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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:

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 

Maak een afspraakDit kan via www.kortrijk.be  
of bel gratis 1777. 

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK 

4-7 > Zomer in Kortrijk 

De evenementen volgen elkaar deze zo-
mer in snel tempo op in Kortrijk. Dompel 
jezelf onder in muziekoptredens, sport-
wedstrijden, feestelijkheden, en vooral 
héél veel zomerse sfeer.

8-11 > Toerist in eigen stad

Bekijk onze stad eens door een andere 
bril. Trek de straten of de natuur in als 
toerist en ontdek op een sportieve of 
ontspannende manier nieuwe plekjes 
vol cultuur, geschiedenis en lekkernijen. 

14-15 > Gezonde lucht

Luchtkwaliteit is een alomtegenwoordig 
thema. Ook in onze stad. Draag jij jouw 
steentje al bij? Minder energieverspilling, 
minder auto, meer fiets en meer groen 
vormen een goede start.

20-21 > Praktische zomertips 

Tips nodig om het hoofd koel te houden 
op warme dagen? Spring je zuinig om met 
water bij aanhoudende droogte? En waar 
hou je best rekening mee als je op reis 
vertrekt? Wij zetten alles even op een rijtje.

22 > Vroeger en nu 

Een wandeling met je trouwe viervoeter 
of vissen aan de vijver? Dat kan in het 
Gebroeders Van Raemdonckpark. Anno 
2018 levert dat mooie zomerse plaatjes 
op. Maar hoe zat dat in de jaren '60 of '70?

De rubriek ‘Helden van Kortrijk’ zet mensen en organisa-
ties in de kijker. Elke maand brengt het Stadsmagazine 
een verhaal van engagement voor de medemens. De 
pluim gaat deze maand naar alle hulpvaardige buren.
 
Senioren vinden het fijn als ze bij het ouder worden, kun-
nen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat 
kan echter alleen als ze kunnen rekenen op de goede zor-
gen van familie, buren en anderen.

Ben jij zo’n hulpvaardige buur? Ga je af en toe langs bij je 
oudere buurtbewoners voor een babbel? Check je of je 
voor hen iets kan meebrengen van de winkel of de apo-
theek? Misschien plaats je wekelijks behalve jouw eigen 
vuilniszak ook die van je oudere buur buiten, of geef je de 
planten water. Elke hulp is waardevol en je draagt op jouw 
manier bij tot een warme buurt. Kom deze zomer samen 
naar buiten, pak een stoel en sla een babbel. Wedden dat 
we met zijn allen een fantastische zomer tegemoet gaan?

De helden van Kortrijk 

Voor aangepaste zomerregeling: zie blz 3
OPENINGSTIJDEN ONTHAAL 1777 (LEIESTRAAT 21) 

Openingstijden zomerperiode
Naar aanleiding van de feestdagen op 
11 en 21 juli en 15 augustus sluiten alle 
stadsdiensten hun deuren, met uitzon-
dering van de dienst toerisme.

STADHUIS
Tijdens de vakantieperiode van zaterdag 21 
juli tot en met dinsdag 14 augustus is onthaal 
1777 in de Leiestraat 21 enkel open op werk-
dagen van 9 tot 12.30 uur. Vanaf donderdag 
16 augustus gelden opnieuw de normale 
openingstijden. Je kan enkel zonder afspraak 
langskomen voor volgende producten: lega-
lisatie van een handtekening, reistoelating 
minderjarige, laatste wilsbeschikking, or-
gaandonatie, gratis huisvuilzakken voor me-
dische redenen, invulformulier Frans/Duits 
pensioen, aanvragen van akten en attesten 
(kan ook via www.kortrijk.be/thuisloket), 
maken van een afspraak (kan ook via www.
kortrijk.be/op-afspraak), melding 1777 (kan 
ook via www.kortrijk.be of via de app).
Voor alle andere producten heb je, ook tij-
dens de vakantiemaanden, een afspraak 
nodig. Een afspraak kan je maken via: www.
kortrijk.be/op-afspraak of bel naar 1777. Het 
gratis telefoonnummer 1777 blijft de hele 
zomer bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17 
uur, uitgezonderd op 11 juli en 15 augustus.

HET SOCIAAL HUIS EN OCMW
Het Sociaal Huis en de sociale dienst van het 
OCMW zijn van maandag 23 juli tot en met 
dinsdag 14 augustus enkel in de voormid-
dag open van 9 tot 12 uur. In de namiddag is 
het Sociaal Huis telefonisch bereikbaar van 
13 tot 16 uur, behalve op vrijdag.  

Zitdagen in het Sociaal Huis:
• FOD Sociale Zekerheid en DG Personen 

met een handicap: maandag 16 juli van 
9.30 tot 11.30 uur, geen zitdag in augustus.

• Fedris arbeidsongevallen en beroeps-
ziekten: woensdag 4 juli en woensdag 22 
augustus van 13.30 tot 16 uur.

• Huurdersbond: geen zitdagen van 17 juli 
tot en met 3 augustus.

De ontmoetingsruimtes in de wijkcentra 
blijven in juli en augustus open. De gangba-
re dienstverlening vindt gewoon plaats, acti-
viteiten in beperktere mate. De openingstij-
den van de recepties zijn iets beperkter van 
23 juli tot en met 17 augustus. Wijkcentrum 
Overleie sluit van 30 juli tot en met 17 au-
gustus omdat het wijkteam dan de buurten 
in trekt met een aangepast aanbod.

CENTRALE BIBLIOTHEEK
De bib sluit de deuren op 11 en 21 juli en 
op 15 augustus.

BUURTBIBLIOTHEKEN
De buurtbibliotheken sluiten de deuren op 
11 juli en van 21 juli tot en met 15 augustus.

STADSARCHIEF
Het stadsarchief is elke maandag open van 
9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Vanaf 31 
augustus is het stadsarchief tijdelijk geslo-
ten. Zie pagina 12-13.

JEUGDCENTRUM TRANZIT
Tijdens juli en augustus zijn de kantoren 
van het jeugdcentrum open van maan- tot 
en met vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 17.30 uur. Tranzit sluit de deuren 
op feestdagen en van 21 juli tot en met 12 
augustus.

UIT IN KORTRIJK
UiT in Kortrijk is gesloten op 11 juli en van 
zaterdag 14 juli tot en met zondag 19 augus-
tus. UiT in Kortrijk heeft nieuwe algemene 
openingstijden: raadpleeg www.kortrijk.be.

ADMINISTRATIE SCHOUWBURG
Het secretariaat van de Kortrijkse Schouw-
burg is niet bereikbaar van zaterdag 7 juli 
tot en met zondag 19 augustus.

ONTMOETINGSCENTRA
De secretariaten van de ontmoetingscentra 
sluiten hun deuren van 19 juli tot en met 16 
augustus. Het OC Aalbeke is gesloten van 11 
juli tot en met 16 augustus, OC Marke van 16 
juli tot en met 16 augustus. Ook op 11 en 21 
juli zijn voornoemde locaties gesloten, inclu-
sief de infopunten van de deelgemeenten. 
Tijdens juli en augustus is het secretariaat op 
maandag open tot 16 i.p.v. 19 uur.

HET MUZIEKCENTRUM TRACK
Het Muziekcentrum blijft omwille van de 
expo PLAY de hele zomervakantie open, 
met uitzondering van zon- en feestdagen.  
De reservering van zalen en repetitieruim-
tes zal tussen 22 juli en 15 augustus beperkt 
mogelijk zijn. Tijdens de andere weken blijft 
de muziekwerking op volle toeren draaien. 

RECUPERATIEPARKEN
Alle recuperatieparken zijn gesloten op 
zon-, maan-, en feestdagen.

ECONOMIE KORTRIJK
Economie sluit de deuren op 11 en 21 juli 
en van maandag 30 juli tot en met woens-
dag 15 augustus.

PARKO
Van 23 juli tot en met 14 augustus is het loket 
op weekdagen open van 9 tot 13 uur. Parko 
kan je telefonisch bereiken op 056 28 12 12 
van 8.30 tot 17 uur, op vrijdag tot 16 uur. 

SPORTDIENST, SC LANGE MUNTE
Tot en met vrijdag 20 juli kan je bij de sport-
dienst terecht van 8.30 tot 12 uur en van 13 
tot 17 uur. Van 23 juli tot en met 14 augus-
tus is het onthaal open van 8.30 tot 12 uur. 
Vanaf donderdag 16 augustus gelden op-
nieuw de gewone openingstijden.

STEDELIJKE ZWEMBADEN
Voor de openingstijden van de Kortrijkse 
zwembaden verwijzen we graag naar de 
website: www.kortrijk.be/zwemmen

MUSEA
De musea zetten van dinsdag tot en met 
zondag de deuren open van 10 tot 18 uur.

TOERISME KORTRIJK
Toerisme Kortrijk is dagelijks open van 10 tot 
18 uur, ook op zon-, maan- en feestdagen.

UITLEENWINKEL, DEPOT 102
De Uitleenwinkel sluit de deuren van 11 
juli tot en met 19 augustus. Tijdens de slui-
tingsperiode neemt de Uitleenwinkel zelf 
contact met je op als je materiaal reserveer-
de en wil ophalen.

CONSERVATORIUM
Het conservatorium is gesloten van woens-
dag 11 juli tot en met woensdag 15 augustus.

ACADEMIE
Het secretariaat van de Academie sluit de 
deuren van maandag 9 juli tot en met vrijdag 
17 augustus. In het kader van de expo PLAY 
is de Academie de hele zomer toegankelijk.

WETSWINKEL
Van 11 juli tot en met 31 augustus vinden er 
geen consultaties van de Wetswinkel plaats 
in de conciërgerie van het stadhuis. Vanaf 
woensdag 5 september om 19 uur ben je er 
opnieuw welkom voor juridisch advies.

in kortrijk
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ZOMERMARKTEN
De mediterrane sfeer opsnuiven in eigen 
stad? Dat kan naar goede gewoonte tijdens 
de zomermarkten op het Sint-Maartens-
kerkhof en het Jozef Vandaleplein. Op don-
derdag 5 en 12 juli en op 23 en 30 augustus 
kan je vanaf 17 uur terecht op de gezelligste 
pleintjes van de stad. Je kan er heerlijke hap-
jes proeven, cocktails drinken… Vanaf 20 
uur geniet je van optredens van Soul Patrol, 
Soul Avenue, Radio Vader en Ed Sullivan XXL.

ZOMERSE TORENMUZIEK
Tot en met 27 augustus weerklinken op 
maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur de 
Kortrijkse beiaarden van de Halletoren en 
Sint-Maartenstoren. Beiaardiers uit België, 
de VS en Nederland bespelen de klokken 
van het Belfort (2 en 9 juli) of de Sint-Maar-
tenskerk (de overige maandagen). De ideale 
luisterplaats voor de concerten op de bei-
aard van de Sint-Maartenstoren is het sfeer-
volle Jozef Vandaleplein. Je vindt er zitplaat-
sen om optimaal te genieten van de muziek. 
Voor de beiaardconcerten in het Belfort is de 
Grote Markt de ideale luisterplaats. 

 R www.kortrijk.be/torenmuziek

BOS! FESTIVAL
Wilde Westen pakt op zaterdag 7 juli uit 
met de tweede editie van het festival Bos!. 
Plaats van afspraak: het natuurdomein 

Bergelen in Gullegem. Muziek, sfeer en be-
leving staan centraal. De 17 muzikale acts 
vinden plaats tussen het struikgewas, en 
zijn heel divers: van electronica tot klassiek. 
Headliner is de Puerto Ricaans-Belgische 
muzikant Gabriël Rios. Bos! is een fijn, lo-
kaal en kindvriendelijk alternatief voor de 
grote zomerfestivals.

 R www.wildewesten.be

 R  www.bosfestival.be

KORTRIJK GORDELT
Kortrijk Gordelt op 8 juli is een fiets- en 
wandelevenement dat de Kortrijkse deelge-
meenten met elkaar verbindt. Dit initiatief 
wil de Vlaamse Feestdag en de 11-juliviering 
in Kortrijk een sportief karakter geven. De 
start en de aankomst vinden plaats op de 
Groeningekouter en het OC in Marke. Op 
beide locaties is er animatie met o.a. optre-
dens van The Ghostrockers en The Green 
Onions. De opbrengst van Kortrijk Gordelt 
gaat naar de vzw Cri Du Chat.

 R www.kortrijkgordelt.vlaanderen

GULDENSPORENVIERING
Op 10 juli is de Groeningekouter vanaf 17 
uur de plaats van afspraak voor een feest-
programma met muzikale ontvangst door 
Marino Punk. Het officiële gedeelte bestaat 
uit een bloemenhulde aan het Groeninge-
monument en toespraken van onder an-

dere de Vlaamse minister-president. Een 
instrumentaal intermezzo en een korte 
conférence door Stefan Vancraeynest zor-
gen voor een culturele toets. Daarenboven 
reikt men voor de derde keer de Groenin-
geprijs uit. De Kortrijkse editie van ‘Vlaan-
deren zingt’ sluit de dag af. Het hele gebeu-
ren is gratis en ook goed toegankelijk voor 
mensen met een beperking.

