs
voor de allerkleinste speelvogels. Beleef
het parcours met je gezin via een creatief
doe-pakket of ontdek alle kunstwerken via
een unieke rondleiding. 40 kunstenaars uit
18 landen brengen 60 kunstwerken naar
Kortrijk op 16 binnen- en buitenlocaties.
We pikken er enkele kunstwerken uit.

Gr.G
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JUNI 2018

JUNI 2018

GOLDEN LEAGUE VOLLEYBAL

ZOMERBRADERIE

Op zondag 3 en woensdag 6 juni spelen de
Red Dragons tegen Estland en Zweden in
Sportcampus Lange Munte. Ze strijden er
om de titel in de Golden European League,
een nieuwe competitieformat met twaalf
Europese topteams.

Wie het graag even wat rustiger aan doet,
kan van 22 tot en met 24 juni naar de zomerbraderie. Je kunt er gegeerde kledingstukken, hebbedingetjes en zoveel meer
tegen een zacht prijsje op de kop tikken.
Op zondag 1 juli vindt bovendien de koopzondag plaats.

RRwww.apolloon.be
TRIATLON EN DUATLON

RRwww.kortrijk.be/yogadag

RRwww.toerismekortrijk.be

Topatleten meten zich op zondag 17 juni in
zowel de triatlon als in de duatlon. Op een
meer recreatief niveau is er de Springbok
Coaching Trio & bedrijventriatlon. Dit is een
teamwedstrijd waarbij drie teamleden elk
1 onderdeel voor hun rekening nemen. Ze
werken volgens hun specialiteit volgend
programma af: 1000 meter zwemmen, 43
km fietsen en 10 km lopen.

KIDSSPORTDAG

RRwww.kortrijk.be/kidssportdag

RRwww.triatlonduatlonkortrijk.be

URBAN WAVES

MIDZOMERRUN

Jeugdcentrum Tranzit, het Urban Sports
Park en evenementenhal Depart zijn op zaterdag 30 juni het decor voor Urban Waves:
een ultieme mix aan initiaties, demo’s en
wedstrijden van de populairste urban
sports. Maak tijdens dit gratis festival kennis
met freerunning, breakdance, longboarden
en meer. Kers op de taart is de spectaculaire
internationale Flatland BMX wedstrijd. Na
het sporten is het tijd om te feesten! Vanaf
20 uur geeft Overflow het startschot voor

Op zaterdag 9 juni vindt het dames- en
herentornooi plaats en op zondag 10 juni
kunnen de jongeren zich uitleven op het
mulle zand op de Grote Markt.

De zomermatinees zijn een jaarlijkse traditie. Vier zondagen na elkaar (3, 10, 17 en 24
juni) kan je tijdens de voormiddag genieten van zomerse optredens, rommelmarkten en kinderanimatie. De matinees vinden
plaats op het Sint-Amandsplein in Overleie.

Tijdens de midzomerrun op vrijdag 22 juni
staat de beleving centraal. Zowel de competitieve loper als de recreant kan genieten van
een unieke tocht langsheen de mooi verlichte gebouwen en pleintjes die onze Europese
Sportstad Kortrijk rijk is. Alle lopers van de
5km en de 10km starten samen om 22 uur.

RRwww.facebook.com/midzomermatinees

RRwww.midzomerrun.be

© Tony DC
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RRwww.kortrijk.be/zwemmen
RRwww.kortrijk.be/producten/sportkaart

MIDZOMERMATINEES

© Tony DC

© David Samyn

Goed nieuws voor alle waterratten onder
ons. Dit jaar gaat het openluchtzwembad
aan de Abdijkaai al open vanaf zaterdag 2
juni om 11 uur. Op deze eerste openingsdag is de toegang bovendien gratis. Baantjes trekken, zonnen op de ligweide, zoeven door de glijbaan, de pret kan beginnen!
Voor een bezoekje aan het zwembad dien

© Fiip Ramon

OPEN ZWEMBAD ABDIJKAAI

je in het bezit te zijn van een sportkaart. Die
kan je kopen in alle zwembaden in Kortrijk
en in sportcentrum Lange Munte. De prijzen blijven onveranderd ten opzichte van
vorig jaar. S&R Group staat vanaf deze zomer in voor de exploitatie van de Kortrijkse
zwembaden.

ZOMERFIETSROUTE

De yoganamiddag op zondag 24 juni begint met kinderyoga en pop-ups van lokale
yogaleraren. Vervolgens gidst een gastdocent alle aanwezigen in het Begijnhofpark
naar een zen-trip.

RRwww.shopinkortrijk.be

BEACHHANDBAL

De zomer deelt hier en daar al een prikje uit. Het zonnetje
lokt ons naar buiten. We halen onze fiets van stal, spelen
buiten met de kinderen, of doen rustig een terrasje.
Geen inspiratie? Wij helpen je op weg.

RRwww.urbanwaves.be
Wil je Groot-Kortrijk op een unieke manier verkennen, dan is de zomerfietsroute
iets voor jou. Het traject leidt je langs 9
stops die een zomerse sfeer uitademen.
Zo ontdek je de zomerbars Bar Amorse
en Nuba-R, de nieuwe horecazaak ’t Plein
op – jawel – het Plein, en nog enkele andere pareltjes. Je kan de brochure van de
zomerfietsroute vanaf 20 juni ophalen bij
de dienst Toerisme en bij meldpunt 1777
in het stadhuis in de Leiestraat.

RRTickets: www.topvolleybelgium.be

in kortrijk

de afterparty in Tranzit met beats van o.a.
White Chocolate, Mr. T (StuBru), Kurkdroog
& Audiowave.

YOGADAG

Woensdag 27 juni kunnen kinderen in het
gezelschap van de nieuwe mascotte, Koji,
diverse sporten ontdekken in sportcampus
Lange Munte. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

WIN douchegel
of gastendoekjes
In het kader van Kortrijk Europese
Sportstad mogen wij enkele
gadgets uitdelen. Mail naar
stadsmagazine@kortrijk.be en
vermeld wat je graag wil winnen:
één van de tien flesjes
douchegel of een van de
tien gastendoekjes.
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Spelen in Kortrijk,
dat kan de hele zomer lang!
De Kortrijkse jeugd begint stilaan ongeduldig heen en weer te schuiven
op de schoolbanken. Nog even op de tanden bijten, jongens en meisjes.
Een hele waaier aan speelmogelijkheden lacht jullie straks tegemoet.
JEUGDCENTRUM TRANZIT
Kleuters vanaf 4 jaar, kinderen en tieners
zijn tijdens de zomervakantie welkom bij
JC Tranzit. Er is een uitgebreid aanbod aan
workshops: crea, koken, fimo, pyrografie,
yoga, kunst... Daarnaast staan er ook leuke
uitstapjes op het programma naar Toverland, Plopsaland, Comicsstation en Kid Rock.
Tijdens de zomer biedt Tranzit ook kampen
aan. Wat denk je van een skate-, BMX -, kook-,
8 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

juwelen-, slackline- of stepkamp? In augustus experimenteert Tranzit met het concept
‘vrijetijdshaven’. Halve dagkampen kan je zo
combineren met middagtoezicht en eventuele voor- en na-opvang op Kortrijk Weide.
Vlug inschrijven is de boodschap, want de
plaatsen zijn beperkt.

RRwww.kortrijk.be/jctranzit

www.vrijetijdinkortrijk.be
www.kortrijk.be/sportbrochures

SPINRAG ZOMERATELIER
Onder het motto ‘Spinrag zomert’ bezetten 60 kinderen een hele week Schouwburg Kortrijk. Ze steken er kunstwerkjes,
liedjes, choreografieën, dialoogjes… in
elkaar. Op de slotdag presenteren ze hun
creaties langs een parcours doorheen
de Schouwburg. Een verrassend traject
dat prikkelt, ontroert of doet lachen. Een
tocht langs allerhande bruisende resultaten van een creatieve samenzwering tussen kind en kunstenaar. Dit meerdaags
atelier voor scholieren (6 tot 12 jaar) is
een uitloper van het kinderkunstenfestival Spinrag en vindt plaats in Schouwburg Kortrijk van maandag 27 tot vrijdag
31 augustus.

RRInschrijven kan vanaf 23 mei om 20 uur
OPROEP MONITOREN!

Word je dit jaar 16 of ben je al 16?
Werk je graag met kinderen? Ben je
enthousiast en creatief? Wil je een
centje bijverdienen? Neem dan contact op met JC Tranzit op 056 27 73 40
of femke.baptiste@kortrijk.be.

op www.spinrag.be.

SPEELPLEINWERKING
WASPER
Tijdens de zomervakantie staat Wasper in
de Warande in Heule opnieuw met open armen klaar voor alle kinderen tussen 3 en 15
jaar. De animatoren voorzien de hele dag
begeleiding. Ze wisselen af tussen rustige
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spel- en crea-activiteiten, maar evengoed
avontuurlijke of bewegingsactiviteiten.
Speciale aandacht gaat uit naar kinderen
met een zorgvraag. Inschrijven hoeft niet
op voorhand. Je kan elke dag vrij kiezen
of je komt spelen of niet. Om wachtrijen te
vermijden kan je op voorhand al je tickets
kopen in het secretariaat van de Warande.
Vergeet wel je UiT-pas niet.

