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Duizend vragen, één adres 1777

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

In deze editie:

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

Vrijdag:  9-12.30 uur
Zaterdag:  9-12.30 uur 

Het stadhuis is gesloten op 30 en 31 mei, en 1  
en 10 juni. Betalingen gebeuren met bancontact. 

OPENINGSTIJDEN ONTHAAL 1777 (LEIESTRAAT 21) 

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 / foto cover: Belga (rechtzetting: foto cover van editie mei was van Siegfried Desmet ipv. Belga.)

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

3-7 > Sinksen

We hopen met z’n allen op een zinde-
rende zomer in Kortrijk. Met Sinksen kom 
je alvast in de stemming. Muziek, theater, 
animatie, eten en drankjes à volonté!

9 > Zomer in Kortrijk

Naast Sinksen vallen er in juni natuurlijk 
nog heel wat andere zomerse activitei-
ten te beleven in onze stad: shoppen, 
wandelen, terrasjes doen…

10 > Buiten spelen

Onze stad wil kinderen stimuleren om 
buiten te spelen en investeert daarom in 
diverse buitenspeelplekjes, ook in onze 
deelgemeenten.

14 > Juni compostmaand

Doe jij al aan ‘kringlopen’? Leer van de 
kringloopkrachten hoe je kan compos-
teren, kippen houden in je tuin, voedsel-
verlies beperken…

18-19 > Vis in de Heulebeek

Er zat vroeger vis in de Leie, en die is 
intussen ook al een tijdje terug. Maar 
ook de Heulebeek herleeft. Vliegvisser 
Ciro Nubile legt uit.

23 > Perplx

Liefhebbers van circus, acrobatie en the-
ater weten dat Kortrijk in juni the place 
to be is. Circusfestival Perplx komt eraan!

Dit is jouw Kortrijk!
In deze rubriek gaan we elke maand op zoek naar een foto 
met een verhaal. Deze maand ontvingen we een foto van 
dit internationaal gezelschap. Heb je zelf zo’n foto met een 
verhaal? Laat het ons weten via stadsmagazine@kortrijk.be.

“Het was opnieuw een geslaagde internationale week voor 
athena campus Pottelberg,” zegt Iris Speleers, leerkracht La-
tijn en Grieks. “Voor de tweede keer mocht onze school de 
leerlingen en leerkrachten van het Spaanse IES Urbi Basauri 
Bilbao en het Italiaanse Liceo Classico Tito Livio Milano 
ontvangen in het kader van ons Erasmus+ project Beauty 
is Subjective. Tal van activiteiten rond kunst en schoon-
heidsidealen stonden op de agenda: bezoek aan het Groe-
ningemuseum en Xpo Picasso in Brugge, Rubenshuis in 
Antwerpen, kunstworkshops en internationale samenwer-
king rond het project op eTwinning. Wordt ongetwijfeld 
vervolgd!”

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK 

RRRR

zinderend zomers

Een zomerse gloed daalt tijdens Sinksen neer over de Kortrijkse 
binnenstad. Kuier langs de rommelmarkt. Laat je verwonderen 
door straattheater. Vlij je neer in een strandstoel met een cocktail 
in de hand. Dans tot een stuk in de nacht onder de open hemel.

Vzw Feest in Kortrijk en zo’n 75 partners hebben hun programma 
voor Sinksen 19 klaar. Omdat Sinksen dit jaar wat later valt, ligt de 
focus op de start van de Kortrijkse zomer, met als thema ‘Zinderend 
Zomers’. Sinksen wil zo een opwarmer zijn voor wat nog komen 
zal in de zomer van Kortrijk en deelgemeenten. Zinderend Zomers 
werkt inspirerend en we pikken er graag enkele hoogtepunten uit.

zinderend zomers
van 7 t/m 10 juni
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Rommelmarkt
Geen Sinksen zonder rommelmarkt. We gaan er prat op dat onze 
rommelmarkt met zijn 1.362 standhouders, goed voor bijna 7 
km slenterplezier, de grootste van het land is. De rommelmarkt 
slingert zich van de Veemarkt tot de Grote Markt, van het winkel-
wandelgebied en het Schouwburgplein tot de Doorniksestraat 
richting Overleie, langs de Diksmuidekaai en de Ijzerkaai naar 
het Sint-Amandsplein en maakt zo de verbinding met zowat alle 
feestlocaties.

Warme start en heet slot
The Mambo Queens zetten zaterdag vanaf 19.30 uur het podium 
van het Schouwburgplein in vuur en vlam met hun meeslepende 
mix van Cubaanse son, mambo en jazz. Deze dames bewijzen dat 
de unieke Cubaanse cultuur en identiteit onvermurwbaar zijn. 
Onze zomerse vierdaagse sluiten we af op dezelfde plek én met 
een knipoog naar Sinksen 20. De Turbo Alive band geeft het beste 
van zichzelf als eerbetoon aan de binnenkort 20 jaar overleden 
Johny Turbo.

Studio Sinksen
Van vrijdag tot en met maandagavond is het Schouwburgplein 
opnieuw het kloppend hart van Sinksen. Studio Sinksen neemt je 
er mee op een tropische trip met veel muziek, dans en ambiance. 
Op het grootste podium van Sinksen treden onder andere de GBK 
band, the Mainstream Music Band en Tiny Legs Tim op. Op het zon-
nige terras kan je terecht voor een verfrissend drankje en een hapje. 

Verlaagde Leieboorden  
& Buda-eiland
Hier serveert Sinksen jou een fairtrade picknick op zondag, de regat-
ta op maandag en talrijke onverwachte interventies zoals van de fan-
fare Jo Bithume, Compagnie Aquacoustique en Adrian Schvarzstein. 
Neem deel aan Park Katrol, een familiaal doe-theater, of aan Studio 
Cité, een artistieke pop-up stad. Zin in een feestje? Punika Oase is een 
zomers festival met elke avond een andere muziekstijl. Op maandag-
avond sluit dit festival af met een heuse Mexican Party. Hou tijdens 
je Sinksentrip door de stad je ogen goed open. Enkele opvallende 
aanwijzingen leiden je naar een verborgen locatie op Buda-eiland. Je 

maakt er deel uit van een urban art project van Oops and Dazy, een 
Kortrijks artistiek duo.

Overleie & St-Amandsplein
Dansbenen? Dan kan je op zondag- en maandagnamiddag terecht 
op het Sint-Amandsplein. Wat denk je van een apero op zondag 
met een muzikale begeleiding van de Bbkey band? Dankzij The 
Cherry Dots maak je kennis met lindy-hop. Of swing je liever mee 
op Jake Walker? Maandag zindert het plein met een folkbal van ’t 
Heksebroed. Aansluitend zijn er demonstraties en initiaties door 
Tango Kortrijk. Het Belgisch tango-orkest Astor speelt er ten dans. 
Verder kan je meezingen met ’t Zinkt, je portret laten tekenen, of 
de streetpainting van SonjAMAZEreel bewonderen. Intussen krijgt 
lokaal geweld Strafstudie in het Sint-Amandscollege. Trixy, Massaar, 
Dimitri Andreas en andere Kortrijkse artiesten laten op zaterdag en 
zondag hun zomerse beats op je los in een verrassend kader.