21STE KORTRIJKSE 
GULDENSPORENMEETING
Op 14 juli vindt op SC Wembley de 21ste Gul-
densporenmeeting plaats. Belgische topat-
leten en een select gezelschap buitenlandse 
toppers garanderen een sportieve ontmoe-
ting van hoogstaand niveau. De mannen 
meten zich in de loopnummers, kogelstoten, 
verspringen en hamerslingeren. De vrouwen 
gaan voor horden, lopen, polsstokspringen, 
verspringen, kogelstoten en hamerslingeren. 
Het internationale deelnemersveld probeert 
opnieuw enkele beste tijden en nationale re-
cords op de tabellen te krijgen.

 R  www.guldensporen.weebly.com

ZOMERCARNAVAL
Het zomercarnaval doet opnieuw zijn intre-
de in de stad. Niet in de vorm van een para-
de zoals de voorgaande edities, maar wel als 
een festival. Op 21 juli is het Schouwburg-
plein omgetoverd in een exotische festival-
site met talrijke foodtrucks, leuke zuiderse 

Een hele zomer lang dompelt Kortrijk zijn inwoners en 
bezoekers onder in sfeer en gezelligheid. Of je nu houdt van 

concerten, festivals, marktjes, kinderanimatie, sportwedstrijden 
of andere feestelijkheden, de zomer van Kortrijk heeft ze in 

overvloed. We lichten er hier alvast een aantal uit.

in kortrijk
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muziek en heel wat animatie met o.a. Pow 
Pow Movement, DJ Rakka en Just Now. Op 
deze dag waan je je in Rio aan de Leie.

ALCATRAZ
 
Van 10 tot en met 12 augustus slaat Alcatraz 
Hard Rock & Metal Festival opnieuw zijn ten-
ten op aan de Lange Munte in Kortrijk. Ook nu 
weer doet het driedaagse muziekfeest zijn re-
putatie van gezelligste festival alle eer aan met 
sfeervolle concepten, een verzorgd aanbod 
van food & drinks en een uitgekiende affiche 
die een breed publiek aanspreekt. Parkeerge-
legenheid op wandelafstand, een uitstekend 
georganiseerde camping, unieke animatie 
met onder meer de El Presidio bar, chill zones 
en toffe foodconcepten zorgen voor een héél 
gevarieerd aanbod. Bovendien hoef je geen 
enkel optreden te missen, want de program-
matie van de podia overlapt nergens. Indruk-
wekkende producties, rook, vuurwerk en een 
prachtige terreinaankleding dragen bij aan de 
unieke sfeer. Inwoners van Kortrijk en Zweve-
gem genieten op vrijdag van een kortingsta-
rief en betalen € 29,90 ipv € 50.

 R www.alcatraz.be

TOUR DE BELCHIQUE
Op initiatief van 4 sportieve stadsgenoten 
vindt van 11 tot 19 augustus het fietsevene-
ment Tour de Belchique plaats. Iedereen die 
een fiets heeft, kan deelnemen. In 9 dagen 
leggen de fietsers een traject van circa 1000 
km af. Ze volgen de complete landsgrenzen 
van België, van start tot finish, lopend over 
prachtige routes en vergezichten langs de 
kust tot de Ardennen. De opbrengst gaat 
naar het Oranjehuis dat instaat voor jon-
gerenbegeleiding. De deelnemers kunnen 
zelf hun programma samenstellen: halve of 
hele etappes, meerdere al dan niet opeen-
volgende ritten…

 R www.tourdebelchique.be

KORTRIJK KOERSE
Op vrijdag 17 augustus vindt het volkse 
wielerfeest Kortrijk Koerse plaats. Zoals elk 
jaar begint de organisatie met de ondertus-
sen befaamde Grote Prijs Ergodôme. De in-
woners van Kortrijk nemen het tegen elkaar 
op en rijden 20 ronden op het parcours. 
Het elite criterium met nationale en inter-
nationale toppers gaat van start om 18 uur. 
Namen volgen begin augustus. Behalve de 
koers zetten de organisatoren volop in op 
beleving voor jong en oud met een kinder-
dorp op de Grote Markt en optredens van 
de Ketnetband en Niels Destadsbader.

 R www.kortrijkkoerse.be

PARKFEEST
Op zondag 19 augustus opent het ecolo-
gisch stadspark op Kortrijk Weide. Dat bete-
kent een dag vol plezier in de natuur, voor 
jong en oud, stadsmens of dorpsbewoner. 
We huldigen de vuurplaats op een ludieke 
manier in, je proeft er van lekkere hapjes, 
Koffiequeen zorgt voor heerlijke koffie, en 
natuurpunt pakt uit met activiteiten voor 
gezinnen. We verwelkomen je graag vanaf 
14 tot 17 uur.

VLASTREFFEN
Motorliefhebbers kruisen het weekend van 
24 en 26 augustus met stip in hun agenda 
aan. Dan palmen 2000 motards Kortrijk in 
tijdens de 29ste editie van het Vlastreffen. 
Op vrijdag 24 augustus kan je vanaf 19 
uur op de Grote Markt de nocturne mee-
pikken. De motorrijders maken tot 21 uur 
een ritje door Groot-Kortrijk. Het eigenlijke 
Vlastreffen vindt op 26 augustus plaats aan 
de verlaagde Leieboorden bij de Broelto-
rens. Daar weerklinkt het startschot voor 
de tocht naar Poperinge en Izegem. De mo-
tards eindigen aan Buda, de plaats voor de 
apotheose en het défilé.

 R www.vlastreffen.be

ROAD ROCK
Road Rock is een organisatie die jonge rock-
bands een duwtje in de rug wil geven. Daar-

voor organiseert ze op 24 en 25 augustus 
een wedstrijd op het Schouwburgplein te 
Kortrijk. Dit jaar waren er 303 inschrijvingen 
uit heel Vlaanderen. Een professionele jury, 
met Guy Swinnen als peter, heeft daaruit 8 
finalisten gekozen. Op vrijdag treden 4 van 
die finalisten op, gevolgd door een concert 
van Michael Schack. De laatste 4 verzorgen 
zaterdag het voorprogramma van Zornik. 
Het festival is gratis, maar je kan voorrangs-
tickets reserveren. Zo zijn sympathisanten 
en rockfanaten zeker van hun plaats.

 R www.roadrock.be

KAMPING KITSCH CLUB
Kamping Kitsch Club is zonder twijfel het 
grootste verkleedfeest van België. Wie niet 
verkleed is krijgt geen toegang tot het fes-
tivalterrein. Op zaterdag 25 augustus strijkt 
de 8ste editie van dit excentriek festival 
neer op Evolis. Niet alleen de outfits zijn 
aangepast, maar ook de muziek en de rand-
animatie. Kamping Kitsch dompelt je voor 
één dag onder in de wereld van opgezette 
camino’s, keiharde ketelmuziek, Vlaamse 
schlagers, tuning cars, hamburgertenten, 
moddergevechten… 

 R www.kampingkitschclub.be

VECHTSPORTDAG
Op zaterdag 1 september vindt de eerste 
vechtsportdag plaats op het Schouwburg-

plein. Kortrijk bundelde de krachten met de 
gemeente Zwevegem om de lokale vecht-
sportclubs onder de aandacht te brengen. 
“Zelf doen of kijken naar” is het motto. Zo 
ontdek je meteen wat de verschillen en de 
specifieke kenmerken zijn van deze spor-
ten. Als afsluiter staat er een poetry slam 
op het programma, een literaire bokskamp 
waarbij dichters elkaar met woorden pro-
beren te overtroeven.

 R www.kortrijk.be/vechtsportdag

PLAYDAY
Kleuters, kinderen en tieners van 4 tot en 
met 15 jaar kunnen zich op 1 september 
uitleven tijdens Playday 2018. JC Tranzit en 
Depart op het Nelson Mandelaplein vor-
men vanaf 14 uur het decor van deze kin-
der- en tienerhappening. Het jonge grut 
kan er animatie, initiaties, workshops, de 
Party-Fun Kidz Show en meer meepikken. 
Om 17.30 uur treden de Ghost Rockers 
op. Vanaf 19 uur is er een tienerparty met 
DJ’s. Inschrijven is noodzakelijk en kan via 
www.kortrijk.be/webshop.

 R www.jctranzit.be
 

STARTDAG NIEUW SEIZOEN 
VAN DE WIJKTEAMS 
De wijkteams van Kortrijk openen hun 
nieuwe seizoen met een startdag op het 
Nelson Mandelaplein. Kom op 1 september 

vanaf 11 uur langs en win een buurtfeest of 
talrijke andere prijzen. Op het programma 
staan o.a. een infomarkt, gratis digitale 
workshops, sport en spel, en taalcursus-
sen. Je kan deze startdag ook sportief in-
zetten met een eerste inloopsessie van de 
Bruggenloop, afspraak stipt om 11 uur op 
het Nelson Mandelaplein. De wijkteams 
pakken ook uit met een Sweet Paradise-
moment en de feestmobiel Voiture. Vanaf 
14 uur kan je het Orchestre International 
du Vetex aan het werk zien en horen. Een 
mobiliteitsprobleem voor deze dag? Bel 
056 24 46 00.

 R www.kortrijk.be/wijkteams

FRUN
Wil je als team deelnemen aan een unieke 
‘run’? Dan is FRUN iets voor jou. FRUN staat 
voor Family, Friends, Food en vooral Fun. Dit 
evenement vindt plaats op zondag 2 sep-
tember vanaf 10 uur in het Begijnhofpark. 
Je neemt deel aan FRUN als team. Elk lid 
vervult een specifieke rol. Teams bestaande 
uit een loper, wandelaar(s) en speurder(s) 
gaan de strijd aan met elkaar door hun zin-
tuigen op scherp te stellen.

 R www.frun.be 
www.facebook.com/frunkortrijk

WINWin een ticket voor 
een dagje Alcatraz. 
Mail vóór 21 juli naar 
stadsmagazine@kortrijk.be.
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Tourist Run
Starten doen we met de snelste en gezond-
ste manier om Kortrijk te ontdekken. Tourist 
Run is sightseeing doorheen de Groenin-
gestad aan een rustig looptempo met de 
nodige stops. Samen met een gids loop je 
een route van 5 (of 8,5) kilometer langs de 
belangrijkste historische monumenten zoals 
het Belfort, het Begijnhof en het Groenin-
gemonument. Je ontdekt Kortrijk, Stad aan 
de Leie, met haar zeven nieuwe bruggen, 
verlaagde Leieboorden, en eindigt tot slot 
in het bruisende hart: shoppingstad met tal-
rijke verkwikkende terrasjes.

 R www.touristrunkortrijk.be

Aperitief-boot-
tochten op de Leie
Elke zon- en feestdag organiseren de Kor-
trijkse gidsenvereniging GidsenPlus en 
bootverhuur De Keper een twee uur du-
rende boottocht op de Leie. Een gids vertelt 
onderweg historische en actuele verhalen 
alsook mythes over de rijke geschiedenis 
van Kortrijk. Ook de actualiteit en toekomst 
van onze stad en haar omgeving komen aan 
bod. Halfweg de boottocht krijgen de opva-
renden een aperitiefje. GidsenPlus organi-
seert ook interessante donderdagavond- en 
zondagwandelingen in Kortrijk.

 R www.gidsenplus.be/aanbod/boottochten

Broeltorens
Stel jezelf een typische postkaart van Kor-
trijk voor. Wat staat daar dan op? Juist ja, de 
Broeltorens. Maar ben jij er wel al eens bin-
nen geweest? Veel Kortrijkzanen passeren 
er dagelijks, maar hebben het raden naar 
de binnenkant. Tussen 18 juni en 16 sep-
tember kan je daar verandering in brengen, 
want dan zijn de Broeltorens elke dag open 
van 13 tot 18 uur. Dat geldt bovendien ook 
voor het historisch stadhuis en de raadskel-
der. Dit is je kans om écht de toerist in eigen 
stad uit te hangen.

Wereldoorlog 1
wandeling
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Kor-
trijk van groot strategisch belang voor de 
Duitse bezetter. Het was de eerste grote 
stad achter het front, en het station deed 
dienst als een toegangspoort voor verse 
troepen en materiaal. Heel wat plekjes in 
onze stad dragen verhalen mee die herin-
neren aan de Grote Oorlog. Omdat we die 
nooit mogen vergeten, stippelde de stad 
een wandelroute uit. Haal je plannetje af 
bij de dienst toerisme in museum 1302 of 
bij meldpunt 1777 in het stadhuis, en daal 
af in dit duistere deel van de Kortrijkse ge-
schiedenis.

Groen- en fietskaart
Kortrijk is groener dan je denkt. Op de 
groen- en fietskaart ontdek je alle groene 
pareltjes in onze stad. Download de digi-
tale versie van de kaart op je smartphone 
en ontdek alle toegankelijke groene zones 
en ook de grotere speelplekken en open-
bare sportzones. Kortrijk werkt niet alleen 

aan het groene gezicht van de stad, maar 
streeft ook naar een comfortabel en veilig 
fietsnetwerk om de stad te doorkruisen. 
Daarom vind je ook de aanbevolen fiets-
routes terug op de kaart. Ook de papieren 
versie is nog beschikbaar in onder andere 
de OC’s, bibliotheek en dienst toerisme.