RRwww.kortrijk.be/wasper
AJKO KORTRIJKS
JEUGDWELZIJNSWERK
De zomer van AjKo wordt er één om nooit
meer te vergeten. Op 1 juli neem je al meteen een vliegende start met AJKO-FEST.
Daarna kan je de hele zomer samenkomen
met je vrienden en leuke activiteiten beleven in één van de deelwerkingen. AjKo organiseert dagelijks activiteiten voor klein
en groot (3-25 jaar). De Kortrijkse kinderen
en jongeren bepalen zelf mee welke activiteiten plaatsvinden. De mogelijkheden
zijn Buurtsport Kortrijk (6-12 jaar), Pretmobiel (3-12 jaar), kleine K (6-12 jaar), Jenga
(15-25 jaar), Meisjeswerking (12-25 jaar),
Jeugdwerk Bissegem (15-25 jaar) en Boothuis (12-25 jaar). Jongeren kunnen ook te-

recht in de open ontmoetingsruimte van
vzw AjKo in de Veldstraat 158.

RRwww.kortrijk.be/ajko
WILDEBRAS
Voor het derde jaar op rij stimuleren Wildebras en Stad Kortrijk kinderen en hun ouders
om buiten te spelen. Enerzijds gebeurt dit
door groenzones om te toveren tot tijdelijke
speelzones waar kinderen kampen mogen
bouwen. Anderzijds kunnen kinderen op
een aantal speelnamiddagen kennis maken met een buitenspeelactiviteit. Samen
ravotten ze in het Kortrijks groen, waarna
de kinderen dit kunnen toepassen in hun
eigen buurt. Wildebras pakt dit jaar ook
uit met de eerste Adventure Playground in
Vlaanderen. In het Kortrijkse Van Raemdonckpark ligt een verwilderd eiland waar velen
het bestaan niet van af weten. Op dit eiland
zijn kinderen de baas. Ze mogen timmeren,
bouwen, afbreken, zagen, vuur maken… en
dit zonder ouders die wel meer dan welkom
zijn in de 'ouderhoek'. De Wildernis opent
op vrijdag 22 juni om 15 uur en is vanaf dan
gratis toegankelijk tot en met eind augustus.

RRwww.wildebras.org
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Seizoensfinale Thuis
op groot scherm

Ontbind je duivels
tijdens het WK
Op 14 juni barst de voetbalgekte los in Belgenland. We gaan met z’n allen
weer voor twaalfde man spelen. In onze Europese Sportstad kan dat op het
Schouwburgplein en op de Muster site in Heule.

DUIVELS KORTRIJK

HEULE DUIVELT

Voor de derde keer al vindt Duivels Kortrijk
plaats op het Schouwburgplein. Je kan er
samen met maximaal 4500 medesupporters gratis terecht in een sfeervol WK-dorp.
Alle matchen van de Rode Duivels worden
uitgezonden op een reusachtig scherm van
50 vierkante meter. Daarnaast voorziet de
organisator ook een spectaculaire DJ-booth
en special effects met vuurwerk en rookkanonnen. Geen reden dus om zelf rookbommetjes of voetzoekers mee te brengen. Ook
rugzakken en handtassen laat je best thuis.
Nieuw dit jaar is de VIP-bar ‘The Roof’. Voor
35 euro kan je er onder andere genieten
van een prachtig zicht op het scherm, een
heel vlotte barbediening en frietjes tijdens
de match. Je bent telkens welkom vanaf
twee uur vóór de wedstrijd. Uiterlijk om
middernacht sluit men het plein af.

Naar goede gewoonte kan je onze Duivels
ook in Heule aanmoedigen. Volg alle matchen live mee op het grote scherm op de
Muster site. Tijdens de namiddagwedstrijden is er extra aandacht voor onze jongste
supporters. Bij elke wedstrijd kan je bovendien leuke gadgets winnen.
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SPEELSCHEMA
Op maandag 18 juni spelen de Rode Duivels
hun eerste groepsmatch tegen Panama. Zowel in Kortrijk als in Heule kan je die integraal
meevolgen. Ook de andere groepswedstrijden van de Belgen worden sowieso uitgezonden. De achtste finales, kwartfinales en halve
finales zijn enkel te bekijken als België zich
kwalificeert. De grote finale kan je dan weer
volgen ongeacht de deelname van de Duivels.

RRwww.duivelskortrijk.be

www.facebook.com/heuleduivelt

• 18 juni (17 uur)
België – Panama
• 23 juni (14 uur)
België – Tunesië
• 28 juni (20 uur)
Engeland – België
• 2 of 3 juli (20 uur)
achtste finale
• 6 of 7 juli (20 uur)
kwartfinale
• 10 of 11 juli (20 uur)
halve finale
• 15 juli (17 uur)
finale

Geen Thuisdag dit jaar. Maar niet getreurd,
want er is een alternatief. Op het
Schouwburgplein kan je naar de laatste
aflevering van het seizoen gaan kijken
op groot scherm. En dat samen met
een deel van de cast!
Nergens beter dan thuis. Behalve op donderdag 14 juni. Dan wil Eén iedereen samen
voor het scherm krijgen. Niet alleen in de
woonkamer, maar ook in sportclubs, scholen of jeugdbewegingen. Ze mikken naar
eigen zeggen op de ‘laagste kijkcijfers ooit’.
Door het WK voetbal staan er in een aantal
steden grote schermen, en dat bracht Eén
op een lumineus idee: samen genieten van
de spannende eindaflevering.

Kortrijkse Xpo samen met Lowie, Nancy of
Waldek op de sofa voor een foto. Dit jaar kan
je alvast je smartphone in aanslag houden
voor een selfie met onder andere Geert Hunaerts, Bart Van Avermaet en Leen Dendievel. Ze komen namelijk samen met de fans
naar de seizoensfinale kijken. Afspraak op
het Schouwburgplein vanaf 19 uur. Iedereen
is welkom en de toegang is gratis. Rugzakken en handtassen zijn niet toegelaten.

De afgelopen jaren was er telkens in mei een
Thuisdag waarop fans hun geliefde acteurs
konden ontmoeten. Zo kon je in 2014 in de

RRParking Schouwburg zal volzet zijn.
Check www.parko.be voor andere
parkeermogelijkheden.

HAUTEKIET
TRAPT
HET AF IN
KORTRIJK
Het Radio 1-programma Hautekiet zet van 4 tot 8 juni zijn laatste
rechte lijn in, want Jan Hautekiet
gaat met pensioen. Hij trapt het
dus figuurlijk af. Maar ook letterlijk. Want Jan trapt met de fiets
heel Vlaanderen af, van stad naar
stad. En hij trapt ook een nieuw
begin af, het nieuwe dagelijkse
programma van Karolien Debecker, vanaf september op Radio 1.
Jan en Karolien brengen met deze
ronde door Vlaanderen samen een
eerbetoon aan de luisteraars die
de voorbije jaren meewerkten aan
Hautekiet.
Direct na aankomst van de fietskaravaan in Kortrijk, barst een concert
los. Op donderdag 7 juni om 17 uur
onthalen K’s Choice en JTOTHEC
het team met een gratis pop-up
optreden op het Schouwburgplein.
Op vrijdag 8 juni van 8.30 tot 10 uur
volgt dan de allerlaatste uitzending
van Hautekiet live vanuit Track in
Kortrijk. Alle informatie rond de
radioshow, de route, de concerten
vind je op www.radio1.be.
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Kortrijk Kort
IN ALLE RUST
BLOKKEN

ALTIJD JE
UiTPAS OP ZAK
Met de UiTPAS app koppel je je UiTPASnummer aan de app en doet je smartphone zelf dienst als UiTPAS. De app
bewaart je UiTPAS-nummer en maakt er
ook een barcode van. Zo kan je je smartphone gebruiken aan een UiTPAS-balie
om punten te sparen, je UiT-punten te
checken of de voordelen te ontdekken
van de locatie waar je punten spaart. Een
handig snufje dus voor pashouders die
hun UiTPAS niet altijd bij de hand hebben. Sparen met de app kan in de hele
regio. Indien je met deze app punten wil
sparen in een andere UiTPAS-regio, dan
moeten de zuilen daar ook een QR-code
hebben. Check zeker of dit al mogelijk is
in de bewuste UiTPAS-regio.

RRDe app kan je gratis downloaden in de Apple
Store of in de Google Play Store.