Vandaleplein, luisterplein 
Muziekliefhebbers moeten op het Vandaleplein zijn. Klassiek, folk, 
kleinkunst, jazz en wereldmuziek wisselen elkaar af op het gezel-
ligste pleintje van de stad. Op zaterdagavond verleidt het Con-

cord Jazz Ensemble je met passionele tango. Op zondag brengt 
kamerorkest The Chamber Players muziek van Grieg en soloblok-
fluit zoals je ze nog nooit hoorde. Verder nog: wereldmuziek, een 
banjo orkest, een draailierorkest, oorlogsliederen en een popkoor. 
Op maandag is het betere Nederlandstalige lied aan de beurt met 
Wigbert, Amaryllis Temmerman en John Terra, en Della Bosiers. In 
het Begijnhof kan je je intussen laten verrassen door een gedanst 
orgelconcert, pop-up optredens van koor Alfabet en beeldende 
kunsten van de Sint-Lucas Gilde.

Straattheater op Grote Markt
Vergaap je aan de kappers van Sienta La Cabeza die je een gek 
kapsel geven, de draaiende kijkkast van Panorama Kino Theatre, 
of de acrobatie van Uili Bispo. Piepschuim zingt je op maandag 
vrolijke liedjes toe vanuit de bomen. In de Beatrijszaal kan je ge-
nieten van een Midzomernachtsdroom door Ensemble Respiro. 
In de Patria is er een boeiende fototentoonstelling van Alain Del-
voye. Hij fotografeerde het afgelopen jaar de oude zwembaden in 
onze stad. Verder kan je aan de kiosk nog de wissel van de wacht 
van de Kortrijkse Letterzetter aanschouwen. Wie last krijgt van 
keuzestress, kan terecht in het Boosters Treatment Centre voor 
een behandeling.

zinderend zomers

© Belga © Lawrence Schoonbroodt © Belga © Belga
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zomertour

Charlotte

gratis!

#KetnetZomertour

met peuterhoekje, 
handig voor jong én ouders 

De KetnetBand

Ketnet Musical

Kaatje, Kamiel & Viktor

Biba & Loeba

#LikeMe

Campus 12

#LikeMe   Campus 12   Kaatje, Kamiel & Viktor

De KetnetBand   Biba & Loeba   Ketnet Musical

vanaf 13.30 uur - Nelson Mandelaplein

meer info op Ketnet.be

31 augustus - Kortrijk

Skatebowl en Houtmarkt 
Dit jaar zijn er Two Days of Street Culture! Aanschouw rapbat-
tles, BMX-gestunt, grafitti-kunst, skate- en ander jong geweld in 
en rond de skatebowl. Even uitblazen kan vlakbij aan hét strand 
van Kortrijk, Buda Beach. Veeleer zin in een culinaire wereldreis? 
Leef je uit op de Houtmarkt met pittige Afghaanse samosa, zoete 
Iraanse gebakjes, krokante Congolese Kip Moambe, kruidige Ma-
rokkaanse kippenspiesjes en meer. Een podium biedt concerten, 
zang en dans uit alle windstreken.

Sinksen voor kids
In het Begijnhofpark is het gezellig toeven voor jong en minder 
jong. Je vindt er een zomerse speelzone en een Italiaanse cam-
ping. Je kroost geniet er van dansoptredens en goochelshows. 
Rotary Kortrijk runt de bar en schenkt de opbrengst aan een goed 
doel. Aan de andere kant van de muur brengt de Vagant trouwens 
opnieuw het festival Peloeze met ronkende namen zoals Chackie 
Jam, Fixkes en Buscemi. Ook op andere plekken wordt het jonge 
volkje niet vergeten. Zo kunnen kinderen op ’t Plein vertoeven op 
de zomerboerderij, genieten van volksspelen van de BOkes, een 

Japanse verteldoos en nog véél meer. Sint-Vincentius serveert de 
ouders graag een picon.

Maar…
Sinksen is nog véél meer. Op maandag valt een troep reuzen het 
Kortrijkse centrum binnen. Meet Mambo Jumbo, een carnavals-
parade bestaande uit reuzen en andere rare euforische snuiters. 
Hou ook je dansmoves klaar voor pop-up party’s. Het Cubaanse 
dansfeest Tropical Street van La Bodeguita del Medio mag dit jaar 
niet ontbreken op je programma. Of Desert Bar op het Casino-
plein, en de zomerse beachbar van Sand Tropez in Nuba-R. Terug-
kerende klassiekers vind je op het DAK van de Kreun, in Pand.A, bij 
Balthazar, in de Burgemeester Reynaertstraat, op de Vlasmarkt en 
in de Doorniksetunnel. Verder zijn er nog nieuwkomers Bar Cen-
tral bij het oude politiekantoor, Sinksen Grote Kring en de Road 
Rock finale in het Boerenhol.

Praktisch

Laatste keer FIK-Jetongs
Dit jaar gebruiken we voor het laatst de FIK-jetongs. Je koopt ze voor 
€ 1,10 per stuk aan de verkooppunten op het Schouwburgplein, Van-
daleplein, Houtmarkt, aan de verlaagde Leieboorden of in het Begijn-
hofpark. Op deze en andere punten kan je je drankjes ermee betalen.

Kom met de fiets
Van zaterdag- tot maandagavond blijft het centrum grotendeels 
parkeer- en verkeersvrij. Je laat dus best de auto thuis. Je vindt 
telkens fietsparkeerplaatsen vlakbij de festiviteiten. De bewaakte 
fietsenstalling onder het stadhuis (ingang Papenstraat) is open op 
zondag en maandag van 10.30 tot 22.30 uur. Je kan ook met je 
fiets terecht in P Budabrug en P K in Kortrijk

Gratis heen en weer met de bus
Op zondag en maandag zijn de bussen in Kortrijk gratis. Zaterdag- 
en zondagnacht kan je tussen 23 en 2.30 uur aan de voorkant van 
het station elk half uur een gratis shuttle nemen naar de centra 
van de deelgemeenten. Deze extra nachtbussen doen P+R Xpo 
en P+B Wembley aan. Wie toch met de wagen komt, parkeert dus 
best op deze gratis parkings. Verder zijn ook P Veemarkt, P Broel-
torens, P Budabrug, P Haven, P Kortrijk Weide, P Conservatorium-
plein en P Houtmarkt bereikbaar. Meer info op www.parko.be.