 R www.kortrijk.be/stadsgroen

Minigolf
Heb je na de oorlogswandeling nood aan 
een luchtigere bezigheid? Een potje mini-
golf in het Astridpark is een fijne optie. Tij-
dens de zomervakantie is het terrein elke 
dag open tussen 14 en 19 uur. Kinderen tot 
12 jaar betalen slechts 1 euro, vanaf 12 jaar 
is dat 3 euro. Op reservatie kan je er ook 
buiten de gewone openingstijden terecht.

 R www.kortrijk.be/minigolf

De zomer staat gelijk aan vakantie, plezier, ontspanning en 
als het even kan ook wat zon. Dat laatste kunnen we niet 

garanderen, maar voor die eerste drie hoef je helemaal geen 
verre oorden op te zoeken. Al eens gedacht aan een uitstapje in 
eigen stad? Stel zelf je zomerprogramma samen met onze tips.

Toerist in 
eigen stad
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Of je nu een toerist, een nieuwkomer 
of een geboren en getogen Kortrijkzaan 
bent, iedereen heeft zo zijn favoriete 
plekjes in de stad. Maar wat is jouw bij-
zonder plekje? Welk plekje in Kortrijk 
koester jij? Waar wil jij iedereen naar toe 
sturen? En waarom? Vertel je verhaal en 
misschien krijgt jouw speciale plekje wel 
een plaats in één van de stadstrajecten 
die de stad zal uitstippelen. Breng X bij is 
een campagne van de stedelijke musea. 
Deze zomer zoeken ze specifiek verha-
len en anekdotes over plaatsen die een 
bijzondere betekenis hebben voor onze 
stad. Van vroeger of nu, privé of open-
baar, centraal of in de rand. Alles kan, al-
les mag! Post je bijdrage op onze website 
of stuur dit naar post@brengxbij.be, en 
zet zo jouw favoriete locatie op de kaart. 
 

 R www.brengxbij.be

De stad organiseert tijdens de zomer-
maanden een ludieke fotowedstrijd. Ie-
dereen kan meedoen, op één voorwaar-
de: onze strandbal speelt een (hoofd)
rol! Haal nu jouw strandbal af in de 
bib, bij de dienst Toerisme in museum 
1302 of in het open zwembad. Neem de 
strandbal mee als toerist in eigen stad 
of aan de andere kant van de wereld, 
en wees vooral origineel! Post je beste 
foto op Instagram met de hashtag #zo-
merinkortrijk en/of mail naar commu-
nicatie@kortrijk.be vóór 31 augustus. 
We belonen de origineelste foto(graaf) 
met een tablet. Vier andere laureaten 
ontvangen een Kortrijk Cadeaubon ter 
waarde van 50 euro. CHEEEEESE!

Mo’media is bekend voor haar stadsgidsen. 
Vroeger werden die uitgebracht onder de naam 
‘100%’, maar nu is dat ‘time to momo’. De handige 
pocketboekjes van Time to momo laten je lekker 
wandelen, in je eigen tempo een stad ontdekken, 
en de local lifestyle beleven. Sinds kort is er nu 
ook een minigids van Kortrijk. Die is bedoeld om 
toeristen te laten proeven van wat onze stad zoal 
te bieden heeft. Jij, als toerist in eigen stad, kan 
zo’n stadsgids winnen. Interesse? Mail vóór 21 juli 
naar stadsmagazine@kortrijk.be.

 Win een minigids
van time to momo

Oproep breng x bij!

Fotowedstrijd 
strandballen

Hoevepicknick
Tijdens een fiets- of wandeltocht picknic-
ken in de natuur? In Kortrijk? Ja, dat kan! In 
de Grenshoeve in Bellegem bijvoorbeeld. 
De Grenshoeve is een biologische zelf-
oogstboerderij van seizoensgroenten, krui-
den, eetbare bloemen en klein fruit. Eige-
naars Luc en An leven op het ritme van de 
seizoenen en laten de pluktuin groeien en 
bloeien in al zijn glorie en verscheidenheid. 
Pluk zelf de vruchten van de natuur op het 
veld. Zo eet je supervers en met een maxi-
mum aan smaak en vitaminen.

 R www.hoevepicknick.be

 R www.degrenshoeve.be

Schoon Boeren
Schoon Boeren toont hoe onze land- en tuin-
bouwers zorg dragen voor de bodem, hun 

dieren, de teelt en hun producten. De boe-
ren gaan elk op hun manier de uitdaging aan 
om steeds duurzamer te werken. Ze com-
bineren met succes de traditionele stiel en 
de nieuwste technologie. Ook de boeren in 
jouw buurt zetten zich in voor een duurzame 
toekomst. Nieuwsgierig? Breng bijvoorbeeld 
een bezoekje aan Goed Te Schellebrouck, of 
ontdek de Schone Boeren per fiets.

 R www.schoonboeren.be

Publieke BBQ
Wie eens in een origineel kader wil barbe-
cueën, kan op drie plaatsen in Groot-Kor-
trijk terecht. Je vindt publieke barbecues 
bij Kinderboerderij Van Clé in Marke, in het 
landschapspark van De Warande in Heule, 
en in het Begijnhofpark. Het gebruik van de 
BBQ’s is gratis. Reservatie is wel verplicht. 
Hou trouwens onze andere kanalen in de 
gaten, want er is een spectaculaire vierde 
barbecuestek in aantocht…

 R www.kortrijk.be/openbbq

Zomerfilm
Pik je op een druilerige avond liever een 
filmpje mee? Budascoop toont in juli en au-
gustus dagelijks 3 films om 20.15 uur, en op 

vrijdag, zaterdag en zondag ook om 18 uur. 
Behalve de nieuwe films is er ook een forse 
inhaalbeweging voor filmtoppers die niet 
eerder het scherm haalden wegens plaats-
gebrek. Dat betekent elke zondag en maan-
dag toppers van Hollywood (Dunkirk, Dark-
est Hour en Logan Lucky) tot Iran (A Man of 
Integrity) en Hongarije (Jupiter’s Moon)!

 R www.budakortrijk.be

Drijf In Cinema
BUDA en vzw Sweep Concepts breien een 
swingend einde aan de zomervakantie met 
een nieuwe editie van de Drijf In Cinema. 
Je leest het goed, geen drive-in, maar een 
drijf-in, met bootjes in plaats van auto’s. 
En dat op de mooiste locatie van de stad: 
de verlaagde Leieboorden. Op vrijdag 24 
augustus gaat topactrice Frances McDor-
mand op klopjacht op de moordenaar van 
haar dochter in dé filmhit van 2018 Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri. En za-
terdag 25 augustus wordt ongetwijfeld een 
swingende avond met het gerestaureerde 
Saturday Night Fever!
 

 R www.drijfincinema.be

Play in Kortrijk
Op 23 juni is PLAY in Kortrijk neergestreken. 
Overal in de stad vind je actuele kunstwer-
ken met een speels karakter. We lichten er 
nog eens twee uit voor de toerist in eigen 
stad. 'Sing Sing' van Frederik Van Simaey is 
een sculptuur in Muziekcentrum Track. Het 
heeft de vorm van een metalen hek dat 
nergens naartoe lijkt te leiden of niets be-
grenst. Als je met een stok of staaf tegen de 
verschillende spijlen van het hek tikt, weer-
klinkt de melodie van 'Altijd is Kortjakje 
Ziek'. Het werk is een nostalgische en speel-
se trip naar de kinderjaren van de bezoeker. 
Piero Golia creëert met 'Manifest Destiny' 
een situatie waarin je de keuze hebt om al 
dan niet een sprong in het ijle te wagen. In 
de Broeltorens kan je van een platform van 
3 meter hoog springen. Of je kiest voor een 
zachte landing op een schuimmatras, of je 
gaat gewoon terug. Wat opteer jij?

 R www.playkortrijk.be

Zomerfietsroute
Zie je door het bos de bomen niet meer? 
Begin dan jouw ontdekkingstocht met deze 
fietsroute die leuke zomerse plekjes met el-
kaar verbindt. Van Bar Amorse zal je wellicht 
al gehoord hebben, maar ken je A.A.P. (Aty-
pisch Atelier Publiek) van Bolwerk aan de 
Spinnerijkaai al? Of Barcyclette, een tussen-
stop waar zowat alles heel toepasselijk in het 
teken van de fiets staat? Haal de brochure 
van de zomerfietsroute op bij de dienst Toe-
risme of bij meldpunt 1777 in het stadhuis.

Nog niet genoeg?
Kan je maar niet genoeg krijgen van Kor-
trijk? Wil je ook buiten de zomer toerist 
spelen in eigen stad? Surf dan naar www.
kortrijk.be/zomerinkortrijk en www.toeris-
mekortrijk.be.

©
 Grenshoeve

©
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Kortrijk Kort 

Eerste gemeentelijk 
huurgarantiefonds 
in Vlaanderen

Kortrijk is de eerste Vlaamse stad die met 
een gemeentelijk huurgarantiefonds uit-
pakt. Dit fonds helpt huurders met een 
beperkt inkomen én staat in voor een 
gewaarborgde huur voor de eigenaars. 
Het Kortrijks huurgarantiefonds heeft 
een dubbel doel: meer private verhuur-
ders motiveren om hun huis te verhuren 
aan kwetsbare huurders én de toegang 
van die kwetsbare huurders tot de huur-
markt verhogen. Zo kan men meteen ook 
uithuiszettingen of het vroegtijdig afbre-
ken van huurcontracten vermijden. Het 
Kortrijks huurgarantiefonds kan tussen-
komen voor de betaling van maximaal 6 
maanden huur. Deze tussenkomst moet 
de huurder terugbetalen, eventueel met 
een afbetalingsplan. Het OCMW staat in 
voor de garantie en het beheer van het 
fonds. Voor zowel verhuurder als huurder 
zijn er een aantal voorwaarden om in het 
huurgarantiefonds te kunnen stappen.

 R www.kortrijk.be/huurgarantie 
info@kortrijkhuurt.be of 056 20 64 98

Imog haalt 
asbestcement  
op aan huis

Er is nog steeds veel asbestcement aan-
wezig in en rond onze woningen en dat 
brengt heel wat gezondheidsrisico’s 
met zich mee. Vandaar dat IMOG samen 
met OVAM en de Vlaamse overheid het 
impulsproject ‘versneld afbouwbeleid 
asbestcement’ organiseert. De kostprijs 
van de inzameling aan huis is daardoor 
verlaagd naar 30 euro all-in per 1000 kg. 
Je kan van deze dienstverlening gebruik 
maken door het aanmeldingsformulier te 
downloaden op www.imog.be/asbest-
cement. Je gaat naar het recyclagepark 
van IMOG Harelbeke of IMOG Moen en je 
koopt een asbestzak. Een set met daarin 
een overall, handschoenen, een FFP3-
mondmasker en een handleiding krijg je 
er gratis bij. Je belt vervolgens naar het 
gratis nummer 0800 99 827 en maakt 
een afspraak voor de ophaling. Je haalt 
de asbestcementplaten en –leien er met 
de nodige voorzichtigheid af en je vult de 
zak volgens de instructies. Daarna plaats 
je de zak langs de straatkant. De IMOG-
kraanwagen komt de bigbag op het af-
gesproken moment afhalen.

Tijdelijke sluiting 
stadsarchief 
wegens verhuis

Vanaf 19 november vind je het stadsar-
chief in Trezoor, het erfgoeddepot voor 
Zuid-West-Vlaanderen. De verhuis van het 
stadsarchief is een huzarenstukje en vergt 
uitgekiende logistieke voorbereidingen. 
Zo worden de rekken in het huidige stads-
archief gedemonteerd, heropgebouwd 
in Trezoor, met een simultane verhuis van 
het aanwezige archief. Om de verhuisbe-
weging in goede banen te leiden is er een 
sluitingsperiode van vrijdag 31 augustus 
tot en met 16 november 2018. Het stads-
archief voorziet tijdens die periode een 
digitale verderzetting van de dienstverle-
ning (aanvragen gezinssamenstellingen en 
opvragen bouwdossiers).

 R www.kortrijk.be/stadsarchief

Samen maken we 
onze stad mooi

Een gezellige stad is een propere en mooie 
stad. Daarom is de stedelijke dienst Nette 
Stad, onder begeleiding van Mooimakers 
en IMOG, begonnen met de opmaak van 
een vuilnisbakkenplan. Ruim 900 vuilnis-
bakjes op grondgebied Kortrijk worden 
gedurende vier maanden, gespreid over 
één jaar, gecontroleerd op vullingsgraad, 
aanwezigheid van sluikstort en de staat 
waarin ze verkeren (graffiti, wildplakken, 
beschadiging…). Met deze grootschalige 
monitoring wil Nette Stad ervoor zorgen 
dat de juiste vuilnisbak op de juiste plaats 
staat. De eerste controleperiode liep tus-
sen midden maart en midden april 2018. 
Uit deze eerste meting blijkt dat men de 
vuilnisbakjes overwegend correct ge-
bruikt. Bij een aantal vuilnisbakken trof 
men echter huisvuil en sluikstort aan. Dit 
soort afval hoort niet thuis in een open-
bare vuilnisbak. De tweede monitoring 
vindt plaats van midden juni tot midden 
juli 2018. Na deze tweede meting zal 
Nette Stad een nog beter zicht hebben 
op het gebruik van de vuilnisbakjes. Ze 
kunnen dan overgaan tot gerichte ac-
ties zoals bijvoorbeeld de capaciteit van 
overvolle vuilnisbakken verhogen, of de 
vuilnisbakken zichtbaarder maken.