Samen studeren raakt meer en meer ingeburgerd. Veel studenten studeren samen met lotgenoten omdat ze zo het gevoel hebben dat dit hun studieresultaten
positief beïnvloedt. Het massa-studeren
is een trend die ook in Kortrijk aan populariteit wint. Zowel stad Kortrijk als de instellingen voor hoger onderwijs, evenals
enkele andere organisaties, stellen ruimtes ter beschikking waar studenten in alle
stilte en in groep kunnen blokken.
Een overzicht van de bloklocaties: Centrale Bibliotheek, Howest, Kulak-campusbibliotheek, Poortgebouw VTEX, UGent
Campus Kortrijk, VIVES-blokkot, de Warande, The Lab, OC Aalbeke, Sint-Michiel,
Texture, Museum over Leie en Vlas, Boekenhuis Theoria en de Sint-Elisabethkerk.

RRVeranderingen van het aanbod en updates

over de beschikbaarheid vind je op
www.kortrijk.be/bloklocaties en op
www.kortrijkstudentenstad.be/aanbod/bloklocaties.

KORTRIJK
ZAAIT BREIDT
UIT MET POPUP SIONSTRAAT
Via Kortrijk Zaait kunnen ondernemers
laagdrempelig starten in commerciële
panden. De eigenaar en de stad beogen
dat de ondernemer na het Kortrijk Zaaittestjaar in het pand blijft en hiervoor
een verdere overeenkomst afsluit met
de handelaar. Pop-up stores zijn enkel in
bijzondere gevallen toegelaten, zoals bijvoorbeeld in gebouwen die een herontwikkeling afwachten.
Kortrijk Zaait kreeg heel wat vragen voor
pop-up stores waarop zij geen antwoord
kon bieden. Nu behoort dit wel tot de
mogelijkheden. In samenwerking met
het Pandenfonds NV biedt Kortrijk Zaait
voortaan een gebouw aan voor pop-up,
try-outs, brandstore, experience store...
Ondernemers kunnen dit pand tijdelijk
(min. 1, max. 3 maanden) gebruiken en
betalen hiervoor een all-in huurprijs tussen € 1.200 en € 2.000 per maand, afhankelijk van de periode.
Het betrokken gebouw is gelegen op een
A-locatie: Sionstraat 8, aan de ingang van
K in Kortrijk in de Steenpoort. Het pand
heeft een handelsoppervlakte van 55 m²
en heeft een primaire inrichting (verlichting, verwarming).

KORTRIJKSE
STUDENTEN
WERKEN
MEE AAN
WATERFRONT
Op vrijdag 29 juni vindt Waterfront plaats.
Waterfront kadert binnen Gonewest, het
culturele herdenkingsprogramma over
WOI in de provincie West-Vlaanderen.
Langs de kust van Zeebrugge tot Oostende laat men over een lengte van 21
kilometer 3000 bootjes te water. Op de
bootjes staan ‘boot’-schappen van hoop.
Het ontwerp van de bootjes gebeurde in
een samenwerking tussen de opleidingen Industrieel Productontwerpen van
hogeschool Howest en Ontwerp- en Productietechnologie van hogeschool VIVES. Ze inspireerden zich daarbij op een
origamibootje. Het vaartuigje is gemaakt
uit duurzaam textiel. Ondernemend als
ze zijn, dachten de studenten ook aan
een tweede leven voor de bootjes. Zo
dienen de bootjes later als veelzijdige en
comfortabele zitzakken.
Het Student Platform Entrepreneurship
Kortrijk (SPEK), een samenwerkingsverband tussen Stad Kortrijk en de Kortrijkse
hogescholen en jongerenorganisaties,
stond in voor de ondersteuning, ondernemende vibe en samenwerking met diverse opleidingen bij de uitwerking van
dit project.

RRZelf nog zin om mee te werken? Registreer je op
www.gonewest.be/nl/waterfront-registration.
Je kan ook via VIVES jouw hulp aanbieden:
www.vives.be/nl/waterfront.

Feest op de
Brugsebaan
met Potje Buur
Vorig jaar vond in de Watermolenstraat Potje Buur plaats. Buurtbewoners
konden proeven van de heerlijke gerechten die hun buren bereid hadden, en kennismaken met de vele culturen die Heule Watermolen rijk is.
Dit jaar trekt Wijkteam Noord samen met partners uit de buurt en buurtbewoners de lijn door en organiseert op vrijdag 15 juni opnieuw Potje Buur
met een heus ‘Feest op de Brugsebaan’. De bewoners uit de Brugsesteenweg
en omgeving zijn vanaf 16 uur welkom op het stuk Brugsebaan tussen de
Burgemeester Vercruysselaan en de Koningin Astridlaan.
Je kan er een gezellig terrasje en (kinder)animatie meepikken. Vanaf 18 uur
schuif je aan voor de lekkere maaltijden die je buren maakten. Het menu vermeldt gerechten uit verschillende culturen. Nieuw dit jaar is dat Kortrijkse
chefs die gerechten zullen pimpen. Je krijgt per potje dus 2 versies: het originele gerecht dat een buurtbewoner bereidde én het gepimpte exemplaar
van een Kortrijkse chef. Buurtbewoners moeten hiervoor wel inschrijven. De
deelname aan Potje Buur is gratis. Je kan wel een stuk taart, cake of gebak
meebrengen. Zo kan iedereen snoepen van een uitgebreid dessertbuffet.
Het stukje Brugsesteenweg tussen de Burgemeester Vercruysselaan en de
Koningin Astridlaan is op 15 juni de hele dag verkeersvrij. Voor meer info kan
je terecht bij wijkteam.noord@kortrijk.be.

RRwww.kortrijkzaait.be
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Kortrijk was als eerste grote stad achter
de frontlinie heel belangrijk voor de Duitsers. Geen wonder dus dat er in onze stad
heel wat plaatsen zijn die herinneringen
oproepen aan de Eerste Wereldoorlog.
Het station werd bijvoorbeeld ingezet om
krijgsgevangenen als dwangarbeiders naar
Duitsland te sporen. Hotel Damier op de
Grote Markt, toen nog herberg het Damberd, was het favoriete café van de Duitsers.
Naast het oude pand van juwelier Nys aan
de Dolfijnkaai was er een krantenwinkel.
Bij bombardementen kwam de gevel naar
beneden en sneuvelde een Duitse soldaat.

Herinneringen
aan WOI
Vandaag precies 100 jaar geleden was Kortrijk nog steeds een bezette stad.
De Duitsers buitten de inwoners uit. Geallieerde bommen zaaiden angst
en vernieling. Duizenden Kortrijkzanen leefden in terreur. Wie het nog
kon navertellen, is er intussen niet meer. Daarom probeert onze stad de
herinneringen levend te houden met een nieuwe wandelroute.

De nieuwe oorlogswandeling van ongeveer
4,5 kilometer gidst je langs al deze gebouwen en locaties. Op de borden langs de route
(herkenbaar aan de poppies) vind je foto’s en
verhalen van diezelfde plekken in oorlogstijd. Vanaf 2 juli is de brochure van de wandelroute beschikbaar. In deze publicatie vind
je een stadsplannetje dat je de weg toont
naar alle memorabele plekken en verhalen.
De route start aan het stadhuis op de Grote
Markt. Onderweg kan je pauzeren in één
van de horecazaken van nu die een verhaal
meedragen van toen. De brochure biedt bovendien tips voor bezoekjes aan plaatsen die
zich buiten de wandelroute bevinden. Want
ook in onze deelgemeenten heeft de Grote
Oorlog duidelijk zijn sporen nagelaten.

Vroeger en nu
Het gebouw waar nu de Stedelijke Academie huist, werd in 1831-1833 opgetrokken als kazerne voor de nationale Rijkswacht, toen Maréchaussée genoemd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog eisten de Duitse bezetters het pand op
als doorgangskamp (zie foto) voor voornamelijk Belgische krijgsgevangenen.
De Duitsers maakten in deze gevangenis gebruik van een vernuftig afluistersysteem om informatie te ontfutselen aan de gevangen militairen. Zowel achter de
plinten in de mess, waar officieren onder elkaar keuvelden, als in sommige slaapkamers zaten microfoons verborgen. In een aparte ruimte bevonden zich Duitse
vertalers om alle inlichtingen op te vangen en door te spelen aan de Duitse legertop. Bovendien opereerden hier meertalige contactpersonen in Duitse dienst. Zij
probeerden om in een gemoedelijke sfeer geheimen los te krijgen van de krijgsgevangen. Ze konden beloningen uitdelen zoals een week verlof bij familie. Vooral
de Vlaamse gevangenen maakten hier gebruik van. Sommigen werden hierdoor
als overlopers en verraders gezien.