Herbruikbare bekers
Vanaf 2020 is het serveren van drank in ver-
pakkingen voor eenmalig gebruik bij pu-
blieke evenementen verboden. Daarom 
doet de stad tijdens Sinksen een groot-
schalige test met 25.000 herbruikbare 
bekers. Voor zo’n beker betaal je één 
FIK-Jetong waarborg. Waar toch nog 
PET-flesjes worden gebruikt, zetten we in-

zamelacties op. Herbruikbare bekers vind je onder andere in het 
Begijnhofpark en Boerenhol, aan de Leieboorden en Skatebowl, 
op het Vandaleplein, de Houtmarkt, de Vlasmarkt en het Schouw-
burgplein.

Duurzaamheid
Sinksen wil de impact op het milieu verminderen. De organisa-
tie laat zich daarvoor begeleiden door OVAM en FostPlus. Naast 
herbruikbare bekers en duurzame mobiliteit, zetten we in op min-
der afval, betere afvalsortering, een groter vegetarisch aanbod 
en digitale communicatie om het drukwerk te beperken. De stad 
waakt er bovendien over dat de geluidsnormen van 95 dB niet 
overschreden worden.

Toegankelijkheid
De stad zorgt in samenwerking met De Stroom vzw voor een toe-
gankelijk Sinksen. Zo plaatst men een ringleiding op het Vandale-
plein en een rolstoelpodium op het Schouwburgplein. We hebben 
ook aandacht voor toegankelijke toiletten en aanwezigheid van 
stewards.

Blijf slapen
De centrumhotels stelden speciale festivalarrangementen samen. 
Ibis Kortrijk Centrum, Parkhotel en Damier bieden royale over-
nachtingen aan met cava of wellness, ontbijtbuffet, late check-out 
en andere verwennerijen.

Volg de laatste nieuwtjes
Het volledige programma en alle praktische details vind je op 
www.sinksen.be. Je kan er je persoonlijke parcours uitstippelen 
en tijdens Sinksen perfect terugvinden waar wat te beleven valt. 
Zo heb je alle up-to-date info bij op je smartphone. Toch liever een 
babbel? Op zondag en maandag ben je van 10 tot 18 uur meer 
dan welkom aan het infopunt op de Grote Markt. Hou ook de FB-
pagina van Sinksen Kortrijk in de gaten. Of deel je belevenissen via 
#sinksen op Instagram.

zinderend zomers

www.sinksen.be
Meer info op:

© Belga

© Belga
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En je hebt geluk, want je woont toevallig in 
de beste stad van Vlaanderen. En daar valt 
altijd wat te beleven. Een overzicht van juli 
en augustus volgt in het volgende stads-
magazine. Intussen brengen we jou al en-
kele opwarmertjes voor deze maand.

TORENMUZIEK
20 jaar geleden erkende UNESCO het Kor-
trijkse Belfort als werelderfgoed en sinds 5 
jaar is ook de Belgische beiaardkunst cul-
tureel erfgoed. Redenen genoeg dus om 
dat deze zomer te vieren. Vanaf eind juni 
tot eind augustus komen uit verschillende 
landen topbeiaardiers naar Kortrijk om op 
maandagavond de Kortrijkse beiaarden 
van de Halletoren en de Sint-Maartensto-
ren te bespelen en te laten weerklinken.

METAMORFOSEWANDELING
Met deze stadswandelroute flaneer je niet 

alleen door het historische hart van de stad. 
Er is ook aandacht voor de huidige meta-
morfose van het Kortrijkse stadsbeeld. Op 
de handige wandelkaart krijg je korte be-
schrijvingen van alle interessante plekjes. Je 
kan de kaart afhalen bij de dienst Toerisme 
in het Begijnhofpark, tevens het startpunt 
van de route.

 R www.toerismekortrijk.be/nl/wandelroute-
metamorfose-van-de-stad

ZOMERBRADERIE
Go-karts op het Schouwburgplein, een 
workshop strandbloempjes en volleybal op 
de Grote Markt, een krijtkunstenares op het 
Overbekeplein, petanque op de Veemarkt, 
7 springkastelen en straatmuzikanten ver-
spreid over de binnenstad en massa’s koop-
jes. Dat is de zomerbraderie op 21, 22 en 23 
juni in en rond het winkelwandelgebied.

MIDZOMERMATINEES
Overleie is in juni opnieuw het decor voor 
de midzomermatinees. Op zondag 2, 16, 23 
en 30 juni kan je tijdens de voormiddag de 
gezellige rommelmarkt afschuimen op het 
Sint-Amandsplein en in de omliggende stra-
ten. Geniet van een terrasje en een muzikaal 
intermezzo terwijl de kinderen ravotten.

OPENLUCHTZWEMBADEN
Je weet pas écht dat het opnieuw zomer is 
als je in openlucht zwemt. In Kortrijk kan 
dat op twee plaatsen. Vanaf zaterdag 29 
juni opent het zwembad aan de Abdijkaai 
de deuren. En bij LAGO kan je sowieso elke 
dag buiten zwemmen in het allweather-
bad. Bij mooi weer gaan ook de andere 
buitenbaden open en komt er een grote 
buikschuifbaan op de ligweide. Kom op 22 
en 23 juni naar de Summer Kick Off Party!

De dagen worden langer, klaarder, zonniger en warmer. Je voelt de drang 
om naar buiten te gaan, een wandeling te maken, een terrasje te doen, 
langs marktkraampjes te struinen. Kortom: de zomer is in aantocht!

Zomer in Kortrijk
gaat van start

Wist je dat bijen zorgen voor 70% van alle 
voedselgewassen op de wereld? Zonder 
bijen geen koffie en geen appels of aard-
beien meer. Bijen zijn dus echt onmisbaar. 
De belangrijkste oorzaak van bijensterfte 
is gebrek aan voedsel. Door intensieve en 
grootschalige landbouw en versteende tui-
nen zijn er minder bloemen. En laat bijen 
nu net afhankelijk zijn van bloeiende plan-
ten in hun directe omgeving.

BLOEMETJES
Wil jij de bijtjes een handje helpen? Zet dan 
bloeiende planten in je tuin of op je balkon. 
Bijen hebben van het vroege voorjaar tot in de 
herfst bloeiende planten nodig in de omge-

ving van hun nest. Denk aan ooievaarsbek, la-
vendel, wilde marjolein… En onthoud ook: ge-
bruik geen chemische bestrijdingsmiddelen.

BIJENHOTEL
Sommige bijen maken hun nestje in plan-
tenstengels of gaatjes en spleten in muren 
en hout. Je kunt ze ook een handje helpen 
door deze natuurlijke situatie na te bootsen 
met een bijenhotel van bamboe of hout. 
Een bijenhotel is speciaal gemaakt voor so-
litaire wilde bijen, een onmisbare schakel in 
het bestuiven van bloemen en fruit.

 R www.natuurpunt.be/pagina/hoe-help-je-wilde-
bijen-je-tuin

Er is wereldwijd sprake van massale bijensterfte. 
Wat kunnen wij doen om de bijen echt te helpen? 

Het antwoord is eenvoudig. Zorg voor eten, drinken 
en nestgelegenheid. Met een bijenvriendelijke tuin 

help jij de bijen om te overleven.