 R www.mooimakers.be

 

Samen pakken 
we het aan!

In 2017 kreeg Kortrijk 192 meldingen 
binnen van partnergeweld. Toch is dit 
thema nog steeds taboe. Het stedelijk 
preventieteam van Kortrijk wil dit, in sa-
menwerking met acht studenten van de 
VIVES Hogeschool en partners die wer-
ken rond dit thema, doorbreken. In het 
kader van hun bachelorproef deden de 
studenten onderzoek over  intrafamili-
aal geweld. Naast een literatuurstudie 
en het verzamelen van cijfergegevens 
bezochten ze organisaties binnen en bui-
ten Kortrijk die werken rond deze proble-
matiek, zowel preventief als curatief. Als 
eindproduct voor hun bachelorproef ko-
zen ze voor een folder waarin slachtoffers 
van partnergeweld lezen waar ze terecht 
kunnen voor  hulp. Meer info? Zie de fol-
der en facebookpagina van het stedelijk 
preventieteam of bel het nummer 1712 
bij vragen over geweld.

 R www.facebook.com/preventieteamkortrijk

Word vrijwilliger 
voor twee Joka-
kampen in Heule
 

Tijdens de zomervakantie strijken twee 
Joka-kampen neer in Heule: van 23 tot en 
met 27 juli in Zonnebloem VZW en van 30 
juli tot en met 3 augustus in De Branding. 
Joka organiseert zomerkampen voor jon-
geren in woonzorgcentra, voorzieningen 
voor personen met een beperking en 
psychiatrie. De jongelui logeren een week 
in de voorziening en doen er vrijwilligers-
werk zoals de organisatie van een activiteit 
of een daguitstap. Zo bezorgen ze zichzelf 
en de bewoners een weekje vakantie. 
Van 23 tot en met 27 juli is Joka actief in 
Zonnebloem vzw, een voorziening voor 
jongeren (0 tot 25 jaar) met beperkingen. 
Van 30 juli tot en met 3 augustus is De 
Branding aan de beurt. De Branding is een 
deel van de groep WAAK en biedt in de re-
gio Zuid-West-Vlaanderen ondersteuning 
aan personen met beperkingen op het 
vlak van wonen, dagbesteding, vrije tijd 
en persoonlijke ontwikkeling. Ben je 16 of 
ouder? Schrijf je in en maak er samen met 
de andere vrijwilligers een gezellige week 
van. ’s Avonds steken jullie de koppen bij 
elkaar om de activiteiten voor te bereiden 
en nadien is er tijd om te keuvelen en met 
elkaar op te trekken.

 R www.jokaweb.be
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Gezonde lucht voor 
een gezond lichaam

Geveltuinen maken de stad 
gezonder en groener

De stad die we
kunnen willen

KLIMAATTIP:
KIES VOOR DE 
FIETS VOOR JE 
WOON-WERK 
VERKEER!
Woon je op minder dan 7 km van je 
werk? Dan fiets je toch? Want 7 km 
is een haalbare afstand. Wie die da-
gelijks aflegt, verdient een schou-
derklopje. De 7 km-club omarmt 
daarom iedereen die fietst naar het 
werk. Door de fiets in plaats van 
de auto te nemen, zorgen we voor 
minder uitstoot van broeikasgas-
sen, minder luchtvervuiling en min-
der lawaai. Elke fietser betekent bo-
vendien een auto minder in de file.

7 km x 220 werkdagen x gemiddeld 
100 gr CO2 per km = 308000 gram of 
308 kg per jaar.

 R www.7kmclub.be

Goede luchtkwaliteit is belangrijk voor 
onze gezondheid. Fijn stof en vervui-
lende stoffen zoals stikstofoxide steken 
daar een stokje voor. Die komen voorna-
melijk in de lucht door verkeer, industrie 
en energieverbruik door verwarming. 
Met het risico op problemen met lucht-
wegen, astma, hartaanval en kanker als 
gevolg. Het is dus in ieders belang om de 
lucht in onze stad te verbeteren.

METEN IS WETEN 
Grote delen van onze stad kampen met 
een slechte luchtkwaliteit. Om nog beter te 
kunnen inschatten waar we precies moeten 
ingrijpen, plaatsen we sensoren om de aan-
wezigheid van stikstof en fijn stof te meten. 

Eind juni werd de eerste sensor geplaatst in 
de Minister Libaertlaan. Vijf andere plekken 
in de stad volgen nog. De resultaten van de 
metingen vind je binnenkort op de website 
van Kortrijk Klimaatstad. 

SAMEN IN ACTIE 
Meer groen betekent betere lucht. Nieuwe 
natuur zorgt voor meer zuurstof. We plan-
ten elk jaar gemiddeld duizend nieuwe 
bomen en leggen nieuwe groenzones aan. 
Ook jij kunt helpen. Leg een geveltuintje 
aan of plant extra groen in je (voor)tuin. 
Minder autoverkeer betekent minder 
luchtvervuiling. Daarom leggen we geen 
nieuwe autowegen aan, maar wel nieuwe 
fietsroutes. Jij helpt de luchtkwaliteit voor-

uit door wat vaker je fiets van stal te halen 
in plaats van je auto. Of beter nog, door je 
auto in te ruilen voor een fiets. 

Minder stoken betekent gezonder ade-
men. Met een goede dak- en gevelisolatie 
moet je minder verwarmen en stoot je 
minder uit. Is je huis al goed geïsoleerd? 
Investeer dan in zonneboilers of zonnepa-
nelen. Die helpen je energieverbruik tot 
een minimum te beperken.  Voor het aan-
leggen van een geveltuintje, inruilen van 
je auto voor een fiets en het beter isoleren 
van je woning kan je een premie krijgen 
van de stad. 

 R www.kortrijk.be/klimaatstad

Met een geveltuin breng je een stukje na-
tuur in de stad. Zo’n geveltuintje fleurt niet 
alleen je huis, maar de hele straat op. Ge-
velgroen bevordert bovendien een goede 
gezondheid. Planten maken zuurstof aan 
en filteren fijn stof. Studies tonen aan dat 
een mooi uitgegroeide klimplant aan je 
gevel evenveel fijn stof kan opvangen als 
een gemiddelde laanboom. Geveltuintjes 
zorgen ook voor verkoeling tijdens de zo-
merhitte en stimuleren het sociaal contact. 

Ben je gewonnen voor het idee van de 
geveltuin? Dan hoef je de stad enkel 
te melden dat je een geveltuintje hebt 
aangelegd of van plan bent dat te doen. 
Daarbij heb je meteen de keuze om een 
forfaitaire premie van 25 euro aan te vra-
gen. Bij de aanvraag voeg je de factuur 

van je plantgoed (en bevestigingsma-
teriaal) toe samen met een foto van je 
nieuwe geveltuin. 

Maagdenpalm, winterjasmijn, klimop, 
clematis of blauwe regen zijn enkele 
voorbeelden van ideale klimplanten. 
Om je geveltuin aan te leggen, koop je 
teelaarde en bevestigingsmateriaal. Haal 
langs je gevel één of enkele tegels uit de 
stoep. Graaf het plantgat diep genoeg 
om de wortels van je planten ruim plaats 
te geven. Plaats de planten erin, vul met 
teelaarde, geef gul water en bevestig de 
klimplant aan de gevel. Er zijn uiteraard 
wel een aantal voorwaarden. Die vind je 
terug op de website. 

 R www.kortrijk.be/geveltuin

In de zomer van 2016 startte een intensief 
proces om na te denken over de toekomst 
van onze stad. Met stedenbouwkundige 
experts, ondernemers, politieke mandata-
rissen en vooral met de inwoners van Kor-
trijk. Zowat 1000 inwoners lieten hun stem 
horen tijdens drie grote stadsdebatten.  

Het boek ‘De stad die we kunnen willen’ 
vertelt het verhaal van de zoektocht naar 
een toekomstvisie voor Kortrijk. De publi-

catie geeft een neerslag van het studie- en 
participatietraject en sluit af met een ka-
der voor alle toekomstige ontwikkelingen 
in de stad. 

De boekvoorstelling en de presentatie van 
de resultaten van de stadsdebatten vin-
den plaats in de Budascoop op 9 juli 2018 
om 20 uur. Iedereen is welkom!

 R Inschrijven kan op www.kortrijk2025.be. 

Boek bundelt de resultaten van de studie en stadsdebatten Kortrijk 2025. 

©
 Le

ct
rr



16 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 17

J U L I  -  A U G U S T U S  2 0 1 8J U L I  -  A U G U S T U S  2 0 1 8

Kortrijk Kort 
Tvelootje, 
deelsysteem voor 
kinderfietsen

Kortrijk zet in op duurzame mobiliteit. De 
fiets neemt daarbij een prominente rol in. 
De initiatieven volgen elkaar snel op, en de 
Deelfabriek voegt daar eentje aan toe: ‘Tve-
lootje’, een deelsysteem voor kinderfiet-
sen. Kinderen groeien snel, maar hun fiets-
jes groeien helaas niet mee. Voor 40 euro 
per jaar voor een gewone fiets, en 20 euro 
per jaar voor een loopfiets, helpt Tvelootje 
jouw kinderfietszorgen de wereld uit. Ont-
groeit jouw zoon of dochter de gehuurde 
fiets, dan ruil je die gewoon in tegen een 
groter exemplaar. De fietsen die Tvelootje 
ter beschikking stelt, verkeren altijd in een 
uitstekende staat. Kwaliteit en veiligheid 
zijn verzekerd. Het dagelijks onderhoud 
van de fietsen blijft wel de verantwoorde-
lijkheid van de gebruiker. Daarvoor kan je 
terecht bij één van de vele bekwame vak-
mensen in onze stad. Of je roept de hulp in 
van de fietskeuken. Daar leer je zelf je fiets 
herstellen en betaal je enkel de kosten van 
het materiaal. Tvelootje start in september, 
maar je kan nu al een fiets reserveren. Laat 
ons weten wat voor fiets en welke maat/
leeftijd je nodig hebt.

 R www.kortrijk.be/tvelootje

Stad Kortrijk 
lanceert 
voederpas voor 
zwerfkatten
 

De stad past het verbod om dieren op 
openbaar domein te voederen aan. Het 
politiereglement vermeldt voortaan dat 
vrijwilligers die een voederpas hebben 
op toegewezen locaties zwerfkatten 
eten mogen geven. Het idee voor een 
dergelijke pas is ontstaan in overleg met 
het dierenasiel Leiestreek, dat instaat 
voor het steriliseren van zwerfkatten. 
Enkel gesteriliseerde zwerfkatten, met 
een knip in het rechteroor, krijgen wat 
lekkers. Wie niet-gesteriliseerde katten 
opmerkt, moet dit onmiddellijk melden 
aan het dierenasiel. Vrijwilligers die in 
het bezit zijn van een voederpas geven 
altijd droogvoer in een bakje. De vrijwil-
ligers nemen hun bakje dagelijks mee 
en ruimen niet opgegeten voedsel op, 
om te voorkomen dat de voedselresten 
ongedierte zoals ratten aantrekken. Een 
voederpas aanvragen kan via meldpunt 
1777 of via www.kortrijk.be/producten/
voederpas-voor-zwerfkatten. Je kan er 
ook het reglement nalezen.

Melding voor 
de stad? Snel en 
eenvoudig via de 
1777 app

Het centrale contactpunt van de stad Kor-
trijk, meldpunt 1777, krijgt jaarlijks dui-
zenden meldingen, suggesties, klachten 
en vragen. Je kan een melding maken via 
de website van de stad, per mail of per 
telefoon, maar de handigste manier is on-
getwijfeld via de 1777 app. Hoe gaat het 
in zijn werk? Download gratis de app via 
de Google Play Store of de Appstore van 
Apple op je smartphone of tablet. Vul je 
naam en emailadres in en omschrijf het 
probleem of de melding. Je kan onmid-
dellijk een foto nemen of opladen en die 
doorsturen. Duid bovendien de plaats van 
de melding aan op de kaart. Zo weten de 
stadsdiensten precies waar het probleem 
zich voordoet. Via 1777opkaart.be kan je 
de locatie, type en status van alle meldin-
gen van de afgelopen weken bekijken.