Gratis af
te halen
De wandeling 'Herinneringen aan
WOI' werd in een mooie brochure
gegoten. Daarin vind je de locaties,
foto’s, verhalen en een handig plannetje. Haal vanaf maandag 2 juli
jouw exemplaar* gratis af tijdens de
openingsuren in het stadhuis of bij
de dienst toerisme in museum 1302.
*één exemplaar per Kortrijks gezin
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Voor bewoners die minder goed te been
zijn, is de fietsriksja geen onbekende.
Deze fietstaxi brengt hen naar de bakker,
slager, apotheek of buurtwinkel… De afstanden zijn kort en de tochten beperken
zich binnen de stadsring.
Nieuw in het aanbod is ‘Toerist in eigen
stad’. Daarbij maak je een rondrit in het
historische hart van Kortrijk. Je ervaart
op een unieke manier de stad. Om deel
te nemen aan deze rit mag je ook buiten
de stadsring wonen. De opstapplaats bevindt zich wel op een afgesproken locatie
binnen de stadsring.
Alle trajecten zijn gratis. Vrijwilligers besturen de fietsriksja die plaats biedt aan
twee personen en een opklapbare rollator. De fietsriksja rijdt uit van maandag
tot en met vrijdag en dit tot 30 september. Een mooie nazomer kan deze periode verlengen.
Reserveren doe je minstens twee dagen
op voorhand door te mailen naar fietsriksjas@kortrijk.be met vermelding van
datum, uur, opstapplaats en doel van
de rit. Telefonisch reserveren kan op het
nummer 056 24 42 09 op dinsdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 16 uur.
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SPEELPLEIN
GROTE MARKT
De houten speeltuigen van Jongerenatelier sierden de voorbije zomers de Grote
Markt tot groot jolijt van de Kortrijkse
kinderen. Ook dit jaar komt er weer een
mooi speelhoekje. Door de aanwezigheid van PLAY in het stadsbeeld zal dat
zelfs nog uitgebreider zijn. PLAY brengt
het gigantische (14x20m) ‘Bed’, van de
hand van de Amerikaanse kunstenares
Jennifer Rubell, waarop zowel volwassenen en kinderen naar hartenlust zullen
kunnen springen. Jongerenatelier bouwt
dan weer een stukje Wilde Westen. Geen
schommels of glijbanen, maar een speeldorpje dat peuters en kleuters uitnodigt
tot fantasiespel.

FOTOWEDSTRIJD
OVER STRUIKELBLOKKEN
Iedereen botst wel eens op een struikelblok: met de rolstoel voor een trap, je
500ste sollicitatiebrief zonder respons, je
mag de opleiding niet volgen omdat je
Nederlands niet goed genoeg is... Neem je
camera en leg die vaak onzichtbare struikelblokken vast. Laat zien waar je zoal tegenaan loopt. Maar toon ook hoe we die
struikelblokken kunnen overwinnen. Toon
ons grappige of pijnlijke situaties en obstakels. Leg blunders en barrières vast. Gebruik humor en creativiteit om de unieke
mens in die moeilijke situatie te laten zien.
Laat ons, dankzij jouw foto’s, dromen van
een inclusieve samenleving. Stuur je foto’s
(max. 4 per persoon) vóór 30 september
naar overstruikelblokken@gmail.com. Eerste prijs: 200 euro! De beste foto’s worden tentoongesteld in de bibliotheek
van Kortrijk van 3 december 2018 tot 30
januari 2019.

RRwww.overstruikelblokken.be

KORTRIJK
WIL MEER
KINDEROPVANG
INTERESSANTE
PAKKETTEN
IN NIEUW
CULTUREEL
SEIZOEN
SCHOUWBURG
Het nieuwe seizoen van Schouwburg
Kortrijk komt eraan. Een cultuurjaar met
toppers zoals Johan Heldenbergh, Natalia en Xander De Rycke. Maar ook Jasper
Steverlinck, Adriaan Van Den Hoof, Jools
Holland, Need Company en Otto-Jan
Ham maken hun opwachting.
De schouwburg pakt daarbij uit met een
interessante formule voor jongeren: voor
alle voorstellingen van Schouwburg Kortrijk in eigen huis kan een –26-jarige tickets reserveren tegen 6 euro. Alleen voor
populaire muziek en populaire comedy
is er geen extra korting voorzien. Voor
NEXT-voorstellingen bedraagt het jongerentarief 8 euro.
Andere cultuurliefhebbers kunnen gebruik maken van voordeelpacks met 25%
korting. Dit seizoen biedt Schouwburg
Kortrijk namelijk voorstellingspakketten
aan. Die zijn op maat samengesteld en
beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Ontdek zo de Best Kept Secrets of het
Top of the Bill-pakket. Of ga je liever voor
puur theater of dans?

RRwww.schouwburgkortrijk.be

Voor gezinnen met jonge kinderen is het
vaak geen evidentie om kinderopvang te
vinden. Ook de kinderopvanginitiatieven
zelf trekken aan de alarmbel. Zij moeten
al te vaak aanvragen weigeren. Daarom
doet onze stad nog steeds extra inspanningen om meer plaatsen te creëren.
Starters kunnen rekenen op advies over
de geschiktheid van locaties en op een
coachingstraject. De stad geeft ook een
financieel duwtje in de rug door middel
van premies. De premies worden zelfs
verhoogd als de kinderopvang gelegen is
in een gebied waar de nood hoog is. Dat
is onder andere het geval in Heule, Aalbeke, Kortrijk Centrum, Noord en Oost.
Wie er over nadenkt om te starten met
kinderopvang kan terecht bij Kind en Gezin. Ook de beleidsmedewerker van de
stad kan starters mee op weg helpen.

RRwww.kortrijk.be/onderneeminkortrijk/
producten/premie-voor-nieuwekinderopvanginitiatieven
056 27 72 77 of 0499 92 36 70 of
katrien.verlinden@kortrijk.be

RR

© Lectrr

NIET GOED TE
BEEN? NEEM DE
FIETSRIKSJA!

© Belga

Kortrijk Kort

KLIMAATTIP:
VERMIJD
VOEDSELVERSPILLING
Too Good To Go strijdt op een leuke manier tegen voedselverspilling bij plaatselijke handelaars
en werkt mee aan de Kortrijkse
voedselstrategie.
Met de Too Good To Go-app (verkrijgbaar op Google Play en de App
Store) kan je niet-verkochte maaltijden of etenswaren dezelfde dag
ophalen tegen een sterk verminderde prijs. Zo raken de handelaars
hun overschotten toch nog kwijt en
kan jij heerlijk smullen tegen een
zacht prijsje. Bovendien vermindert op deze manier de voedselafvalberg. De consument reserveert
de porties via de app en betaalt er
slechts een derde van de prijs voor.
Je pikt je portie op tegen afhaaltijd
en je neemt je eigen potje mee van
thuis. Wat je krijgt hangt af van wat
de handelaar die dag over heeft.
Spannend en lekker!

RRwww.toogoodtogo.be
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F CUS OP...
AALBEKE – BELLEGEM – BISSEGEM – HEULE – KOOIGEM – KORTRIJK - MARKE - ROLLEGEM

KORTRIJK ZUID

ZOMERSE INVULLING
HOEVE TE COUCX
BISSEGEM

ROTERSMEERS
Het natuurgebied Rotersmeers in Bissegem dankt zijn naam
aan het rijke vlasverleden van onze stad. Er waren namelijk veel
vlasroterijen en vlasverwerkingsfabrieken die dit deel van de Leie
flankeerden. De industrie heeft intussen plaats gemaakt voor de
natuur en die natuur wil onze stad in samenwerking met Natuurpunt een duwtje in de rug geven.
Het voornaamste doel is om de biodiversiteit te versterken. Naast
de huidige werken zoals de maaibeurten, het knotten van de
wilgen en het bouwen van een houtmijt, zijn er tegen eind 2018
nog meer aanpassingen gepland. De aanleg van een gracht en
een poel, en de verdere beplanting van het gebied moeten er
voor zorgen dat diverse vogels, knaagdieren, amfibieën en insecten er zich kunnen vestigen en voortplanten.
Naast de ecologische opwaardering van de Rotersmeers, is ook
de publieke toegankelijkheid een streefdoel. Dwars door het
gebied liep een oude buurtweg die in de toekomst omgetoverd
zal worden tot een wandelpad. Zo krijgen wandelaars een makkelijke en mooie verbinding tussen de Meensesteenweg en de
Trakelweg. Ten slotte komt er ook nog een kleine brug die de
toegankelijkheid beter moet maken.

MARKE

RRwww.kortrijk.be/natuur-rotersmeers

CIRCUSFESTIVAL PERPLX
PERPLX betekent niet alleen de start van de zomer, maar ook een brede waaier
aan merkwaardige voorstellingen. In Groot-Kortrijk en Wevelgem strijken op vrijdag 29 juni, zaterdag 30 juni en zondag 1 juli eigenaardige, internationale circusvogels neer die hun artistiek werk met het publiek willen delen. We lichten hier
alvast een tipje van de sluier op.
Het Australische gezelschap Gravity & Other Myths zal ongetwijfeld verbazing
wekken met de Belgische première van hun nieuwe spectaculaire creatie ‘Backbone’ in de Schouwburg Kortrijk. In het ontmoetingscentrum van Marke speelt
het Argentijnse Poyo Rojo hun mix van hedendaagse dans en acrobatie, opnieuw
een Belgische première. In het park rond het OC staat dan weer het kleine, intimistisch pareltje ‘L’enfant qui…’ van Théâtre d’un jour in hun Mongoolse joert.
Het park rond OC Marke is meer dan ooit het kloppende hart van het festival.
Iedereen kan er gratis rariteiten meepikken zoals bizarre imkers met eigenaardige bijen, een tetra-workshop, circusinitiatie, of den draad. Of je kan een
terrasje doen en simpelweg genieten van de sfeer.