Bijen in nood! GA MEE DE STRIJD AAN
TEGEN DE AZIATISCHE
HOORNAAR

Nog een bedreiging voor onze in-
heemse bijen is de Aziatische hoor-
naar die sinds vorig jaar aan een 
opmars bezig is in ons land. De Azia-
tische hoornaar is een grote, donkere 
wesp. Je kunt hem goed herkennen 
aan zijn unieke kleurencombinatie. 
Op de kop en het borststuk is hij vol-
ledig zwart. Ook het achterlijf is gro-
tendeels zwart met slechts één bre-
de gele band. De pootjes zijn zwart 
met opvallende gele tipjes.
Heb jij deze indringer gespot? Meld 
het dan op vespawatch.be. Van de 
hoornaars hoef je zelf weinig schrik 
te hebben. In de vrije natuur toont 
hij geen interesse in de mens. Met 
zijn angel kan hij wel pijnlijk steken. 
Daag hem dus zeker niet uit.

© Kattoo

© Danny Ravau© Kattoo © Filip Ramon
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KIDSSPORTDAG

Sport & fun dekken de lading voor sport- en 
spelplezier op woensdag 26 juni. Tijdens dit 
event voor kids lopen twee programma’s 
naast elkaar. De allerjongsten (2e kleuter 
t.e.m. 1e leerjaar) kunnen hun beweegkriebels 
kwijt indoor in Sportcampus Lange Munte. 
Kinderen van het 2e leerjaar t.e.m. 6e leerjaar 
ontbinden hun duivels op de buitenterreinen. 
Deelname gratis, inschrijven noodzakelijk.

 R www.kortrijk.be/kidssportdag

SUMMERDANCE

Ook op woensdag 26 juni van 19.30 tot 
21.30 uur slaan de volwassenen aan het 
feesten met Summerdance. Naar jaarlijkse 
gewoonte sluit het dansevent het Sport-
plusjaar af waarbij de lesgevers om beurt 
het publiek meenemen in hun eigen speci-
fiek dansthema. Dit jaar staan ‘Oldies’ cen-
traal en bepalen evergreens en oude krakers 
de beats voor het zetten van eenvoudige, 
maar intense danspasjes. Gratis deelname.

 R www.kortrijk.be/summerdance 

RED DRAGONS 
EN YELLOW TIGERS

Onze nationale volleybalploegen Red Dra-
gons en Yellow Tigers komen opnieuw 
naar Kortrijk. De dames treffen van 4 tot 6 
juni wereldtoppers zoals Rusland, Polen en 
Servië. Ook de heren spelen hun interland 
tegen Letland op 8 juni in Sportcampus 
Lange Munte.

 R www.topvolleybelgium.be 

KORTRIJK LOOPT

Op pinkstermaandag 10 juni staat de klas-
sieker Kortrijk Loopt op het programma 
van Sinksen 19. Duizenden loopliefheb-
bers doorkruisen het stadscentrum tijdens 
de Sinksenfeesten. Onthou dat deelnemen 
belangrijker is dan winnen.

 R www.kortrijkloopt.be

DUATLON EN TRIATLON

Op 16 juni palmen de duatlon en triatlon 
Kortrijk in. In de voormiddag is er de duatlon 

en het namiddagprogramma bestaat uit een 
kwarttriatlon én een bedrijventriatlon.

 R www.triatlonduatlonkortrijk.be 

MIDZOMERRUN

Op zaterdag 22 juni vindt opnieuw de Mid-
zomerrun plaats met een gloednieuw par-
cours langs een onbekend stukje Kortrijk. 
Het aanbod omvat loopafstanden voor vol-
wassenen van 5 km en 10 km en voor het 
eerst een kidsrun.

 R www.midzomerrun.be 

VAKANTIEKAMPEN
BIJ SPORTPLUS

Nog op zoek naar een plaatsje in een va-
kantiekamp voor je kind tijdens de zomer-
maanden? 

 R Inschrijven kan nog  
via www.kortrijk.be/webshop.

De zomer is de ideale periode om je fiets van stal te halen, te lopen, 
te dansen, te springen, of gewoon rustig te wandelen. Geen inspiratie 

om de zomerse dagen actief door te brengen? We helpen je op weg.

Actief de zomer door

DE WILDERNIS

Van vrijdag 21 juni tot en met woensdag 
5 september stelt Wildebras de Adventure 
Play Ground in het Van Raemdonckpark 
open op donderdag-, vrijdag- en zaterdag-
namiddag. Kinderen bouwen er kampen, 
graven putten, timmeren, breken af, maken 
vuur (als het weer het toelaat) of spelen er 
met het verzamelde materiaal. Een heuse 
werf op kindermaat dus.

DE WILDEBRASPLAATSEN

In het voorjaar gingen Wildebras en Stad 
Kortrijk op zoek naar vijf groenzones ver-
spreid over Groot-Kortrijk waar er plaats 
is om kampen te bouwen. Kinderen uit de 

buurt, maar evengoed hun vriendjes van 
verderaf of toevallige passanten, kunnen er 
de hele zomer lang vrij verder bouwen aan 
deze clubhuizen voor kids.

DE WILDEBRASDAGEN

Behalve de vaste Wildebrasstekjes kan je 
tijdens de zomer ook terecht op vijf the-
manamiddagen. Op het programma staan: 
moddertaarten maken, nacht van de Wil-
debras, hamers en nagels, vuur en water 
en bouw je eigen speeltuigen. Kom af en 
speel/bouw mee!

 R  Meer info over de dagen, locaties en 
openingstijden vind je op www.wildebras.org  
of volg de facebookpagina.

In de zomer moeten kinderen buiten kunnen spelen. De stad investeert 
daarom in diverse speelplekjes. En ook Wildebras wil dit jaar opnieuw 

kinderen én hun ouders laten zien hoe (wild)spelen in een stad kan passen.

Een stad vol zomerse
buitenspeelplekjes

NIEUWE ZOMERSPEELPLEINTJES!
Van 7 juni tot 15 oktober is er opnieuw een 
zomerspeelplein op de Grote Markt. Maar 
je kan deze zomer ook ravotten in de deel-
gemeenten. Het westerndorp dat vorig jaar 
de Grote Markt sierde, is nu een speelter-
rein op het kerkplein van Rollegem. Nog 
in Rollegem kan je klimmen en glijden op 
het nieuwe speelpleintje op Tombroek. 
In Kooigem opent het volledig gereno-
veerde skate-, step- en bikepark. In Belle-
gem komt een beweegplein bij het nieuwe 
woonzorgcentrum. De klemtoon ligt er op 
samen spelen en bewegen over de genera-
ties heen. De tijdelijke speelcontainer, de 
Kukukbox, verhuist naar een nieuwe ver-
kaveling bij de Roeselaarsestraat in Heule.