Chiplezer spoort 
overleden 
huisdieren op

Je hebt het helaas misschien al zelf mee-
gemaakt. Jouw geliefkoosd huisdier is 
opeens verdwenen en zoekacties leve-
ren niets op. Maar wist je dat het wette-
lijk verplicht is om jouw huisdier te laten 
chippen? Dat kan bij de dierenarts. Als 
jouw hond of kat gechipt is, kan Imog het 
verlossend antwoord bieden op de vraag 
wat er met jouw huisdier gebeurd is. 
Imog is een erkende inzamelplaats voor 
overleden gezelschapsdieren. Openbare 
diensten zoals brandweer of politie bren-
gen de dode dieren die ze vinden binnen 
bij Imog. Daar beschikt men sinds kort 
over een chiplezer. Hiermee kan men 
binnengebrachte en gechipte huisdieren 
(katten en honden) identificeren door 
een 15-cijferig-nummer in te voeren op 
een speciale website. Op die manier kan 
Imog de eigenaars op de hoogte bren-
gen van het overlijden van hun huisdier. 
Zo blijven baasjes niet langer in het on-
gewisse en kunnen zij hun verlies beter 
verwerken.

ARCAID in de 
bibliotheek
 

Tegenwoordig is een bibliotheek niet al-
leen een plaats waar je boeken, muziek 
of films kunt ontlenen. Bibliotheken evo-
lueren naar een plaats met een bredere 
maatschappelijke waarde. Enkele studen-
ten Industrieel Productontwerp van Ho-
west spelen daarop in. Matthias, Andreas, 
Fanny en Jasper ontwierpen ARCAID, een 
moderne halfopen ruimte waarin je klas-
sieke retro arcade games kan spelen én 
beleven. Aan de achterkant van het meu-
bel is een ‘expositie wall’ voorzien. Lokale 
(amateur)kunstenaars kunnen er hun 
werk tonen, maar er is evengoed ruimte 
voor filmpjes met de nieuwste tricks van 
de skaters van Tranzit.
 

 R matthias.dm@outlook.com

Biolace,  
eigenzinnige 
kanttentoonstelling 
in Texture

Texture pakt uit met een eigenzinnige 
kanttentoonstelling. Verwacht een selec-
tie zeldzame kant in combinatie met een 
intrigerende toekomstvisie voor 2050. 
Professor Carole Collet, verbonden aan 
Central Saint Martins in Londen, werkt 
sinds enkele jaren aan BIOLACE. BIOLACE 
is een onderzoeksproject waarbij duur-
zaamheid, de overbevolking en voeding 
met elkaar verweven zijn. 
BIOLACE stelt vier imaginaire, voedzame 
planten voor: Basil n° 5, Gold Nano Spin-
ach, Factor 60 Tomato en Strawberry 
Noir. Deze vier planten hebben één extra 
gemeenschappelijk kenmerk: hun DNA 
werd geprogrammeerd zodat hun wor-
tels groeien in een kant(werk)patroon. 
BIOLACE vormt de kapstok van de ten-
toonstelling. Aan de vier plantenthema’s 
koppelt Texture unieke kantwerkstukken 
uit de museumcollectie. Zo is de Schatka-
mer gevuld met een waaier aan fijne kant-
strookjes, kant als entre-deux verwerkt in 
luxueuze onderkleding, kledingstukken 
in zwarte chantilly en kant gemaakt uit 
goud- en zilverdraad. De tentoonstelling 
loopt van 14 juli tot en met 11 november.

 R thisisalive.com/biolace

 R www.texturekortrijk.be
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HEULE

ZOMERCONCERTEN 
Op woensdag 22 augustus is Heuleplaats het decor voor een 
avond vol muziek en sfeer. Samen met familie, vrienden en/of 
buren kan je er genieten van concerten van Beaufort en cover-
groep Picanol Band, een olijke bende collega’s van het gelijkna-
mige bedrijf. Om 21 uur maken Guy Swinnen en zijn band hun 
opwachting met een ijzersterke, unieke liveshow. Tijdens de 
optredens knabbel je van hapjes aan de talrijke eetkraampjes, 
of nip je van drankjes aan de buitenbars van de plaatselijke 
horecazaken. Nog FIK-jetongs over van Sinksen? Gebruik ze hier 
of op andere evenementen georganiseerd door Feest in Kortrijk.

ROLLEGEM-AALBEKE 

VERVOERSDIENST ’T BUSJE 
Maak jij regelmatig de uitstap van Rollegem naar Aalbeke, of omge-
keerd? Als je met de Lijn tussen de twee deelgemeenten moet reizen 
dan doe je meer dan een uur over drie kilometer... niet erg handig. 
Daarom is er nu 't Busje! 't Busje rijdt op weekdagen acht keer per 
dag van Rollegem naar Aalbeke en omgekeerd. Er zijn verschillende 
opstapplaatsen en één rit kost één euro. De reistijd van begin tot 
eindhalte bedraagt ongeveer tien minuten. 

 R Vertrektijden en haltes vind je via deze link:  
www.kortrijk.be/wijkteams/producten/t-busje-vervoersdienst.

HEULE 

EERSTE FASE 
ONTWERP HEULEBEEK 
Maatontwerpers en Antea Group werken aan een ontwerp 
voor het gebied rond de Heulebeek en het beschermd dorps-
gezicht Preetjesmolen. Stad Kortrijk schreef de opdracht uit, 
maar ook Natuurpunt Kortrijk en Erfgoed Vlaanderen zitten 
mee rond de tafel. Het project is opgesplitst in 3 deelgebie-
den. Deelgebied 1 bevindt zich tussen de E. Hullebroucklaan 
en de Heulebeek. Het ontwerp daarvoor is zo goed als af en 
de uitvoering is voorzien in het voorjaar van 2019. Het studiewerk voor 
de volgende deelgebieden wordt aangevat in het najaar van 2018. 

In het ontwerp van deelgebied 1 worden het speelveld en de boom-
gaard meer open gemaakt. Centraal komt een wandelpad. Je zal via 
een brug/platform over de Heulebeek kunnen. Een tweede brug zorgt 
dat je ook de toekomstige bypass kan oversteken. Centraal komen 2 
speelheuvels met daarop onder andere een glijbaan en boomstammen 
waarop kinderen kunnen klauteren en balanceren. Ter hoogte van de 
wilgen komt nog een boomhut. Achter de heuvels zal de oever een 
minder steile helling krijgen om de beleving met de beek te versterken. 
In grote delen van de beekvallei zullen dieren grazen. Hier en daar zal 
men daarom veepoortjes installeren. De toegang tot het gebied blijft 
via de E. Hullebroucklaan ter hoogte van de Dwarsweg. 

KORTRIJK ZUID

HET VROLIJK VERZET
IN HOEVE TE COUCX  
Begin mei lanceerde de stad een oproep voor een pop-up 
initiatief in Hoeve Te Coucx. Een onafhankelijke jury boog zich 
over alle ingediende projecten en koos uiteindelijk unaniem 
voor het Vrolijk Verzet. De toegankelijkheid van het project en 
het betrekken van de buurt en de omgeving gaven de doorslag. 
Het Vrolijk Verzet wil een hapje en een drankje aanbieden aan de 
bezoekers van stadsgroen Marionetten. Ze willen er ook expe-
rimenteren met het kweken van insecten voor consumptie. Als 
alles goed gaat opent het Vrolijk Verzet begin juli de deuren van 
Hoeve Te Coucx. De concessie loopt tot 31 oktober, wat betekent 
dat je er ook in de herfst nog terecht kan om te ontspannen na 
een wandeling in de natuur.

GROOT-KORTRIJK

JACHTPLANNEN IN VLAANDEREN
DIGITAAL BESCHIKBAAR 
Wie wil jagen in Vlaanderen, moet een plan van zijn jachtterrein indie-
nen. In dat jachtplan staat aangegeven welke percelen mogen bejaagd 
worden. De kaarten raadpleeg je sinds 20 juli 2017 online op www.
geopunt.be. Wie vaststelt dat zijn eigendom foutief is weergegeven op 
een jachtplan, kan dit laten rechtzetten. De procedure voor het wijzigen 
van een jachtplan vind je op de website www.vlaanderen.be/nl/natuur-
en-milieu/natuurbeheer/een-jachtplan-aanpassen. Hulp nodig? Op de 
website www.schietinactie.be van Vogelbescherming Vlaanderen vind 
je een stappenplan en filmpje. De opname van nieuwe eigendommen 
in een jachtplan kan voortaan enkel met schriftelijke toestemming van 
de eigenaar. Jouw eigendom kan dus niet langer zonder je medeweten 
opgenomen worden in een jachtplan.

Bij nazicht bleek dat verschillende percelen van de stad en het OCMW 
in jachtgebied liggen, waaronder Tinekesbos in Heule, stadsgroen 
Ghellinck in Bissegem, stadsgroen Marionetten en verschillende be-
graafplaatsen. Het spreekt voor zich dat men in deze gebieden niet kan 
jagen. De stad en het OCMW namen dan ook de nodige stappen om 
deze percelen uit te kleuren uit het jachtplan. De behandeling van de 
wijzigingsaanvraag kan wel enkele maanden in beslag nemen.

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

© Kattoo

© Kattoo
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STEDELIJK NOODPLAN
In België bestaat er een wettelijk rampen-
plan dat in werking treedt bij grote onge-
vallen, branden of andere omvangrijke 
noodsituaties. Alle regels en procedures 
zijn hiervoor wettelijk geregeld en vast-
gelegd. Met een fictieve druk op de knop 
nemen de bevoegde instanties hun verant-
woordelijkheid op. Bij het stedelijk nood-
plan is er geen specifiek scenario. Het is een 
verlengstuk van bestaande initiatieven die 
steun bieden aan mensen die het moeilij-
ker hebben in uitzonderlijke weersomstan-
digheden. Kortrijk voorziet die extra steun 
in de winter, en ook in de zomer, van 15 juni 
tot 15 september.

Ook jij kan je steentje bijdragen door sim-
pelweg alert te zijn. Heb je familieleden die 
een dagje ouder worden of buren die kam-
pen met ziekte? Breng hen dan eens een 
bezoekje en vraag of je iets voor hen kan 
doen. Kom je in een situatie terecht waar je 
zelf geen hulp kan bieden? Neem dan con-
tact op met meldpunt 1777. Dat kan door 
gratis te bellen naar 1777, te mailen naar 
1777@kortrijk.be, of via app1777. Spreek 
gerust ook gemeenschapswachten, wijkin-
specteurs en buurtwerkers aan. Ze kunnen 
jou meer informatie verstrekken over het 
noodplan en desnoods doorverwijzen naar 
andere diensten. Om even af te koelen en 
tegelijk een babbeltje te slaan, kan je ook 
terecht in de wijkcentra van het OCMW of 
de cafetaria’s van de woonzorgcentra.

 R www.warmedagen.be

 R www.kortrijk.be/wijkteams

ZUINIG MET WATER
Tijdens de warme zomermaanden brengt 
water de nodige verfrissing. Grasmatten en 
bloemperken worden rijkelijk besproeid, 
zwembaden gevuld. De Watergroep staat 
in Kortrijk elke dag in voor de levering van 
kwalitatief drinkwater. Wil je dat zo houden, 
neem dan volgende tips ter harte. Sproei 
de tuin alleen als het langdurig droog is, als 
het even kan liefst met opgevangen regen-
water. Begiet je planten en bloemen ’s mor-
gens vroeg of ‘s avonds laat. Besproei je ga-
zon niet, gras herstelt zich na lange droogte 
sneller dan je dacht. Was je auto met put-
water of sla gewoon een keertje over. Neem 
ten slotte na een lange warme dag liever 

een douche dan een bad, bij voorkeur met 
een zuinige sproeikop. Je kan tot 5 douches 
nemen met dezelfde hoeveelheid water 
van een bad. Je spaart trouwens niet alleen 
water uit, maar ook centjes!

 R www.dewatergroep.be

OPERATIE PERFORATIE
In het dichtbevolkte Vlaanderen is veel 
open ruimte dichtgelegd met verharding 
die geen water doorlaat. Door het veran-
derende klimaat krijgen we tegelijk vaker 
intense regenbuien te verwerken. Als dat 
water meteen wegspoelt, kan het water-
last veroorzaken. Toch verdroogt onze 
bodem. Het is dus een veel beter idee om 
het regenwater te houden waar het valt en 
ervoor te zorgen dat het in de grond kan 
dringen. Operatie Perforatie wil over heel 
Vlaanderen overbodige verharding opbre-
ken en de ruimte inrichten met meer groen, 
en plaats voor water. Beschikken jij en jouw 
vereniging, school of bedrijf over een ter-
rein dat baat zou hebben bij Operatie Per-
foratie? Dien je projectvoorstel in vóór 31 
oktober en maak kans op een budget om je 
plannen uit te voeren.

 R www.operatieperforatie.be

INBRAAKBESTRIJDING
Wist je dat er in België meer dan 150 wo-
ninginbraken per dag plaatsvinden? Dat 
gebeurt vaak tijdens de donkere maanden 
vanaf november, maar ook de zomervakan-
tie is een gevoelige periode. Veel mensen 
gaan dan op reis, en voor sommigen wacht 
bij thuiskomst een onaangename verras-
sing. Je kan inbraak nochtans voorkomen 
met een aantal eenvoudige gewoontes. 
Sluit altijd ramen en deuren, zelfs bij korte 
afwezigheden. Laat laptops, tablets en 
smartphones niet liggen aan het raam. 
Zorg dat je huis een bewoonde indruk 
geeft door verlichting met tijdschakelaars 
te gebruiken, of aan de buren te vragen om 
de rolluiken omhoog en omlaag te doen. 
Makkelijk en gratis!