RRVolledig programma en praktische informatie op www.perplx.be
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Hoeve Te Coucx dateert uit de 15e eeuw en is een
beschermd monument. Het hoofdgebouw is volledig
gerestaureerd in 2010 en doet sindsdien dienst als
bezoekerscentrum voor het omliggende stadsgroen
Marionetten. De afgelopen jaren was het bezoekerscentrum enkel toegankelijk tijdens tentoonstellingen
of gegidste wandelingen. Om het gebouw opnieuw
op te waarderen, zoekt de stad naar een tijdelijke invulling voor de zomerperiode. De selectieprocedure
is momenteel volop aan de gang. Binnenkort wordt
de winnaar aangeduid.
Intussen is het stadsgroen Marionetten sowieso al een bezoekje waard, zeker nu de lente nieuw
leven blaast in de natuur. Het is een groene parel die bovendien slechts op een steenworp van het
centrum ligt. 60 hectare aan bos, water, weiland en wandelpaden zorgen voor een ideale mogelijkheid om een frisse neus te halen, de benen te strekken, tot rust te komen, of heerlijk te ravotten
met de kinderen.

RRwww.kortrijk.be/stadsgroen-marionetten
KORTRIJK WEST

TOEKOMSTPLANNEN CAMPUS WEST
Voor de omgeving van Campus West aan de Graaf Karel de Goedelaan
maakt de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan op. Het gebied is ingesloten
tussen de Leie, de spoorweg, de Marksesteenweg en de wijk Paters Mote.
De campus telt drie scholen: Howest, PTI en UGent, elk met eigen plannen
op korte en lange termijn. Howest is gestart met de bouw van de Penta en
UGent heeft concrete plannen voor de bouw van een nieuw onderzoeks- en
expertisecentrum, Veg-i-Tec, op de vroegere site van houthandel Lagae. De
recente en toekomstige plannen maken duidelijk dat er nood is aan een
globale toekomstvisie voor het gebied, zodat de bestaande campus kan
groeien naar een kwalitatievere en duidelijk leesbare campus.
De inspraakperiode over de startnota van het RUP Campus West loopt tot
en met 24 juli 2018. Op 27 juni om 19 uur is iedereen welkom voor een
infosessie in de gebouwen van Howest, Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500
Kortrijk. Daar hoor je alles over de plannen en kan je je ideeën en opmerkingen meegeven. Tijdens de inspraakperiode kan je de documenten ook
inkijken in het stadhuis. Reacties hierop zijn welkom, uiterlijk tegen 24 juli.
Dat kan mondeling of schriftelijk tijdens het infomoment, per e-mail aan
ruimte@kortrijk.be met als onderwerp ‘RUP Campus West’, met een brief die
je afgeeft tegen ontvangstbewijs aan de infobalie van het stadhuis, of met
een aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen,
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk.

RRwww.kortrijk.be/campuswest
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Emma is
nieuwe stadsreus
Al eeuwenlang slagen reuzen er moeiteloos in om harten te veroveren,
kinderen te fascineren en een massa volk op de been te brengen. Zo ook tijdens
de afgelopen editie van Sinksen. Toen kregen de inwoners voor het eerst de
nieuwe stadsreus Emma te zien.
De Kortrijkse reuzen Manten en Kalle zijn
dé symboolfiguren van onze stad. Hun
oudste verschijning als uurwerkslagers van
het klokkenspel op de Halletoren dateert
al van de 14e eeuw. Wanneer ze als reuzen
het licht gezien hebben, weten we niet. Wat
wel vaststaat, is dat ze in de jaren '20 officieel in het huwelijk traden. Kinderen hebben ze nooit gehad. Tot nu.
EEN NIEUW VERHAAL
Letterzetter Jonas Bruyneel en coauteurs
Sien Demuynck en Thomas Jacques herschreven het verhaal van Manten en Kalle
in een vervolgstuk van 4 episodes. Het verhaal eindigt met een verrassende aankon-

diging: Manten en Kalle krijgen een dochter
die op zondag 20 mei haar eerste stapjes in
de wereld zette. Honderden toeschouwers
kregen haar voor het eerst te zien tijdens
Sinksen. De nieuwe reuzin kreeg de naam
Emma. Dit was een veelgebruikte meisjesnaam in de middeleeuwen en blijkt ook
vandaag nog steeds heel populair te zijn.
De geboorte van deze nieuwe reus, in een
eigentijdse vorm en verrassend concept, is
een nieuw hoofdstuk in het eeuwenoude
verhaal van de Kortrijkse reuzen.
REUZENMAKERS
Omdat Kortrijk een stad is van innovatie,
moest ook de stadsreus vernieuwend zijn.

Het team van Bolwerk ontwierp een creatief
en dynamisch concept dat gebruik maakt
van uitgekiende technieken en besturingssystemen. Zo is de draagstructuur gemonteerd op een heftruck. Emma kan armen
en benen bewegen, met telegeleide ogen
rondkijken en ja of nee knikken. Een chauffeur rijdt de reus met de heftruck rond, zes
andere mensen besturen de ledematen.

RRLees het volledige levensverhaal van de

Kortrijkse reuzen op www.kortrijk.be/reuzen
of volg de avonturen van Emma op
www.kleineemma.be.

IDENTIKIT EMMA
Leeftijd: 6 jaar
Lengte: 5,10 meter
Gewicht: 308 kg
Schoenmaat: 168
Kapsel: 8 kg vlas, de
kapper is 1 week bezig
geweest met kammen
en knippen
• Kledij: linnen kleedje
met gezeefdrukte rode
bollen naar een ontwerp
van Roos Van Den Dries,
textielartieste bij Bolwerk
© Kattoo
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Amazings,
een unieke
beleving voor
jong en oud

AGENDA VAN 29 MEI T.E.M. 6 JULI 2018
FILM | ONTSPANNEN MET EEN FILM? | In juni
staan volgende films op het programma: Guernsey, Mountain, The Extraordinary Journey of the Fakir, Lean on Pete, The
Place, Disobedience, Everybody Knows, en veel meer! | € 9/7,50
(-26/65+)/6.50(kinderfilms) | www.budakortrijk.be

TOT ZONDAG 3 JUNI
VOLLEYBAL | BEACHVOLLEY | Grote Markt

DINSDAG 29 MEI
WORKSHOP | DANSWORKSHOP ROSAS/A LOVE
SUPREME | 19.30u | € 8 | Balletzaal Schouwburg Kortrijk,
Hazelaarstraat 7 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
Miljoenen kinderen zijn de voorbije
tientallen jaren opgegroeid spelend
met LEGO-blokjes. West-Vlaming Dirk
Denoyelle, bekend geworden als stemmenimitator en cabaretier, kreeg er nooit
genoeg van. Hij is de drijvende kracht
achter Amazings, het Antwerps bedrijf
dat tijdens de zomervakantie ruim drie
weken lang de XXL-zaal van Kortrijk Xpo
omtovert tot een waar belevingsparadijs
voor jong en oud, gebaseerd op de alombekende blokjes. Allen daarheen!
"Het wordt reusachtig," glundert Denoyelle.
"We brengen kunstzinnige en grappige interpretaties van gekende kunstwerken (van
Rubens tot Dali), samenwerkingen met
hedendaagse kunstenaars (zoals Michele
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Volpicella en Bert Prins) en eigen surrealistische pareltjes. Daarnaast zijn er portretten
van bekende sterren, van Laurel en Hardy
tot Michael Jackson, van George Clooney
tot Ed Sheeran. Er zijn meubels van Waregemnaar Thomas Buyse, gemaakt in een
combinatie van hout, metaal en LEGO. En er
zijn dieren, landschappen, grote taferelen,
wolkenkrabbers... Je kan er zelfs over gloeiende kolen lopen: LEGO-'kolen', natuurlijk."
De Amazings Art Experience wordt een
unieke belevingswereld, zonder leeftijdsgrenzen. "Er zijn wereldwijd best nog wel
een paar evenementen rond LEGO, maar
geen enkele biedt onze combinatie aan: je
kan je vergapen aan onze creaties, maar je
kan ook zélf dingen bouwen. De kleinsten
kunnen op ontdekkingstocht naar kleine

LEGO-dinosaurusjes. Op die manier willen
we mensen laten kennismaken met deze
heel speelse kunstvorm.”
Kortrijk krijgt zelfs de absolute internationale primeur. “We hopen dat ons met humor doorspekt initiatief wordt opgepikt
door internationale tourpromotoren, zodat
we er Europees en zelfs globaal mee kunnen doorbreken”, ambieert Denoyelle.
De Amazings Art Experience vindt plaats van
30 juni tot 22 juli in de XXL-zaal van Kortrijk
Xpo. Het evenement is elke dag open van 10
tot 18 uur. Tickets: kinderen van 4 tot 12 jaar
betalen 12 euro, volwassenen 15 euro.