© Simon Verschelde

© Golazo© Ultimo's sports
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Kortrijk Kort 
Expo en inschrijvingen 
Academie

Op 8 en 9 juni pakt Academie Kortrijk van 
10 tot 17 uur uit met haar eindejaarsexpo. 
1736 studenten vonden dit jaar hun weg 
in het veelzijdig aanbod aan kunstoplei-
dingen. Ontdek de kunstwerken van de 
kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwas-
senen. Verruim jouw blik in de ateliers, 
geniet van demonstraties en ontmoet 
de inspirerende docenten. Kinderen kun-
nen zich uitleven tijdens een verrassende 
speurtocht. De tijdstippen van de demon-
straties vind je op de facebookpagina.

Heb je na jouw bezoek zin om deel uit te 
maken van een uitdagend atelier? Bekijk 
de website met onder andere de lesroos-
ters of neem contact op met het secre-
tariaat. Inschrijven voor volgend acade-
miejaar kan in het secretariaat of online 
door het aanmaken van een account op  
www.mijnacademie.be/academiekortrijk. 

 R  www.kortrijk.be/academie  
of www.facebook.com/academiekortrijk

Ticketverkoop  
nieuw cultuurseizoen 

De ticketverkoop van het nieuwe cul-
tuurseizoen begint op Sinksen zowel 
online als aan de balie van de Schouw-
burg. Tickets reserveren aan de balie kan 
op zondag 9 en maandag 10 juni telkens 
tussen 13 en 17 uur. 
Een handige brochure en dito website 
gidsen het publiek door Schouwburg- en 
OC-voorstellingen, broederlijk naast el-
kaar en op gelijkwaardig niveau. Je hebt 
de keuze uit topvoorstellingen van over 
de hele wereld en op alle mogelijke lo-
caties. Uiteraard in de Schouwburg maar 
eveneens in een circustent.

Je kan genieten van een 10% vroegboek-
korting in juni op zo goed als alle voor-
stellingen. Er zijn ook packs beschikbaar 
met 25% korting.

 R www.schouwburgkortrijk.be

Feestelijke kennis-
makingsnamiddag 
Anders Zien 

Onder de noemer Vlaanderen Feest stelt 
de vereniging Anders Zien vzw op 29 
juni in OC Lange Munte haar Kortrijkse 
afdeling voor. Anders Zien vzw, in 2016 
opgericht door zowel slechtzienden als 
zienden, verenigt personen die niet of 
slecht zien, familie en vrienden. De ver-
eniging biedt hen informatie, contact 
met ervaringsgenoten, ontspanning en 
aangepaste activiteiten. 
 
Van 14 tot 17 uur kan je op een feestelijke 
manier kennismaken met de werking 
van de vzw. Je krijgt info aan de hand van 
foto’s en dia’s over de activiteiten, daguit-
stappen en reizen. En je hoort verhalen 
van de leden. Daarnaast kan je er ook een 
streepje livemuziek meepikken. 

 R www.anderszien.be

Politie op afspraak

Via www.pzvlas.be/E-Loket kan je een 
aantal aangiften, aanvragen en meldin-
gen online afhandelen. Je hoeft niet voor 
alles naar het commissariaat in Kortrijk of 
de politieposten in Kuurne of Lendelede 
te gaan. Heb je een aangifte of klacht die 
niet voorkomt in de lijst van het digitale 
loket? Maak dan altijd een afspraak via 
www.pzvlas.be of bel 1701. Zo vermijd je 
lange wachttijden.

Voor verlies/diefstal van documenten 
van personen van de Belgische nationa-
liteit hoef je sinds 1 mei niet meer langs 
te gaan bij de politie. De administratieve 
afhandeling gebeurt vanaf nu volledig in 
het stadhuis. Vergeet niet ook daar eerst 
een afspraak te maken.

Onderneem in  
Kortrijk op afspraak

Vanaf 1 juni werkt Onderneem in Kor-
trijk, de dienst economie van de stad 
die je vindt in het Ondernemerscentrum 
aan de Leiestraat 22-24, enkel nog op af-
spraak. Zo ben je sneller geholpen: geen 
wachtrijen, beter voorbereide medewer-
kers én je kan jouw vraag meteen aan de 
juiste accountmanager voorleggen. 

 R Je maakt een afspraak met  
Onderneem in Kortrijk via  
www.onderneeminkortrijk.be/afspraak.

Vakantieplannen?   

Laat je reis zorgeloos beginnen en kijk 
nu al eens de geldigheid na van je iden-
titeitskaart, Kids-ID of internationaal pas-
poort. Vraag tijdig nieuwe documenten 
aan en vermijd zo hoge kosten voor een 
spoedprocedure. Controleer vóór je ver-
trek ook steeds goed de toegangsvoor-
waarden voor het land waar je op vakan-
tie gaat. Sommige landen vragen een 
geldigheid van minimum zes maanden 
van je identiteitsdocument. 

 R Een nieuw document aanvragen? Maak een 
afspraak via www.kortrijk.be/op-afspraak.

Workshop 
over mantelzorg 

Samana Mantelzorg organiseert, in sa-
menwerking met Bibliotheek Kortrijk, de 
workshop Klein geluk voor de mantelzor-
ger. Mantelzorger zijn overkomt je. Een 
geliefde wordt ziek en jij neemt een deel 
van de zorg op je. Dit vergt veel energie en 
zelfzorg is dan ook geen overbodige luxe.
Samana maakte het boek Klein geluk 
voor de mantelzorger in Vlaanderen met 
tips en recepten om aan de slag te gaan 
in je eigen mantelzorgsituatie. Je kan de 
tips in de praktijk omzetten tijdens deze 
workshop. Eenvoudige, praktische oe-
feningen sluiten aan bij jouw noden als 
mantelzorger. Je leert je eigen behoeften 
aan rust, ontspanning, energie, contact 
of vrolijkheid kennen…

Afspraak op 22 juni van 14 tot 16 uur in 
de bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30, 
Kortrijk. Deelname bedraagt €3. Vooraf 
inschrijven via 051 26 53 66 of mantel-
zorg.wvl@samana.be.

 R www.samana.be

© Kattoo
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GEZONDE LUCHT BINNENSHUIS
Een open haard of een kachel brengen in 
de winter sfeer en gezelligheid. Maar tege-
lijk zijn ze vervuilend. Zonder filter stoten ze 
vaak meer fijn stof uit dan zes dieseltrucks 
samen. Dat fijn stof kan ook binnen blijven 
hangen. Verlucht daarom regelmatig de 
ruimte. Het is trouwens interessanter om het 
raam een kwartier helemaal open te zetten 
dan de hele dag op een kier te laten staan. 
Andere tips voor propere lucht in huis? 
Rook nooit binnen, kies voor producten 
zonder gevarensymbolen en vermijd spuit-
bussen, sprays en pesticiden.