Weet je echt niet waar te beginnen? Of wil je 
meer tips over het beveiligen tegen inbraak? 
Neem dan contact op met het Stedelijk Pre-
ventieteam via 1777 of preventieteam@kor-
trijk.be. Of neem een kijkje op www.1dagniet.
be. Daar kan je ook je eigen originele ideeën 
delen, want ook jij kan optreden tegen in-
braken. In de laatste week van oktober volgt 
nog een sensibiliseringsactie met als orgel-
punt de vijfde nationale actiedag tegen wo-
ninginbraken op 26 oktober.

Het zomert in onze stad en dat betekent voor de meesten onder ons 
feest! Maar niet voor iedereen. Sommige mensen zijn extra kwetsbaar 
wanneer het te warm wordt. Help jij een handje? Let je trouwens op je 
waterverbruik bij extreme droogte? En wie houdt er thuis een oogje in 

het zeil wanneer je op vakantie vertrekt?

Preventietips
en weetjes

voor de zomer
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in kortrijk

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

agenda van 4 juli t.e.m. 7 september 2018
FILM | ONTSPANNEN MET EEN FILM? | Ook 
tijdens de zomervakantie blijft Budascoop dagelijks open met 
straffe films. In juli staan volgende films op het programma: 
Voyage of Time, Tully, Sweet Country, The Guilty, The Man Who 
Killed Don Quixote. In augustus: Dogman, The Children Act, 
Three Faces, Under the Silver Lake, en veel meer! | € 9/7,50 
(-26/65+)/6,50(kinderfilms) | www.budakortrijk.be | Zie p. 11

T.E.M VRIJDAG 6 JULI

SPEL | PRETMOBIEL | 14 - 18 uur | Van Raemdonckpark |  
www.kortrijk.be/pretmobiel
WORKSHOP | WE'RE ON A ROAD TO NO-
WHERE... ZOMERWEEK 2018 | Workshops, 
cursussen, lezingen… | Vormingplus Midden- en Zuid-West-
Vlaanderen, Wandelweg 11 | www.vormingplusmzw.be

T.E.M. ZATERDAG 7 JULI

SPORT | FITMOBIEL OP TOER | di en do van 19.30-
22u en za van 10.30-12u | Aalbeke | www.fb.com/vzwSportplus

T.E.M. ZONDAG 15 JULI

SPORT | DUIVELS KORTRIJK | Schouwburgplein | 
www.duivelskortrijk.be
SPORT | HEULE DUIVELT WK2018 | Muster, Stijn 
Streuvelslaan 45, Heule | www.facebook.com/heuleduivelt
SPORT | PANNA | Blauwe Hoeve, Doorniksesteenweg 15 | 
www.facebook.com/contentev

T.E.M. ZONDAG 22 JULI

TENTOONSTELLING | LEGO AMAZINGS EXPO |  
€ 15/12 (4-12j) | Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 |   
www.amazings.eu

T.E.M. ZONDAG 26 AUGUSTUS

BEGELEIDE RONDLEIDING | BEGELEIDE TOUR 
LANGS EEN SELECTIE VAN BINNEN -EN 
BUITENWERKEN VAN PLAY | elke zondag tijdens 
de zomervakantie van 14 - 17u | € 7 p.p. | maximum 20 personen 
per gids | www.playkortrijk.be

T.E.M. ZONDAG 2 SEPTEMBER

SPEL | DE SCHATTEN VAN VLIEG IN TEXTURE: 
VLAS-VOEL-BAD | 10 - 18u | TEXTURE - Museum over 
Leie en Vlas, Noordstraat 28 | www.texturekortrijk.be

T.E.M. 11 NOVEMBER

FESTIVAL | PLAY KORTRIJK | Verschillende locaties in de 
stad | www.playkortrijk.be | Zie p. 8-11
WORKSHOP | WORKSHOPS PLAY KORTRIJK | 
BUDAFabriek, Dam 2 | www.playkortrijk.be/nl/scholenaanbod

DONDERDAG 5 JULI

BEGELEIDE RONDLEIDING | VERGETEN MARKTEN 
IN KORTRIJK | 19 - 21u | € 4 | Belfort, Grote Markt |  
www.gidsenplus.be
FILM | DOCUMENTAIRE: EINDDAGEN DER 
MENSHEID -  VZW SAMO PRAVO | 20.15 - 22u | 
€ 10 | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | samopravo.com
NETWERKEVENT | EUROMETROPOLIS CAFÉ | 
18.30 - 24u | gratis | Budatoren, Kapucijnenstraat z/n | Verplicht 
inschrijven op www.budalibre.be
MARKT | ZOMERMARKT MET HAPJES, 
DRANKJES, CONCERTEN | vanaf 17u | Sint-Maar-
tenskerkhof & Jozef Vandaleplein | Zie p. 4-7

VRIJDAG 6 JULI

SPORT | DAUWTRIP | 7 -  9u | € 5 | Wijkcentrum 'T Cirkant, 
Hellestraat(Mar) 6, Marke | cirkant@ocmwkortrijk.be
FIETSEN | INFOSESSIE ELEKTRISCH FIETSEN | 
13.30 - 15u | Fietsencentrum Mobiel, Min. Tacklaan 57 | educa-
tie@mobiel.be, 056 24 99 16
SPELEN | DE KLEINE K ON TOUR | 13.30 - 16.30u, ook 
op 13 juli en 3 en 10 augustus | De Heerlijkheid van Heule, Zeger 
van Heulestraat 55, Heule | www.facebook.com/dekleinek.kortrijk
KERMIS | HEULE-WATERMOLENKERMIS | t.e.m. 
ma 9/7 | Watermolenwal, Heule | www.feestcomitewatermolen.be
CONCERT | 25 JAAR BEGIJNHOFCONCERTEN 
'JACQUES CORYN' | 20 - 22u | € 20 | Schouwburg Kor-
trijk, Schouwburgplein 14 | www.marnixring.org/nl/begijnhof-
concert-jacques-coryn-2018

ZATERDAG 7 JULI

EVENT | KIDS#LOL - NIEUW KINDEREVENE-
MENT IN HEULE | 14 – 18u | € 5 | Kasteel van Heule, 
Heulsekasteelstraat 1, Heule | www.facebook.com/ocdevonke
TENTOONSTELLING | MINERALEN-FOSSIELEN-
HAAIENTANDEN DER LAGE LANDEN | 10 - 
17u, ook op zo 8/7 | OC Molenheem, Izegemsestraat 205, Heule 
| 0475 74 32 61 | www.guapoteambelgium.be
BEGELEIDE RONDLEIDING | NACHTDIEREN | 19.30-
22u | Natuurtuin Desloovere, afspraak ingang natuurtuin op het 
einde van de Goedendaglaan (aan de glasbol) | www.natuur-
punt.be/agenda/vleermuizen-28009
STADSWANDELING | DE VLAAMSE BEWEGING 
IN KORTRIJK | 14.30u | € 6 | 4,5km met tussenstop | 
Start op Veemarkt, kant winkelcentrum K | 0486 22 90 43 |  
jan.deweer@hotmail.com  
FESTIVAL| BOS! FESTIVAL | vanaf 15u | VVK € 25 | na-
tuurdomein Bergelen, Gullegem | www.bosfestival.be | Zie p. 4-7

Het gezicht van De Drie Hofsteden wordt nu bepaald door twee belangrijke 
elementen: de flatgebouwen en het Gebroeders Van Raemdonckpark. Maar 
eind jaren ’60 zag de Drie Hofsteden er toch ietsje anders uit. De eerste van 
twee woontorens was nog in aanbouw en ook het Raemdonckpark stond nog 
in de kinderschoenen. Sindsdien heeft de natuur flink haar werk gedaan en is 
het park geëxplodeerd tot een groene oase. Ook de mens heeft intussen ferm 
zijn stempel gedrukt op de Drie Hofsteden. De afgelopen jaren ondergingen 
de twee appartementsblokken van de sociale huisvestingsmaatschappij Goed-
kope Woningen een grondige metamorfose. Er kwam ook een kleiner derde 
blok bij. Op de daken van dit nieuwbouwvolume komt nog meer groen in de 
vorm van een moestuin en een gemeenschappelijke tuin voor de bewoners.

Eind jaren ‘50 was onze stad op zoek naar plaats om uit te breiden. Het 
gebied tussen de Oudenaardsesteenweg en de spoorlijn bleek daarvoor de 
ideale locatie. Men doopte het nieuwe stadsdeel ‘Drie Hofsteden’, naar de 

drie hoeves die er vroeger in de vallei van de Klakkaertsbeek stonden.

Vroeger en nu
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ZONDAG 8 JULI

ETEN EN DRINKEN | ZOMERBAR KORT-BIJ | 12 - 
18u, ook op zo 15/7, 22/7,  29/7, 5/8, 12/8,  19/8 en 26/8 | 
Pontforthoeve, Sint-Anna 10 | facebook.com/kortbij
BEGELEIDE RONDLEIDING | ZONDAGSWANDE-
LING: NATUUR IN DE STAD | 14.30 – 16.30u | € 4 | 
Dienst Toerisme, Begijnhofpark | www.gidsenplus.be
THEATERVOORSTELLING | 'DE ZEER SCHONE 
UREN VAN JUFFROUW SYMFOROSA, BE-
GIJNTJEN' | 16 - 17u  | Kapel Begijnhof, Begijnhof | www.
facebook.com/KortrijksBegijnhof 
FIETSEVENEMENT | KORTRIJK GORDELT + OP-
TREDENS GHOST ROCKERS & GREEN ON-
IONS | vanaf 7u | Start op Groeningekouter of aan OC Marke | 
info@kortrijkgordelt.vlaanderen | Zie p. 4-7
EVENT | 11 JULIVIERING AALBEKE – CON-
CERT KONINKLIJKE HARMONIE EEN-
DRACHT AALBEKE | 11-12.30u | Evenementenplein 
Aalbeke | 0472 46 72 19 | Davidsfonds Aalbeke
EVENT | 11 JULIVIERING HEULE – CONCERT 
JAN CAPELLE | vanaf 11u | Hoeve Heerlijkheid van Heule, 
Zeger van Heulestraat 53-55, Heule | Davidsfonds Heule | 056 36 
03 44 | lievebob@scarlet.be 
FILM | DARKEST HOUR | 18u | ook op ma 9/07 20.15u 
| € 9/7,50 (-26/65+) | www.budakortrijk.be

MAANDAG 9 JULI

KAMP  | KUNSTFABRIEK KORTRIJK (OVER-
LEIE) | 9 - 16u, t.e.m. vr 13/7 | € 105 | Werkplek Kunstfabriek, 
Kapelstraat 5 | daskunst.be/kortrijk/kunstfabriek
TORENMUZIEK 2018 | STADSBEIAARDIER KOEN 
COSAERT | 11 - 12u |  Belfort, Grote Markt | www.kortrijk.
be/torenmuziek | Zie p. 4-7
SPEL | PRETMOBIEL | 14 - 18u, t.e.m. vr 13/7 |  
Astridpark | www.kortrijk.be/pretmobiel
TORENMUZIEK 2018 | JONATHAN LEHRER, 
FREELANCE BEIAARDIER (USA) | 19.30 - 
20.30u | Belfort, Grote Markt | www.kortrijk.be/torenmuziek | 
Zie p. 4-7

DINSDAG 10 JULI

EVENT | GULDENSPORENVIERING GROE-
NINGEKOUTER | 17- 22u | Groeningekouter | gulden-
sporencomite@gmail.com | Zie p. 4-7
SPORT | FITMOBIEL OP TOER | di en do 19.30-22u en 
za 10.30-12u, t.e.m. 10/7 | Sportcampus Lange Munte | www.
facebook.com/vzwSportplus
GEZONDHEID | BLOEDINZAMELING | 18 - 21u | OC 
De Vonke, Lagaeplein 24, Heule | www.rodekruis.be

WOENSDAG 11 JULI

MISVIERING | GULDENSPORENMIS OPGE-
LUISTERD DOOR SINT-JANSKOOR | 10 -11u | 
Sint-Michielskerk, Sint-Michielsplein | achilles.surinx@skynet.be 
BEGELEIDE RONDLEIDING | NATUUR-WONDER-
WANDELINGEN 2018 | 19.15 - 23u, ook op wo 22/8 | 
 www.natuurpunt.be/agenda

VRIJDAG 10 AUGUSTUS

FESTIVAL | ALCATRAZ HARD ROCK & METAL 
FESTIVAL | ook op za 11/8 en zo 12/8 | € 50/130,50 | Sport-
campus Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 | www.alcatraz.be | 
Zie p. 4-7