RRwww.amazings.eu

WOENSDAG 30 MEI
SAMENLEVING | THUIS IN KORTRIJK | 14u | Centrale
Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 0474 12 87 46 | open.deur.
kortrijk@gmail.com
WORKSHOP | MAAK KENNIS MET DE OZOBOT
ROBOT | 14u | € 30 | BUDA::lab, Dam 2a | www.eventbrite.nl

DONDERDAG 31 MEI
DANS | ROSAS/ANNE TERESA DE KEERSMAEKER & SALVA SANCHIS MET 'A LOVE SUPREME' | 20.15u | € 22 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
COMPUTER | DIGITAFEL | 14u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/
digitafel
LEZING | DE GESCHIEDENIS VAN HET VOEDSEL | 20u | € 10 | OC De Lange Munte, Beeklaan 81 | 056 26 06
00 | oc.langemunte@kortrijk.be
DIGIWADDE | DIGITALE MOBILITEIT | Parko betalen via sms, vrije shop-en-go-plaats zoeken, Mobit deelfietsen,
NMBS, De Lijn | 13u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 |
056 27 75 00 | www.kortrijk.be/allemaaldigitaal
THEATER | HET UITROEPTEKEN MAAKT EEN
PUNT | 20.15u, ook op vr 1/6 om 20.15u, 2/6 om 20.15u | € 5
| Theater Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be

VRIJDAG 1 JUNI
EXPO | KIJKMOMENT - GHISLAIN VERMOTE |
tot vr 13/7 | OC Marke, Hellestraat 6, Marke | 056 24 08 20 |
www.marke.be

FIETSEN | INFOSESSIE ELEKTRISCH FIETSEN |
13.30u | Fietsencentrum Mobiel, Min. Tacklaan 57 | 056 24 99
16 | www.mobiel.be
MUZIEK | SUPERCHUNK + SUPPORT | 17 tot 23u |
€ 18 (add)/15(vvk zonder lidkaart)/12 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 | wildewesten.be
MUZIEK | PILOD | rock / shoegaze / indie | 20.30u | A.A.P. /
Bolwerk, Spinnerijstraat 105 | info@bolwerk.be
OPENING | ZOMERBAR NUBA-R | t.e.m. zo 2/9, tijdens
de week tot 23u, in weekend tot middernacht | site Oude Blekerij
langs de Leieboorden | www.facebook.com/nubarkortrijk

FEEST | 42STE HOEVEFEESTEN | vanaf 8u | Kinderboerderij Van Clé, Moteweg 11, Marke | 056 32 77 90 |
www.vancle.be

DINSDAG 5 JUNI
HERSTELLEN | DE FIETSKEUKEN | 19 tot 22u | gratis
toegang, je betaalt de spullen die je nodig hebt | Deelfabriek
(Venning), Damastweverstraat 1 | www.kortrijk.be/deelfabriek/

WOENSDAG 6 JUNI

ZATERDAG 2 JUNI
ZWEMMEN | OPENING OPENLUCHTZWEMBAD
| 11u | vandaag gratis | Abdijkaai | Zie p. 6-7
FOTOGRAFIE | FOTOPARCOURS KORTRIJK CVO
3 HOFSTEDEN | ook op zo 3/6 | 10- 18u | Hostel Groeninghe,
Passionistenlaan 1 - Pand.A, Conservatoriumplein 1 - VC Mozaïek,
Overleiestraat 15 | www.cvo3hofsteden.org/nl/agenda
TAALDRAAD | VOORLEESUURTJE TAMIL- NEDERLANDS | 14u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat
30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/taaldraad
INSPIRATIEDAG | SLIM EN DUURZAAM LEVEN |
Keynote spreker: Tine Hens | 10 tot 17u | gratis | inschrijven voor
workshops | Depart, Nelson Mandelaplein 18 | www.kortrijk.be/
simplifylife
WORKSHOP | GUERILLA GARDENING | we maken samen met iedereen zaadbommen, groencreaties en leren
kinderen plantjes verzorgen en kweken | vanaf 5 jaar | gratis |
www.wildebras.org

ZONDAG 3 JUNI
VAREN | APERITIEFBOOTTOCHT | tot 9/9 (zo van
10.30 tot 12.30u) | € 20 | Broelkaai 1 | www.gidsenplus.be
ERFGOED | OPEN KERKDAG | lezing OLVrouw van
Groeninghe - presentatie Sint-Michielsbeweging - bezoek
sociale winkel Potpourri | 13 tot 18u | Sint-Michielskerk, SintMichielsplein | geert.sintmichiel@gmail.com
ORGELCONCERT | GEREON KRAHFORST | 16.30u
| Sint-Maartenskerk, Vandaeleplein | 051 22 86 34 | www.
orgelkringkortrijk.com
FEEST | MIDZOMERMATINEE | ook op zo 10, 17 en
24/6 | 7 tot 13u | € 7/stand van 4 meter | Sint-Amandsplein,
Overleie | Zie facebook, Midzomermatinees | Zie p. 6-7
HERDENKING | 16DE HERDENKINGSMOMENT
WO I + WO II | door WAR Marke | 10u | OC Marke,
Hellestraat 6, Marke

VERGEEF ONS. DE FAMILIE IS
DOOD! LEVE DE FAMILIE!
In samenwerking met TG Amsterdam focust Guy
Cassiers op de alledaagsheid van gezin en familie.
Deze rekbare begrippen zijn aan een herdefinitie toe:
we chatten, worden online ‘vrienden’ en daten met
vreemden zonder die personen echt te kennen,… .
We zien ongeveer alles voor een band aan. We vluchten naar de digitale wereld waar we zowel ons ware
als gefantaseerde zelf kunnen zijn.
Zwarte komedie maakt plaats voor hoop en verzoening.
‘Vergeef ons. De familie is Dood! Leve de Familie!’ laat
zien hoe iemand zichzelf kan verliezen en terugvinden.

RRwoensdag 6 juni om 20.15 uur
RRInfo en tickets: 20.15u | €18/8 (-26) |

Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
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MUZIEK | BACH - TELEMANN - SAMMARTINI
- VIVALDI | € 40 (steunkaart)/20/10 (student) | Concertstudio Muziekcentrum Track, Conservatoriumplein 1 | 056 23 98 55
| www.schouwburgkortrijk.be

DONDERDAG 7 JUNI
HUMOR | ONBEVREESD | Tine Embrechts, Karlijn Sileghem, Hugo Matthijsen, Ronny Mosuse & Aram van Ballaert |
20.15u | € 25/23/20 | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14
| 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
RONDLEIDING | SINT-MAARTEN EN DE BEGIJNTJES | 19u | € 4 | Belfort, Grote Markt | www.gidsenplus.be
VERGADERING | 10DE OVERLEIECAFÉ | Terugblik naar 5 jaar stadsvernieuwing Overleie gekoppeld aan een
fototentoonstelling - Officiële bekendmaking van de nieuwe
straatnamen | 19.30u | Kamer L - Voormalig commissariaat ,
Sint-Amandslaan
CONCERT | HAUTEKIET TRAPT HET AF | K's Choice,
JTOTHEC | 17u | gratis | Schouwburgplein | www.radio1.be | Zie p. 11
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FILM | UP & DOWN | i.s.m. vzw Wit.h: | 20.15u | € 9/7,50
(-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |
www.budakortrijk.be

DONDERDAG 14 JUNI
COMPUTER | DIGITAFEL | 14u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | www.kortrijk.be/bibliotheek/digitafel
DIGIWADDE | EEN GOOGLE-ACCOUNT MAKEN OM VLOTTER MET APP'S TE WERKEN |
Hoe doe ik dat? Waarvoor kan ik die gebruiken? | 13u | Centrale
Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.
be/allemaaldigitaal
SAMENLEVING | 'FIFTY WAYS TO LEAVE YOUR
CAR' | 20u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056
26 06 00 | www.vormingsplusvzw.be
FILM | CLASSICS RESTORED: BLOW UP |
20.15u | € 9/7,50 (-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 |
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
EVENEMENT | SEIZOENSFINALE THUIS | vanaf 19u
| Schouwburgplein | www.een.be/thuis/de-thuisfinale | Zie p. 11

ZATERDAG 16 JUNI
DIGIDOKTER | DE BESTE APPS ANNO 2018 | 10u
| € 5 | Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 26 06 00 | www.
kortrijk.be/bibliotheek/digidokter
MUZIEK | #GOESTING - POPKOOR VOICES | 14
en 20u | € 7/5/gratis (-10 jaar) | OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3, Bissegem | voiceskortrijk@gmail.com
WORKSHOP | DIGITAAL TEKENEN MET AFFINITY DESIGNER | 13 tot 17u | € 75 | BUDA::lab, Dam 2a
| www.eventbrite.nl