GEZOND KLUSSEN
Ga je je huis (her)inrichten? Of het nu gaat 
om nieuwe meubels, een verfbeurt of een 
opknapwerkje: sta even stil bij wat je pre-
cies in huis haalt. Veel nieuwe materialen 
geven de eerste dagen, weken of maanden 

vluchtige chemische stoffen af. Voer die af 
door extra te ventileren en te verluchten. 
Draag indien nodig beschermende kle-
dij en een mondmasker, en volg altijd de 
instructies op de gebruiksaanwijzing van 
producten.

RENOVEREN OF (VER)BOUWEN
Denk vooraf goed na over ventilatie en 
verluchting. Ze hebben namelijk een 
niet te onderschatten impact op ener-
giezuinigheid en gezondheid. Plaats bij-
voorbeeld ramen met ventilatieroosters 
en kies voor een ventilatiesysteem met 
warmterecuperatie. Isoleer ook voldoen-
de en plaats eventueel zonnewering. Twij-
fel je over materialen? Zoek dan altijd naar 
het ecolabel.

 R www.bouwgezond.be

 R www.gezondbinnen.be

IEDEREEN KAN KRINGLOPEN
Composteren, snoeihout omtoveren tot 
vlechtwerk, grasmaaisel voorkomen door te 
mulchmaaien, voedselverlies beperken, of 
kippen die keukenrestjes verwerken. Het zijn 
allemaal technieken om de Biologische Kring-
loop thuis te sluiten. De Biologische Kring-
loop staat voor een actief leven met minder 
afval. Je voorkomt tuin- of keukenresten of je 
hergebruikt die in de tuin of in een nieuw ge-
recht. Wie één of meer kringlooptechnieken 
toepast, ‘kringloopt’. Groot of klein, oud of 
jong, iedereen kan actief kringlopen.

COMPOSTEREN
Essentieel in de Biologische Kringloop is 
composteren. En wie composteert met 
kwaliteit doet profijt. Want thuis compos-
teren levert behalve ecologische, ook fi-

nanciële winst op. Varieer in je compostvat 
tussen voedselrijk en droog materiaal en 
zorg voor een goede balans tussen zuur-
stof en vocht. Als je deze basisprincipes 
van het composteren hanteert, heb je na 9 
maanden al een kwaliteitsvolle bodemver-
beteraar en hoef je geen meststof meer te 
kopen voor je planten en moestuin.

KRINGLOOPKRACHTEN
In een honderdtal Vlaamse gemeenten maken 
de kringloopkrachten zich op voor het zesde 
Kringloopweekend op zaterdag 8 en zondag 
9 juni. Samen met gemeenten en intercom-
munales organiseren deze vrijwillige experten 
demonstraties, workshops, opentuindagen en 
andere activiteiten met de focus op thema’s 
als thuiscomposteren, biodiversiteit en kli-
maat. Ook in Kortrijk staan de kringloopkrach-

ten paraat. Ze maken je wegwijs bij het opstar-
ten van jouw compostavontuur.

 R www.vlaco.be

De lucht in je woning kan soms meer vervuild zijn dan de buitenlucht. Zonder het 
te beseffen vervuil je de binnenlucht door te weinig te verluchten of door bepaalde 
producten te gebruiken. En dat kan een slechte invloed hebben op je gezondheid.

Juni is compostmaand en dus het ideale moment om te beginnen met 
composteren. Wie dat al doet kan zelfs nog verder gaan en thuis een echte 

biologische kringloop opstarten. Beginner of gevorderde?  
De ‘kringloopkrachten’ maken je wegwijs.

Hou je huis gezond

Op de kringloop
kan je rekenen

RENOVATIEBEGELEIDING

Naast je aannemer of architect kunnen 
ook de renovatiebegeleiders van Stad 
Kortrijk je helpen om energiezuinig en 
gezond te renoveren. Ze komen graag 
bij je langs om je wegwijs te maken 
in de premies en vergunningen en 
helpen je ook met het opvragen van 
offertes bij aannemers of de opmaak 
van een stappenplan en budgetplan.

 R www.kortrijk.be/renovatiebegeleiding

KRINGLOOPKRACHTEN
OP DE MARKT

- Dinsdag 4 juni (voormiddag) 
 in Bissegem
- Woensdag 5 juni (voormiddag) 
 in Rollegem
- Donderdag 6 juni (namiddag)
 in Kooigem
- Vrijdag 7 juni (van 13.30 tot 19 uur)
 op Overleie
- Maandag 17 juni (voormiddag)
 op het Schouwburgplein
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Wordt jouw huis 
het Gulden Pand? 

Op 1 december reiken stedelijke advies-
raad Bouwkundig Erfgoed (ABEKO) en 
stad Kortrijk voor het eerst de prijs bouw-
kundig erfgoed Gulden Pand uit. Panden 
op Kortrijks grondgebied met een archi-
tecturale en/of historische waarde die de 
voorbije 7 jaar werden verbouwd, komen 
in aanmerking.

Het Gulden Pand zet het belang van 
het bewaren van erfgoedpanden én de 
combinatie met kwaliteitsvolle heden-
daagse architectuur in de schijnwerpers. 
Met deze onderscheiding wil ABEKO ei-
genaars erkennen die het architecturaal 
patrimonium in stand houden en herstel-
len. De winnaar kan rekenen op € 1.500, 
de winnaar van de publieksprijs krijgt  
€ 750. ABEKO reikt het Gulden Pand uit 
met de steun van PxL. Fotocollectief en 
Stad Kortrijk. Je kan jouw kandidatuur 
indienen tot en met 8 september 2019.

 R Voorwaarden en praktische info vind je op 
www.kortrijk.be/guldenpand.

Deel jouw foto’s  
uit de oude doos

Het stadsmagazine wil de rubriek Vroeger 
en Nu nieuw leven in blazen. Met Vroeger 
en Nu zetten we een beeld uit het rijke 
Kortrijkse verleden naast een vergelijk-
baar beeld van nu. Heb jij nog oude foto’s 
liggen van een herkenbare plaats of eve-
nement in Kortrijk of één van de deelge-
meenten? Of jouw foto’s nu dateren van 
1930, 1960 of 1990, maakt niet uit. Zolang 
we ze maar kunnen vergelijken met de 
situatie zoals ze nu is. Wij pikken er elke 
maand een beeld uit dat verband houdt 
met een gebeurtenis van de betreffende 
maand. Wil jij jouw oude foto’s in het 
stadsmagazine zien verschijnen? Stuur ze 
door naar stadsmagazine@kortrijk.be.

Ter inspiratie: wij vonden bovenstaand 
plaatje terug van de Sinksenfeesten anno 
1977 met ook toen al een rommelmarkt om 
u tegen te zeggen.

Win een Kortrijkse eik

In de vorige editie van het stadsmaga-
zine kon je kennismaken met de Quercus 
x streimii ‘Kortrijk’, een unieke en wereld-
wijd erkende eikensoort die de naam van 
onze stad meekreeg. Binnenkort zal de 
Kortrijkse eik ook pronken in 50 Kortrijk-
se tuinen, want het stadsbestuur schenkt 
50 gratis exemplaren weg.