ZONDAG 12 AUGUSTUS

KAMP | DANSSTAGE VOOR GEVORDERDE 
DANSERS (URBAN) | t.e.m. 17/8 | € 395 | De Wa-
rande, Ringlaan 30a, Heule | info@freetime.be, freetime.be/
vakanties/?v=6826 
KAMP | KUNSTKANJERS | t.e.m. 17/8 | € 260 | De 
Warande, Ringlaan 30a, Heule | info@freetime.be, freetime.be/
vakanties/?v=6833
BEGELEIDE RONDLEIDING | GRATIS RONDLEI-
DING OP HET VELD EN BIJ DE OOGSTMA-
CHINES | 14 - 17u |  Goed Te Schellebrouck, Morinnestraat 
90 | www.schoonboeren.be/goedteschellebrouck.html

MAANDAG 13 AUGUSTUS

SPEL | PRETMOBIEL MET DAS KUNST (REU-
ZE MECCANO) | 14 - 18u, t.e.m. vr 17/8 | Peperstraat 
189, Heule | www.kortrijk.be/pretmobiel
TORENMUZIEK 2018 | VAN DEN VOS REYNAE-
RDE - RICHARD DE WAARDT, STADSBEI-
AARDIER ROTTERDAM EN DINA VERHEY-
DEN, DOCENTE KON. BEIAARDSCHOOL | 
19.30 - 20.30u | St.-Maarten/Vandaleplein | www.kortrijk.be/
torenmuziek | Zie p. 4-7

DINSDAG 14 AUGUSTUS

SPORT | FITMOBIEL OP TOER | di en do van 19.30-
22u en za van 10.30-12u, t.e.m. 18/7 | Kooigem | www.face-
book.com/vzwSportplus

WOENSDAG 15 AUGUSTUS

DAMESVOLLEY | YELLOW TIGERS: BELGIË - IJS-
LAND | Sportcampus Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 | 
www.topvolleybelgium.be

DONDERDAG 16 AUGUSTUS

BEGELEIDE RONDLEIDING | ILLUSTERE KORTRIJK-
ZANEN | 19 - 21u | € 4 | Belfort, Grote Markt | www.gid-
senplus.be

VRIJDAG 17 AUGUSTUS

KORTRIJK KOERSE | GROTE PRIJS ERGODÔME | 
16u | www.kortrijkkoerse.be | Zie p. 4-7
KORTRIJK KOERSE | ELITEWEDSTRIJD | 18u | www.
kortrijkkoerse.be | Zie p. 4-7

ZONDAG 19 AUGUSTUS

KAMP | DANSSTAGE VOOR GEVORDERDE 

DONDERDAG 12 JULI

CURSUS | DIGITAFEL | 14 - 16u | Centrale Bibliotheek Kor-
trijk, Leiestraat 30 | www.kortrijk.be/bibliotheek/digitafel
FILM | CONCERT: MUSE DRONES WORLD 
TOUR | 19.45u | Kinepolis Kortrijk, President Kennedylaan 
100A | kinepolis.be
FILM | KUNST IN DE CINEMA: VAN GOGH | 
20.15u, ook op zo 15/7 14.45u | Kinepolis Kortrijk, President 
Kennedylaan 100A | kinepolis.be
MARKT | ZOMERMARKT MET HAPJES, 
DRANKJES, CONCERTEN | vanaf 17u | Sint-Maar-
tenskerkhof & Jozef Vandaleplein | Zie p. 4-7

VRIJDAG 13 JULI

BEGELEIDE RONDLEIDING | PLANTENINVENTA-
RISATIE VAN HET OUDE LEIERESERVAAT 
KUURNE/KORTRIJK/HARELBEKE DEEL 2 | 
18.30 - 21u | standbeeld Den Hert, kruispunt Gentsesteenweg 
en R8 | 056 20 51 77 | www.natuurpunt.be/agenda
EVENT | CONGÉ OP DE VEEMARKT – AVOND-
MARKT, FOODTRUCKFESTIVAL, PETANQUE-
TORNOOI | vanaf 17u | Veemarkt | martinkints@skynet.be

ZATERDAG 14 JULI

SPORT | 3X3 MASTERS - BASKET | 10 - 19u | Vee-
markt | www.3x3masters.be
SPORT | FIETSEN VOOR HET GOEDE DOEL! 
9E PEUGEOT-CLASSICS VANDECASTEELE 
| ook op zo 15/7 | € 2,50 | Garage Vandecasteele, Kuurnsesteen-
weg 107 | 0478 94 39 60 | vanassche.jp@gmail.com
FIETSEN | FIETSTOCHT | 9.30 - 18u | Hoeve Marc Vrom-
man, Grysperrestraat 1, Heule | lgsenteheule@gmail.com
SPORT | 21STE KORTRIJKSE GULDENSPO-
RENMEETING - ATLETIEKMEETING | 15 - 21u |  
Stedelijk Sportcentrum Wembley, Moorseelsestraat 144 |  
guldensporen.weebly.com
CONCERT | VLAZZ JAZZ JAM SESSIES | 19 - 23u | 
Kaffee Damast | www.facebook.com, zie Kaffee Damast
CONCERT | PARQUET COURTS | 20 - 23u | € 16 | De 
Kreun, Conservatoriumplein 1 | www.wildewesten.be/nl/event/
parquet-courts
TENTOONSTELLING | LEVENDE KANT | t.e.m. 28/10 |  
€ 6 (kortingstarief €4) | TEXTURE, Noordstraat 28 | Zie p. 16-17

ZONDAG 15 JULI

BEGELEIDE RONDLEIDING | INSTAPRONDLEIDING 
VOOR INDIVIDUELEN | van 11 - 12.30u, ook op zo 
19/8 | € 9  | TEXTURE, Noordstraat 28 | www.texturekortrijk.be 
BEGELEIDE RONDLEIDING | ZONDAGSWANDE-
LING: DOKTERS EN APOTHEKERS IN KOR-
TRIJK | 14.30 - 16.30u | € 4 | Dienst Toerisme, Begijnhofpark 
| www.gidsenplus.be
BEURS | NUMISMATISCHE RUILBEURS | 13 - 
16u, ook op zo 19/8 | zaal Willem Tell, Brugsestraat 20 | urbain.
hautekeete@skynet.be
DEMOSTRATIE | PREETJES MOLEN | ook op 19/08  van 
14  - 17.30u | gratis | Hoge Dreef, Heule | www.texturekortrijk.be

DANSERS (TECHNIEK) | t.e.m.  24/8 | € 395 | De 
Warande, Ringlaan 30a, Heule | info@freetime.be, freetime.be/
vakanties/?v=6827
KAMP | SHOW-TIME | t.e.m. 24/8 | € 330 | De Wa-
rande, Ringlaan 30a, Heule | info@freetime.be | freetime.be/
vakanties/?v=6834
BEGELEIDE RONDLEIDING | VERKEN MARKE | Hoeve 
Te Coucx, Bezoekerscentrum, Marke |  Marke20102030.be
WEDSTRIJD | TRACTOR-BEHENDIGHEIDS-
WEDSTRIJD | Goed Te Schellebrouck, Morinnestraat 90 | 
www.schoonboeren.be/goedteschellebrouck.html
BEGELEIDE RONDLEIDING | PLAY, STADSPAR-
COURS VOOR ACTUELE KUNST IN KOR-
TRIJK | 13 - 16u | € 15 | Muziekcentrum Track, Conservatori-
umplein 1 | www.playkortrijk.be
BEGELEIDE RONDLEIDING | ZONDAGSWANDE-
LING: BESTAANDE EN VERLOREN MARK-
TEN IN KORTRIJK | 14.30 - 16.30u | € 4 | Dienst Toe-
risme, Begijnhofpark | www.gidsenplus.be
WORKSHOP | WORKSHOP EIGEN ZEEPKIST 
MAKEN | ook op di 28/8 | € 399 | BUDA::lab, Dam 2a | www.
budalab.be
KAMP | KUNSTFABRIEK KORTRIJK (OVER-
LEIE) | 9 - 16u | t.e.m. vr 24/8, ook van ma 27/8 tot en met 
vr 31/8 | € 105 | Werkplek Kunstfabriek, Kapelstraat 5 | daskunst.
be/kortrijk/kunstfabriek
KAMP | ZOMERKAMP KLOSSEN | 14 – 17u, t.e.m.  
vr 24/8 | € 50 | TEXTURE, Noordstraat 28 | texture@kortrijk.be, 
056 27 74 70
GEZONDHEID | BLOEDINZAMELING | 17 - 20.30u | 
OC Marke, Hellestraat 6, Marke | www.rodekruis.be
EVENT | PARKFEEST: OPENING ECOLOGISCH 
STADSPARK | 14 - 17u | Stadspark, Kortrijk Weide |  
Zie p. 4-7

MAANDAG 20 AUGUSTUS

SPEL | PRETMOBIEL MET DAS KUNST (REU-
ZE MECCANO) | 14 - 18u, t.e.m.  vr 24/8 | Astridpark | 
www.kortrijk.be/pretmobiel
TORENMUZIEK 2018 | GERDA PETERS, STADS-
BEIAARDIER ALMERE EN VOORBURG (NL) 
EN STEFAN VANCRAEYNEST, WOORD-
KUNSTENAAR | 19.30 - 20.30u | St.-Maarten/Vandale-
plein | www.kortrijk.be/torenmuziek | Zie p. 4-7

DINSAG 21 AUGUSTUS

SPORT | FITMOBIEL OP TOER | di en do van 19.30-
22u en za van 10.30-12u, t.e.m. 1/9 | Kortrijk Weide | www.
facebook.com/vzwSportplus

DONDERDAG 23 AUGUSTUS

ETEN EN DRINKEN | ZOMERSE AVOND | 17 - 22u |  
€ 15 | Wijkcentrum De Vlaskapelle, Hendrik Dewildestraat 8,  
Bissegem | 056 24 45 00 | wijkteam.bissegem@kortrijk.be
CURSUS | DIGITAFEL | 14 - 16u | Centrale Bibliotheek  
Kortrijk, Leiestraat 30 | www.kortrijk.be/bibliotheek/digitafel
MARKT | ZOMERMARKT MET HAPJES, 
DRANKJES, CONCERTEN | vanaf 17u | Sint-Maar-
tenskerkhof & Jozef Vandaleplein | Zie p. 4-7

MAANDAG 16 JULI

SPEL | PRETMOBIEL | 14 tot 18u, t.e.m. vr 20/7 | Blauwe 
Poortpark | www.kortrijk.be/pretmobiel
TORENMUZIEK 2018 | BEIAARDIER TRINITY 
COLLEGE - ELLEN DICKINSON | 19.30u |  St.-
Maarten/Vandaleplein | www.kortrijk.be/torenmuziek | Zie p. 4-7
FILM | CLASSICS: LE FABULEUX DESTIN 
D'AMELIE POULAIN | 19.45u, ook op zo 22/7 om 16.45u 
| Kinepolis Kortrijk, President Kennedylaan 100A | kinepolis.be 

DINSDAG 17 JULI

FILM | LADIES: MAMMA MIA - HERE WE GO 
AGAIN! | 19.30u | Kinepolis Kortrijk, President Kennedylaan 
100A | kinepolis.be

VRIJDAG 20 JULI

SPELEN | DE KLEINE K ON TOUR | 13.30 - 16.30u, 
ook op 27/7 en 17 en 24/8 | Oud gemeentehuis, Bissegemplaats 
8, Bissegem | www.facebook.com/dekleinek.kortrijk

ZATERDAG 21 JULI

FEEST | NATIONALE FEESTDAG | 11u: Te Deum 
St-Maartenskerk | 11.20u: plechtigheid monument Grote Markt
FEEST | ZOMERCARNAVAL | 11u | Schouwburgplein | 
www.facebook.com/Zomercarnavalk | Zie p. 4-7

MAANDAG 23 JULI

SPEL | PRETMOBIEL | 14 tot 18u, t.e.m. vr 27/7 | Gul-
legemsesteenweg 128, Bissegem | www.kortrijk.be/pretmobiel
KAMP | JOKA-KAMP IN HEULE | t.e.m. vr 27/7, ook 
van 30/7 t.e.m. 3/8 | Zonnebloem vzw, Steenstraat 14, Heule | 
02 248 10 42 | Zie p. 12-13
FILM | ZOMER OPERA 2018: IL TROVATORE | 
19.15u, ook op zo 29/7 om 16.45u | Kinepolis Kortrijk, President 
Kennedylaan 100A | kinepolis.be
TORENMUZIEK 2018 | WENSCONCERT - STADS-
BEIAARDIER KOEN COSAERT | 19.30 - 20.30u |   
St.-Maarten/Vandaleplein | www.kortrijk.be/torenmuziek | Zie p. 4-7

ZATERDAG 28 JULI

FILM | CONCERT: ANDRE RIEU - MAAS-
TRICHT 2018: AMORE | 19u, ook op zo 29/7 om 15u 
| Kinepolis Kortrijk, President Kennedylaan 100A | kinepolis.be
FILM | DOCUMENTAIRE: LOST LA MANCHA | 
18u | € 9/7,50 (-26/65+) | www.budakortrijk.be

ZONDAG 29 JULI

BEGELEIDE RONDLEIDING | ZONDAGSWANDE-
LING: ILLUSTERE KORTRIJKZANEN | 14.30 - 
16.30u | € 4 | Dienst Toerisme, Begijnhofpark | www.gidsenplus.be