ZONDAG 17 JUNI

ZATERDAG 9 JUNI
DIGIDOKTER | NAVIGATIE-APPS (ONLINE/
OFFLINE) | 10u | € 5 | Buurthuis Lange Munte, Beeklaan 81
| 056 26 06 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/digidokter
REIS | OP REIS MET TUINHIER MARKE | tot
23.59u | € 40 | Markeplaats, Markstraat 1, Marke | www.tuinhiermarke.be
MARKT | FEESTMARKT@BISSEGEM | 15u, ook
op zo 10 juni 2018 tot 23u | Centrumstraten, Bissegemplaats 1,
Bissegem | info@reuzengildebissegem.be
MILIEU | INFRAX BOUWTEAM NIEUWBOUW
KORTRIJK | 9 tot 17u, za 16/6 van 9 tot 17u | € 40 |
Showroom Wienerberger, Kapel ter Bede 88 | 016 23 26 49 |
www.dialoog.be/agenda
HANDBAL | 6DE EDITIE BEACHHANDBAL | Tornooi voor jeugd en volwassenen | vanaf 11u, ook op zo 10/6 tot
20u | € 30/ploeg | www.apolloon.be | Zie p. 6-7
DEMODAG | VLASTREFFEN | Veemarkt | www.vlastreffen.be

MAANDAG 11 JUNI
ZITTING | GEMEENTERAAD | 19u | Gemeenteraadszaal ,
Grote Markt 54 | www.kortrijk.be/dienst/gemeenteraad

VLAS À VELO

ALMOST SUMMER FESTIVAL
IN BUDA
Het is bijna zomer en dus organiseert kunstencentrum
BUDA het gloednieuwe Almost Summer festival, met
theater, dans, performance, familievoorstelling, fluistercinema, film, muziek en gezellige babbels in de
Buda-tuin. Zowel voor jong als oud(er). Van 14 tot en
met 17 juni en van 21 tot en met 24 juni in Budascoop,
Kapucijnenstraat 10 en Broelkaai 6 in Kortrijk.

RRHet volledige programma & tickets:
www.budakortrijk.be

WOENSDAG 13 JUNI
SAMEN OP STAP | THUIS IN KORTRIJK | 14u |
Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 0474 12 87 46 |
www.kortrijk.be/bibliotheek
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ZANGSESSIE | ALLEZ, CHANTEZ! KORTRIJK
| 20u | gratis | de Scala, Pluimstraat 7 | 056 22 04 00 | www.
uniederzorgelozen.be
FILM | CRACKING THE FRAME: ROBERT
DOISNEAU: THROUGH THE LENS | 20.15u | €
9/7,50 (-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10
01 | www.budakortrijk.be
ZITTING | OCWM-RAAD | 19u | Sint-Annazaal, Begijnhof | www.kortrijk.be/ocmw/agenda-memorie-en-verslagenocmw-raad

VRIJDAG 22 JUNI
THEMA | HZZ // HO BEAR & ZE QUAFFEURZ |
21.30u | A.A.P. / Bolwerk, Spinnerijstraat 105 | info@bolwerk.be
BRADERIE | ZOMERBRADERIE | ook op za 23 en zo
24/6 | Winkelstraten | www.shopinkortrijk.be | Zie p. 6-7
LOPEN | MIDZOMERRUN | 22u | € 16 | 5 of 10 km doorheen het historisch stadscentrum | Schouwburgplein | www.
midzomerrun.be | Zie p. 6-7

VRIJDAG 15 JUNI
MUZIEK | DANTES | 20.30u | A.A.P. / Bolwerk, Spinnerijstraat 105 | info@bolwerk.be

In het Kortrijkse landschap vind je talrijke sporen van
de bloeiende vlasnijverheid van weleer. Spring op je
fiets en ontdek samen met een gids enkele verrassende plekken. Het is verbazend hoeveel staaltjes van
actief vakmanschap je nog vindt, zowel op het vlak
van textiel als op het gebied van toerisme, landbouw,
technologie. Onderweg trakteert de gastvrouw van
B&B De Vlasschaerd met een drankje en krijg je een
rondleiding in hun omgebouwde vlasroterij. En wie
weet geniet je onderweg van bloeiende vlasvelden!

FIETSEN | FIETSLESSEN VOOR VOLWASSENEN | tot vr 29/6 om 11.30u | € 25 | Van Raemdonckpark,
Kortrijk, Lode de Boningelaan | 056 24 99 16 | www.mobiel.be
VOETBAL | BELGIË - PANAMA | 17u | Schouwburgplein | www.duivelskortrijk.be | Zie p. 10
VOETBAL | HEULE DUIVELT | België - Panama | vanaf
16u | gratis toegang | Muster, Stijn Streuvelslaan 45, Heule |
Facebook zie Heule Duivelt | Zie p. 10

DINSDAG 19 JUNI
FILM | FILM FEST GENT ON TOUR: BEAST |
20.15u | € 9/7,50 (-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 |
056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

RR17 juni 2018 | 14 tot 17.30 uur | € 8 |

WANDELING | PLANTENWANDELING LEIEKANT – ’T SCHRIJVERKE MARKE EN ROTERSMEERS BISSEGEM | van 14.30 tot 17u |
Onthaalpunt einde Leieweg Marke (auto’s: parking op het Kokuitplein Marke), Leieweg, Marke | 056 21 62 86 of 0475 29 50
60 | www.natuurpunt.be
RONDLEIDING | INSTAPRONDLEIDING VOOR
INDIVIDUELEN | 11u | € 9/7 (+65)/gratis (-12) | TEXTURE - Museum over Leie en Vlas, Noordstraat 28 | 056 27 74 70 |
www.texturekortrijk.be

Laat je creatief inspireren door internationale topsprekers op Bump Festival. Op vrijdag 22 juni daagt dit festival je uit met met talks rond design, motion graphics,
creative programming en technological innovations.
Bovendien word je nog eens extra verwend met een
verrassende lunch en een spetterende afterparty.
Klinkt dat als muziek in de oren? Ontdek dan alvast
de sprekers op bump-festival.be.

DONDERDAG 21 JUNI
RONDLEIDING | BUDAWANDELING | 19u | € 4 | Belfort, Grote Markt | www.gidsenplus.be

VOORLEZEN | VOORLEESUURTJE ROND HET
THEMA REIZEN | 10.30u | gratis | Centrale Bibliotheek
Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/voorleesuurtjes
KUNSTFESTIVAL | PLAY KORTRIJK | tot zo 11/11 |
BUDAFabriek, Dam 2 | www.playkortrijk.be | Zie p. 4-5
RONDLEIDING | ACHTER DE COULISSEN VAN
DE KORTRIJKSE SCHOUWBURG | start om 10,
10.15, 10.30 en 10.45u | slechts 15 personen per groep, inschrijven via info@gidsenplus.be | Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14 | www.gidsenplus.be
VOETBAL | BELGIË - TUNESIË | 14u | Schouwburgplein
| www.duivelskortrijk.be | Zie p. 10
VOETBAL | HEULE DUIVELT | België - Tunesië | vanaf
13u | gratis toegang | Muster, Stijn Streuvelslaan 45, Heule |
Facebook zie Heule Duivelt | Zie p. 10

ZONDAG 24 JUNI

DINSDAG 26 JUNI

BUMP BUMP
CREATIVITY FESTIVAL

maximum 20 deelnemers
Meer info op www.texturekortrijk.be
Inschrijven vóór 13 juni via texture@
kortrijk.be of via webshop Kortrijk

ZATERDAG 23 JUNI

WANDELING | GELEIDE WANDELING IN HET
OUDE LEIERESERVAAT | 14.30u | Ingang reservaat,
jaagpad aan standbeeld Den Hert, Gentsesteenweg 149 | 0476
86 59 09 | www.natuurpunt.be
ORGELCONCERT | KOEN MARIS (ORGEL) EN
MATTIJS LOUWYE (CELLO) | 16.30u | Sint-Maartenskerk, Vandaeleplein | 051 22 86 34 | www.orgelkringkortrijk.com
PERFORMANCE | MIET WARLOP: BIG BEARS
CRY TOO (8+) | 18u | €12/8 (-12) | kunstencentrum
BUDA, Kapucijnenstraat 10 | 056/221001 | www.budakortrijk.be
SPORTEN | RONDE VAN DE WEISTER | 14u | ploegentijdrit op rollen: € 10 per ploeg ten voordelen van de Weister,
inschrijven kan tot 17/6 via evy.santy@kortrijk.be - BK wielrennen en WK voetbal op groot scherm – tombola - kinderanimatie
(Avanco) | Lysterstraat 2, Aalbeke

MAANDAG 18 JUNI

ZONDAG 10 JUNI
ONTBIJT | BEESTIG ONTBIJT OP VADERDAG
| 9u | € 15/12 (-8) | Rollie's "Goed te Tombroeck", Candeléstraat
34, Rollegem | 0498 45 52 34 | info@rollies.be
ORGELCONCERT | ELIE-ADRIEN TOUITOU | 16.30u |
Sint-Maartenskerk, Vandaeleplein | 051 22 86 34 | www.orgelkringkortrijk.com