De Kortrijkse eik kan groeien op diverse 
standplaatsen, maar verdraagt moei-
lijk een te natte ondergrond en te hoog 
grondwater. Hou er ook rekening mee 
dat de boom 12 tot 18 meter hoog wordt. 
De exemplaren die de stad mag wegge-
ven zullen geënt worden in het najaar 
van 2019 om dan beschikbaar te zijn in 
het najaar van 2020.

Interesse? Stel je ten laatste tegen 30 juni 
2019 kandidaat via het webformulier. Wie 
geselecteerd wordt, ontvangt begin juli 
2019 een persoonlijk bericht.

 R www.kortrijk.be/kortrijkse-eik 

Gezocht: locaties  
voor Tiny Forests!

Tiny Forests zijn minibosjes op een be-
perkte ruimte in een stedelijke omgeving. 
De bosjes herbergen een grote diversiteit 
aan planten- en diersoorten, verbeteren 
de luchtkwaliteit, vergroten de water-
bergingscapaciteit en gaan hittestress in 
een stad tegen. Een Tiny Forest heeft ook 
een sociale rol waarbij in een ideale situ-
atie een school of buurt het stukje groen 
adopteert als ontmoetingsplaats.

Stad Kortrijk wil samen met jou zoeken 
naar locaties in Kortrijk die perfect zijn 
voor een minibosje. De voorwaarden 
voor zo'n locatie zijn een minimumbreed-
te van 4 meter en een totale oppervlakte 
die varieert tussen 100 en 200m². Samen 
met je buurt of school een plekje in ge-
dachten? Suggesties voor een minibosje 
op openbaar domein? Een Tiny Forest op 
een bedrijventerrein? Laat het weten via 
stadsmagazine@kortrijk.be.

 R www.ivn.nl/tinyforest/over-tiny-forestr

Design in Shops koppelt 
handelaars en designers 

Kortrijk is een stad van innovatie en cre-
ative design. Dat werd in 2017 nog maar 
eens bevestigd met het lidmaatschap van 
het UNESCO Creative Cities Network voor 
design. De stad blijft investeren in deze 
titel en lanceert samen met Designregio 
Kortrijk het project Design in Shops, dat 
handelaars en designers wil samenbren-
gen. Ben je handelaar in Kortrijk en wil je 
je zaak een boost geven naar inrichting 
en uitzicht? Ben je creatieve maker/de-
signer en wil je met handelaars in Bergen, 
Doornik, Kortrijk of Rijsel samenwerken? 
Binnenkort volgt een sessie met meer 
info over opzet en beschikbaar budget 
voor handelaars, creatieve makers, desig-
ners… Hou dus zeker de sociale media 
en website van Designregio Kortrijk en 
Onderneem in Kortrijk in de gaten.

 R www.designregio-kortrijk.be

 R  www.onderneeminkortrijk.be

Word vrijwilliger 
vervoersdienst 

De wijkteams zoeken vrijwilligers voor 
de vervoersdienst. Ben je in het bezit van 
een rijbewijs B, rijd je graag met de wagen 
en ben je een sociaal dier? Heb je zin om 
je op bepaalde momenten te engageren, 
zelf bezig te blijven en zo andere mensen 
te helpen? Dan ben jij de vrijwilliger die 
de vervoersdienst kan versterken.
De vervoersdienst zoekt vrijwilligers die 
op werkdagen mensen van de wijkcentra 
kunnen vervoeren zodat ze kunnen deel-
nemen aan activiteiten. Je maakt deel 
uit van een groep vrijwilligers. In samen-
spraak met de andere vrijwilligers wordt 
er een beurtrol uitgewerkt.

 R Interesse? Neem contact op met joke.
coulembier@kortrijk.be of bel 056 24 46 65.

Kortrijk roept op 

© Kattoo
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Dat er opnieuw vis zwemt in de Leie wisten de meesten al, maar 
nu blijkt er ook vis te zitten in de Heulebeek. Dat vertelt ons 
sportvisser en Heulenaar Ciro Nubile. Hij observeert al jaren 
de Kortrijkse waterlopen en zijn bevindingen doen heel wat 

wenkbrauwen fronsen.

We ontmoeten Ciro aan zijn voordeur in 
Heule. Hij leidt ons meteen langs een weg-
je achter zijn huis om ons zijn stadstuin te 
tonen. Fruitbomen, bloemenperken, een 
kippenren, vijvertjes, kruiden. Je vindt er al-
les. “Proef hier eens van!” Ciro stopt ons een 
blauwgroen blaadje in de handen. “Oester-
plant,” zegt hij trots. Het mag duidelijk zijn, 
Ciro is een natuurmens.

VISSEN IS WETENSCHAP

Binnen in zijn huis neemt Ciro ons mee naar 
‘zijn’ hoekje in de woonkamer. “Dit was mijn 
eerste echte vislijn, gemaakt van bamboe,” 
wijst hij ons aan. Naast de vislijn hangen er 
ook heel wat haakjes met vreemde veertjes 
zorgvuldig ingekaderd aan de muur. “Dat 
zijn vliegen,” legt Ciro uit. “Die worden ge-
bruikt om kleine diertjes na te bootsen: lar-
ven, motjes, vliegen, garnaaltjes... Elke vis-
soort heeft zijn favoriete gerechtjes en daar 
maken vliegvissers replica’s van om vissen 
aan te trekken. Ja, vissen vergt kennis van 
fauna en flora. Het is bijna een wetenschap.”

PASSIE EN TOEWIJDING

Ciro haalt enkele doosjes uit met daarin 
nog honderden van die vliegen, een in-
drukwekkend zicht. “Vliegvissen vergt 
enorm veel voorbereiding. Toen ik voor het 
eerst hoorde dat er vis zat in de Heulebeek 
aan het Ring Shopping Center, ging ik er 
wekenlang observeren. Welke vissen en 
insecten leven er? Wat is de toestand van 
de bodem en de oever? Pas na die lange 
voorbereiding kan ik voor het eerst echt 
gaan vissen. En dan loop ik al van de avond 
voordien zenuwachtig rond. De adrenaline 
giert door mijn lijf. Zoals bij een sportman 
die zich oppept voor een wedstrijd.”

LIEFDE VOOR DE NATUUR

Bij het vliegvissen sta je duidelijk heel dicht 
bij de natuur. Dat is ook voor Ciro het ge-
val, maar zijn liefde voor de natuur beperkt 
zich niet alleen tot vissen of zijn mooie tuin. 
“Tijdens het vissen moet je respect hebben 
voor de natuur. Verniel bijvoorbeeld geen 
oeverplanten, ruim op je visplek je afval 
op en zet de gevangen vis terug uit.” Maar 
Ciro lanceert ook een warme oproep naar 
niet-vissers: “Mensen dumpen nog te veel 
zwerfvuil in en rond onze waterlopen. Stop 
daar alsjeblief mee! Je bewijst er de natuur 
een grote dienst mee. Na het opruimen van 
de Heulebeek aan het Shopping Center zag 
ik er al scholen vissen passeren van meer 
dan 500 stuks!”