MAANDAG 30 JULI

SPEL | PRETMOBIEL | 14 - 18u, t.e.m. vr 3/8 | Van  
Raemdonckpark | www.kortrijk.be/pretmobiel

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

TORENMUZIEK 2018 | MALGOSIA FIEBIG, 
STADSBEIAARDIER UTRECHT EN NIJME-
GEN (NL) | 19.30 - 20.30u | St.-Maarten/Vandaleplein | 
www.kortrijk.be/torenmuziek | Zie p. 4-7

DINSDAG 31 JULI
  
WIELRENNEN | 5DE EREPRIJS SINT-LAURENTI-
US @ BIANCA | 15u | Café Sint-Laurentius, Kooigemplaats 
18, Kooigem | www.wielerclubkooigem.be
SPORT | FITMOBIEL OP TOER | di en do van 19.30-
22u en za van 10.30-12u, t.e.m. 11/8 | Sportcampus Lange 
Munte | www.facebook.com/vzwSportplus

WOENSDAG 1 AUGUSTUS

WIELRENNEN | 23STE EREPRIJS CAFÉ CASINO | 
15u | Café Casino, Kooigemplaats 4 | www.wielerclubkooigem.be

DONDERDAG 2 AUGUSTUS

BEGELEIDE RONDLEIDING | RONDLEIDING: DOK-
TERS EN APOTHEKERS IN KORTRIJK | 19 - 21u 
| € 4 | Belfort, Grote Markt, Kortrijk | www.gidsenplus.be

VRIJDAG 3 AUGUSTUS

CURSUS | INFOSESSIE ELEKTRISCH FIETSEN | 
13.30 - 15u | Fietsencentrum Mobiel, Min. Tacklaan 57 | 056 24 
99 16 | educatie@mobiel.be 

ZONDAG 5 AUGUSTUS

BEGELEIDE RONDLEIDING | VLINDERTELWEEK-
END | 14.30 - 16.30u | Stadsgroen De Venning, afspraak aan 
het infobord van Stadsgroen de Venning, Vennestraat | www.
natuurpunt.be/agenda/vlindertelweekend-28046
BEGELEIDE RONDLEIDING | ZONDAGSWANDE-
LING: BUDA | 14.30 - 16.30u | € 4 | Dienst Toerisme, Be-
gijnhofpark | www.gidsenplus.be

MAANDAG 6 AUGUSTUS

SPEL | PRETMOBIEL MET DAS KUNST (REU-
ZE MECCANO) | 14 tot 18u, t.e.m. vr 10/8 | Dubbele 
Haagjes, Sint-Denijssestraat | www.kortrijk.be/pretmobiel
FILM | ZOMER OPERA 2018: EUGENE ONE-
GIN | 19.15u, ook op zo 12/8 om 16.45u | Kinepolis Kortrijk, 
President Kennedylaan 100A | kinepolis.be
TORENMUZIEK 2018 | TIN SHI TAM, BEIAARDIER 
IOWA STATE UNIVERSITY, AMES (IOWA, 
USA) | 19.30 - 20.30u | St.-Maarten/Vandaleplein | www.
kortrijk.be/torenmuziek | Zie p. 4-7

DINSDAG 7 AUGUSTUS

BEGELEIDE RONDLEIDING | BILDNIS FORUM 
VOOR KUNST: BEGELEID TENTOONSTEL-
LINGSBEZOEK AAN PLAY IN KORTRIJK | 
14 - 17u | €15 | Muziekcentrum Track*, Conservatoriumplein 1 |  
www.bildnis.be
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VRIJDAG 24 AUGUSTUS

FESTIVAL | ROADROCK |  14 - 23u | Gratis | Schouwburg-
plein | www.roadrock.be | Zie p. 4-7
EVENT | NOCTURNE VLASTREFFEN |  18.30 - 23u 
| Grote Markt – Broelkaai | www.vlastreffen.be | Zie p. 4-7
OPENLUCHTCINEMA | DRIJF-IN CINEMA: THREE 
BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOU-
RI | vanaf 21u | gratis | verlaagde Leieboorden | 056 22 10 01 | 
www.drijfincinema.be | Zie p. 8-11

ZATERDAG 25 AUGUSTUS

OPENLUCHTCINEMA | DRIJF-IN CINEMA: SATUR-
DAY NIGHT FEVER | vanaf 21u | gratis | verlaagde Leie-
boorden | 056 22 10 01 | www.drijfincinema.be  | Zie p. 8-11
FESTIVAL | KAMPING KITSCH CLUB | 12 tot 00u |  
Vanaf € 41 | Evolis Business Park | wwwkampingkitschclub.be | Zie p. 4-7

ZONDAG 26 AUGUSTUS

EVENT | VLASTREFFEN | 8 - 20u | € 10 | Budascoop, Ka-
pucijnenstraat 10 | www.vlastreffen.be

MAANDAG 27 AUGUSTUS

KAMP | THEATERKAMP | 9-16u t.e.m.  vr 31/8 | € 65 | 
OC De Vonke, Lagaeplein 24, Heule | www.ocdevonke.be
KAMP | ZOMERKAMP TEXTIELONTWERP: 
JOUW KLEDIJ, JOUW TAS, JOUW STIJL! | 
13.30 - 16.30u t.e.m. vr 31/8 | € 85 | TEXTURE, Noordstraat 28 | 
056 27 74 70 | texture@kortrijk.be 
SPEL | PRETMOBIEL | 14 - 18u, t.e.m. vr 10/8 | Van  
Raemdonckpark | www.kortrijk.be/pretmobiel
FILM | FILM - WILD OATS | 14 - 16.30u | € 5 | Oc Aalbe-
ke, Aalbekeplaats z/n, Aalbeke | 056 27 77 65 | zuidelijkerand@
kortrijk.be  
BEZOEK | TORENBEZOEK MET GIDS | 18u | 
St.Maartenstoren |  www.kortrijk.be/torenmuziek | Zie p. 4-7
TORENMUZIEK 2018 | ORCHESTRE INTERNATIO-
NAL DE LA VIELLE À ROUE DE FLANDRES 
EN KOEN COSAERT, STADSBEIAARDIER 
KORTRIJK | 19.30 - 20.30u | St.-Maarten/Vandaeleplein |  
www.kortrijk.be/torenmuziek | Zie p. 4-7

WOENSDAG 29 AUGUSTUS

GEZONDHEID | BLOEDINZAMELING | 18 - 20.30u | 
Beekstraat 65, Parochiaal Centrum | www.rodekruis.be
CURSUS | ZOMERSEIZOENSKOOKLES | 19 - 22u 
| € 25 | Heerlijkheid van Heule, Zeger van Heulestraat 51-53, 
Heule | www.vormingplusmzw.be

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

INFO | INFOAVOND PLANTJESWEEKEND 
2018 - KOM OP TEGEN KANKER | 19 - 20.30u | 
Vrijzinnig Centrum Mozaïek, Overleiestraat 15a | 056 37 16 15 | 
www.vcmozaiek.be

DONDERDAG 30 AUGUSTUS

MARKT | ZOMERMARKT MET HAPJES, 
DRANKJES, CONCERTEN | vanaf 17u | Sint-Maar-
tenskerkhof & Jozef Vandaleplein | Zie p. 4-7

VRIJDAG 31 AUGUSTUS

SPORT | KIJK! IK FIETS! - LEER FIETSEN OP 2 
WIELTJES | 9 - 11.30u |  Sportcampus Lange Munte, Bad 
Godesberglaan 22 | www.kortrijk.be/sport
ETEN EN DRINKEN | FEESTMENU | 11.45 - 14u | € 17 | 
Wijkcentrum De Vlaskapelle, Hendrik Dewildestraat 8, Bissegem 
| 056 24 45 00 | wijkteam.bissegem@kortrijk.be
KERMIS | SEPTEMBERKERMIS | t.e.m. zo 2/9 | Dorps-
centrum, Marke | www.facebook.com/septemberkermis/
CONCERT | BUITENCONCERT NOVA SCOTIA - ROCK 
AU VIN | 19 - 23u | OC Rollegem, Tombroekstraat 2 | 056/27 77 60

ZATERDAG 1 SEPTEMBER

MARKT | EULE MART | 10 - 15u | Eule Mart, Site De Mees-
tere (Muster), Stijn Streuvelslaan 45, Heule | yana@parazaar.be
WIELRENNEN | 3DE EREPRIJS HOME INTERI-
EUR ROLLEGEM | 15u | Café Sint-Laurentius, Kooigem-
plaats 18, Kooigem | www.wielerclubkooigem.be
CONCERT | PLAYDAY 2018 - GHOST ROCKERS 
EN TIENERPARTY | 17.30u | € 5 | Jc Tranzit, Nelson Man-
delaplein | 056 27 73 40 | www.kortrijk.be/jctranzit | Zie p. 4-7
SPORT | POËTISCHE BOKSKAMPEN OP DE 
VECHTSPORTDAG | 17.30 - 18.30u | Schouwburg 
Kortrijk, Schouwburgplein 14 | www.kortrijk.be/gevechtsportdag
EVENT | STARTDAG WIJKCENTRA: INFO-
MARKT, WORKSHOPS EN MEER | vanaf 11u | 
Nelson Mandelaplein | www.kortrijk.be/wijkteams | Zie p. 4-7
BUSREIS | IN HET SPOOR VAN DE RODE 
BARON, MANFRED VON RICHTHOFEN, 
DOOR WEST-VLAANDEREN | 7.30 - 19u | € 30 
| Parking Hospitaalweg en Markebekestraat, Marke | freddy.
anja1@telenet.be

ZONDAG 2 SEPTEMBER

BEGELEIDE RONDLEIDING | OP VERKENNING IN 
DE KEIBEEKVALLEI KORTRIJK/ZWEVEGEM 
| 14.30 - 17u | Sporthal de Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 | 
056 21 82 72 | www.natuurpunt.be/agenda

JOUW ACTIVITEIT OOK IN DE NIEUWE UIT IN KORTRIJK ? 
SLECHTS ÉÉN MANIER !
UiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijds-
kalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in! 
Deadline invoer: editie september: 16 juli en editie oktober: 7 september.

SPORT | FRUN: WANDEL/LOOPZOEKTOCHT | 
vanaf 10u | € 25 per team | Begijnhofpark | www.frun.be | Zie p. 4-7

MAANDAG 3 SEPTEMBER

CURSUS | FIETSLESSEN VOOR VOLWASSE-
NEN | 13.30 – 15u, t.e.m. vr 14/9 | € 25 | Van Raemdonckpark, 
Lode de Boningelaan | 056 24 99 16 | educatie@mobiel.be
 

DINSDAG 4 SEPTEMBER

SPORT | FITMOBIEL OP TOER | di en do van 19.30-
22u en za van 10.30-12u, t.e.m. 15/9 | OC Marke | www.face-
book.com/vzwSportplus

DONDERDAG 6 SEPTEMBER

BEGELEIDE RONDLEIDING | RONDLEIDING:  
KORTRIJKSE GEHEIMEN | 19 - 21u | € 4 | Belfort, 
Grote Markt | www.gidsenplus.be
CURSUS | DIGITAFEL | 14 -16u | Centrale Bibliotheek Kor-
trijk, Leiestraat 30 | www.kortrijk.be/bibliotheek/digitafel
FEESTEN | TINEKESFEESTEN | t.e.m. 10/9 | Dorpscen-
trum, Heule | www.tinekesfeesten.be

VRIJDAG 7 SEPTEMBER

SHOPPEN | BRADERIE | t.e.m. zo 9/9 | Stadscentrum Kor-
trijk | www.kortrijk.be/bibliotheek/expo
CURSUS | OPLEIDING REANIMEREN - HART-
VEILIG | 19 - 22u  | Rode Kruis-Kortrijk, A. Van Dycklaan 14a 
| www.kortrijk.be/formulieren/vorming-hartveilig-2018-leren-
reanimeren-en-defibrilleren
EXPO | REUMANET VZW | opening 19u | Centrale Biblio-
theek Kortrijk, Leiestraat 30 | www.kortrijk.be/bibliotheek/expo

De activiteiten die in aanmerking 
komen voor de UiTpas vind je op:

www.uitinzuidwest.be
klik op 'agenda'

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

jeroen_algoetSuper (snelle) service van de Brandweer!

IIIIII_sw
madness on the way 

to work#vredelaan

carmentjChilling@budabeach #leie #sun #friends

callingbluejayunplugged @DeDingen#supercosycafe

broductionz

Swim. Bike. Run. 

Repeat. #triatlon

pannawkdorpDat we goed begonnen zijn!#wk2018

miekesmagghe
KTown K’s Choice

#hautekiettrapthetaf

tom.delmotte Evening ride#desjouwer #aalbeke

ridderkes
#ap3t #triatlon

ringodeclercq

De boekskes gehaald

#gazettecoureur #vwtgeluveld

sarilonka
#minneke 

#jaarmarktbissegem

in kortrijk
www.zomerinkortrijk.be
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Minigolf Astridpark (©Kattoo)