DEMONSTRATIE | PREETJESMOLEN | Molenaars Henri
Kerckhof en/of Koen Aelvoet verwelkomen je graag in de enige
nog bewaarde en werkende vlaszwingelmolen in Europa | 14 tot
17.30u | gratis | Hoge Dreef, Heule | www.texturekortrijk.be
JAZZ | VLAZZ JAZZ JAM SESSIES | 19 tot 23u |
Kaffee Damast, Noordstraat 28A | 056 98 00 86 | info@KaffeeDamast.be | Zie Facebook
BEURS | NUMISMATISCHE RUILBEURS | 13 tot
16u | zaal "Willem Tell", Brugsestraat 20 | urbain.hautekeete@
skynet.be
MUZIEK | ORGELCONCERT: AB WEGENAAR |
16.30u | Sint-Maartenskerk, Vandaeleplein | 051 22 86 34 |
www.orgelkringkortrijk.com
SPORTEN | DUATLON | 10.30u | start aan Leiebrug op
splitsing Budastraat/Leiestraat - wisselzone op Schouwburgplein - aankomst op Grote Markt | www.triatlonduatlonkortrijk.
be | Zie p. 6-7
SPORTEN | TRIATLON | 14u | Zwemstart aan Luipaardbrug
- wisselzone tussen zwemmer en fietser: sluis 9 aan Visserskaai/
Vredelaan - wisselzone tussen fietser en lopen op Schouwburgplein – aankomst Grote Markt | www.triatlonduatlonkortrijk.be |
Zie p. 6-7

RRvrijdag 22 juni

Schouwburg Kortrijk, Schouwburgplein 14
Tickets: € 45/25 (student) via
www.bump-festival.be

LEZING | HET VOEDSEL VAN DE TOEKOMST
| Door Wannes Keulemans, hoogleraar aan de KU Leuven en
co-auteur van het boek 'Wat met ons voedsel?' | 20u | € 10 |
OC De Lange Munte, Beeklaan 81 | 056 26 06 00 | www.
vormingplusvzw.be
TORENMUZIEK | FRINGE-CONCERT – JASMIJN
DE WACHTER | 19.30u | gratis | Belfort, Grote Markt |
www.kortrijk.be/torenmuziek

WOENSDAG 27 JUNI
SAMENLEVING | THUIS IN KORTRIJK | 14u | Centrale
Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 0474 12 87 46 | open.deur.
kortrijk@gmail.com
SPORTEN | KIDSSPORTDAG | 14 tot 17u | S.C. Lange
Munte | www.kortrijk.be/kidssportdag | Zie p. 6-7
INFO | INFOMOMENT RUP CAMPUS WEST |
19u | Howest, Marksesteenweg 58

DONDERDAG 28 JUNI
COMPUTER | DIGITAFEL | 14u | Centrale Bibliotheek KorSTADSMAGAZINE KORTRIJK | 25

UIT IN KORTRIJK

trijk | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/digitafel
DIGIWADDE | WAT IS SPAM? WAT ZIJN VIRUSSEN | En wat kan je doen om je toestel hiertegen te beschermen? | 13u | Centrale Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30 | 056 27
75 00 | www.kortrijk.be/allemaaldigitaal
VOETBAL | ENGELAND - BELGIË | 20u | Schouwburgplein | www.duivelskortrijk.be | Zie p. 10
VOETBAL | HEULE DUIVELT | Engeland - België | vanaf
19u | gratis toegang | Muster, Stijn Streuvelslaan 45, Heule |
Facebook zie Heule Duivelt | Zie p. 10

JUNI 2018

KERMIS | ZWIENTJESKEREMESSE | ook op zo 1/7
| € 10: Kubb tornooi/ploeg van 3 pers; beenhesp à volonte -12j:
€ 10; beenhesp a volonte volw: € 16; rommelmarkt: € 5 | Watermolenstraat | zwientjeskeremesse@telenet.be
FEEST | CENTRUMFEESTEN BELLEGEM | ook op
zo 1/7 | Bellegemplaats | 0475 37 81 24
WORKSHOP | WORKSHOP PRINTS ONTWERPEN MET AFFINITY DESIGNER | 13 tot 18u | € 75
| BUDA::lab, Dam 2a | www.eventbrite.nl/
SPORT | URBAN WAVES | Urban Culture en X-sports |
13u | gratis | Nelson Mandelaplein | urbanwaves.be | Zie p. 6-7

ZONDAG 1 JULI

ZITTING | GEMEENTERAAD | 19u | gemeenteraadszaal ,
Grote Markt 54 | www.kortrijk.be/dienst/gemeenteraad
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DINSDAG 3 JULI
GEZONDHEID | BLOEDINZAMELING | 18 tot 20.30u |
OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3, Bissegem | www.rodekruis.be

DONDERDAG 5 JULI
DOCUMENTAIRE | PREMIÈRE: EINDDAGEN DER
MENSHEID | 20.15u | € 10 | Budascoop, Kapucijnenstraat
10 | 056 23 98 55 | www.einddagendermensheid.net
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DRUMMEN | KORTRIJK DRUMT TEGEN DEMENTIE | t.v.v. Het Ventiel | 14u | Verlaagde Leieboorden | Zie
facebook, Kortrijk Drumt
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VRIJDAG 29 JUNI
CIRCUSFESTIVAL | PERPLX | ook op za 30/6 en zo 1/7 |
Festivalterrein, Hellestraat 6, Marke | 0473 24 61 13 | www.
perplx.be | Zie p. 18-19
RONDLEIDING | VERGETEN MARKTEN IN KORTRIJK | 19u | € 4 | Belfort, Grote Markt | www.gidsenplus.be

ZATERDAG 30 JUNI
WANDELING | OP ZOEK NAAR GENEESKRACHTIGE PLANTEN | rond het Prikkelpad in Marke | 14.30 tot
17u | Parkeerplaats, Kokuitplein, Marke | 056 20 51 77 | www.
natuurpunt.be
THEMA | DE SCHATTEN VAN VLIEG IN TEXTURE: VLAS-VOEL-BAD | tot 2/9 (di t.e.m. zo van 10
tot 18u) | TEXTURE - Museum over Leie en Vlas, Noordstraat 28 |
056 27 74 70 | www.texturekortrijk.be
EXPO | AMAZINGS - KUNST MET LEGO®
BLOKJES | 10 tot 18u, tot zo 22/7 | € 15 | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | www.kortrijkexpo.com | Zie p. 22
FEEST | MIDDELEEUWS FAMILIEFEEST | prijs
met BBQ: € 15 (apero, BBQ, koffie)/ 8 (-12), (drankje, BBQ, ijsje,
workshopkaart)/ gratis (- 6) – prijs zonder BBQ: € 5 (workshopkaart + ijsje-/ 3 (koffie en taart) | De Warande Kortrijk, Heirweg
132 | lucfollens@telenet.be
BIER | FENIKS & FRIENDS - ANNIVERSARY
CRAFT BEER FEST | 11 tot 22.30u, ook op zo 1/7 van
11 tot 20.30u | € 15 (tasting ticket aan de kassa)/12 (vvk) | Brouwerij De Feniks, Mellestraat 138, Heule | 0498 15 38 60 | info@
brouwerijdefeniks.be

VRIJDAG 6 JULI

WANDELING | DWARS DOOR BELLEGEM | tss. 11
en 15u | OC de Wervel, Processiestraat 6, Bellegem | 056 20 12
78 | www.dwarsdoorbellegem.be

MAANDAG 2 JULI
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FIETSEN | INFOSESSIE ELEKTRISCH FIETSEN |
13.30u | Fietsencentrum Mobiel, Min. Tacklaan 57 | 056 24 99
16 | www.mobiel.be/
EXPO | MINERALEN-FOSSIELEN-HAAIENTANDEN DER LAGE LANDEN | 17.45 tot 22u, za 7
en zo 8/7 van 10 tot 17u | OC Molenheem, Izegemsestraat 205,
Heule | 0475 74 32 61 | www.guapoteambelgium.be
CONCERT | KORTRIJKS SYMFONISCH ORKEST - 50 JAAR MARNIXRING KLEIKOP
KORTRIJK |20u | € 20 | Schouwburg Kortrijk | www.
marnixring.org/nl/begijnhofconcert-jacques-coryn-2018
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KAMP | ZOMERKAMP KLOSSEN | t.e.m. vrij 6/7 van
14 tot 17u | € 50 | TEXTURE - Museum over Leie en Vlas, Noordstraat 28 | 056 27 74 70 | www.texturekortrijk.be
TORENMUZIEK | BEIAARD EN ELEKTRISCHE
GITAAR – KOEN EN FLORIAN COSAERT |
19.30u | gratis | www.kortrijk.be/torenmuziek

JOUW ACTIVITEIT OOK IN DE NIEUWE UIT IN KORTRIJK ?
SLECHTS ÉÉN MANIER !
UiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in!
Deadline invoer: editie juli/augustus: 4 juni, editie september: 16 juli.
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De activiteiten die in aanmerking
komen voor de UiTpas vind je op:

www.uitinzuidwest.be
klik op 'agenda'
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