VISSEN IN KORTRIJK

Het gaat de goeie kant op met de vissen in 
Kortrijk, maar dat was ooit anders. “De zware 
industrie langs de Leie vervuilde het rivier-
water en in mijn jeugdjaren vond je daar-
door enkel vis in vijvers en reservoirs. Maar 
sinds 1995 is er opnieuw vis in de Leie: forel, 
voorn, winde, brasem, karper… Er werd al 
een dertigtal soorten gespot. Een tiental ja-
ren geleden kreeg ik ook signalen dat er vis 
zou zitten in de Heulebeek. Uit mijn obser-
vatie blijkt nu dat de vissen de drukbevaren 
Leie ontvluchten en de bijstromen opzwem-
men om er te paaien.” Tot verbazing van veel 
passanten werpt Ciro nu regelmatig zijn lijn 
uit op Heule Watermolen.

DROMEN

Ciro is blij dat hij opnieuw kan vissen in zijn 
achtertuin, maar toch droomt hij van meer. 
“De Heulebeek zou nog een stuk leefbaarder 

worden door hier en daar te baggeren en 
paaibekkens aan te leggen. Maar het is niet 
eenvoudig. Een kluwen van instanties en ad-
ministraties hebben hun aandeel en het is 
moeilijk om de neuzen in dezelfde richting 
te krijgen.” Maar dat neemt de vreugde ge-
lukkig niet weg. Ciro geniet van zijn passie 
en draagt die ook uit. “Samen met bevriende 
sportvissers wisselen we tips uit. Wanneer 
iemand dankzij mijn tip een mooie vangst 
doet, geeft mij dat net zoveel voldoening.”

“Er zit opnieuw 
vis in de… 

Heulebeek!” Heeft het verhaal van Ciro jouw inte-
resse gewekt en wil je zelf je hengel 
uitgooien? Weet dan dat je eerst een 
vergunning of ‘visverlof’ moet aan-
vragen. Voor meer informatie kan je 
terecht op www.visverlof.be.

Een visvergunning, 
hoe werkt dat?
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BELLEGEM

CENTRUMFEESTEN
Het laatste weekend van juni is een feestweekend in Bellegem. 
Het startschot weerklinkt op zaterdagnamiddag 29 juni met 
een sportief luik: de 5e editie van Koers der Dorpelingen. In 
Bellegem werd 5 jaar geleden de oer-Vlaamse traditie van de 
parochianenkoers nieuw leven ingeblazen. Het concept is dit 
jaar dat van een afvallingskoers in verschillende reeksen op een 
kort, afgesloten parcours op Bellegemplaats. Na de koers volgt 
een avondvullend muziekprogramma, gratis toegankelijk voor 
iedereen. De band Women on Top warmt het publiek op met 
pop- en rockliedjes van Adèle tot Kim Wilde. Daarna kunnen 
stoelen en tafels aan de kant voor een dansfeestje met De Faute 
Bendt: een bonte mix van foute covers, eigenzinnige muzikan-
ten en geflipte zangers.

ROLLEGEM

VERVANGING VOOR 
POSTBUS BPOST
Begin januari ging Bpost van start met 
de verwijdering van een aantal minder 
gebruikte brievenbussen in Vlaande-
ren en dus ook in Kortrijk. In Rollegem 
verdween zo twee postbussen uit het 
centrum, maar de stad zocht én vond 
een oplossing. Aan de plaatselijke 
dorpswinkel Spar Mouton hangt nu een 
brievenbus. Die wordt dagelijks gele-
digd door de uitbaters en samen met 
de zendingen meegegeven aan Bpost. 
En dat is geen overbodige luxe, want 
er worden dagelijks 20 tot 50 brieven 
gepost. Tijdens vakantieperiodes is de 
ophaling gegarandeerd door de mede-
werkers van het wijkteam. Op dinsdag, 
de sluitingsdag van de winkel, wordt de 
bus niet geledigd.

HEULE

OPFRISSINGSWERKEN 
BUURTBIB
Nog net vóór de zomer krijgt buurtbib Heule een likje 
verf, nieuwe vloerbedekking en een nieuwe balie. 
Door de lichtere kleur en verlaagde rekken zal de 
ruimte groter lijken. De informatieve collectie ver-
huist naar de overloop en er zijn meer werkplekken 
en nieuwe pc’s. Tijdens de sluiting van 24 juni tot 6 
juli mogen ontleners de boeken langer bijhouden 
en kunnen ze terecht in buurtbib Bissegem of in de 
centrale bibliotheek. Iedereen is welkom op de ope-
ningsreceptie op zaterdag 13 juli van 10 tot 12 uur.

KORTRIJK – HARELBEKE – WAREGEM

FIETSSNELWEG
Provincie West-Vlaanderen zet volop in op snelle en 
veilige fietsverbindingen. In overleg met Kortrijk, Ha-
relbeke en Waregem startte de provincie met de op-
maak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(PRUP) voor de aanleg van een fietssnelweg langs het 
spoor tussen Kortrijk, Harelbeke en Waregem. Je kan 
jouw mening kwijt over de startnota tot en met 7 juni. 
Ook op de rondreizende tentoonstelling kan je je licht 
opsteken. Je vindt die nog tot en met 7 juni in Jeugd-
herberg Groeninghe aan de Passionistenlaan van 7 tot 
13 uur en van 16 tot 22 uur.

 R www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/rups

BELLEGEM

DWARS DOOR BELLEGEM
Daags na de Centrumfeesten is het tijd voor de leukste familiewandeltocht 
van het jaar. Een paar duizend wandelaars trekken op zondag 30 juni door 
groene velden, over kleine paadjes, langs beekjes en wijken. Kids worden 
verwend met grime, een ballongoochelaar, popcorn en ijsjes. Animatoren 
zorgen voor originele spelletjes op de rustplaatsen. Net zoals andere jaren 
draagt Dwars door Bellegem bij aan twee goede doelen. Dit jaar zijn dat 
revalidatiecentrum de Kindervriend en MFC De Hoge Kouter. Per wande-
laar gaat er € 0,50 naar het goede doel.
Bij aankomst op Bellegemplaats kunnen de wandelaars terecht op Terras 
Bellegem Boven. Van 15 tot 19 uur is Bellegemplaats omgetoverd tot een 
groot zomerterras. In de namiddag en vooravond klinkt er livemuziek. Het 
terras is vrij toegankelijk voor iedereen.

 R www.dwarsdoorbellegem.be

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

KORTRIJK-WEST

VEILIGERE LICHTENREGELING
KRUISPUNT POTTELBERG
Bij de heraanleg van het kruispunt van de Pottelberg met de 
Condédreef in juni vorig jaar werd ervoor gekozen om niet alle 
bewegingen van de fietsers conflictvrij te maken. De voornaamste 
reden was een vlottere doorstroming van het autoverkeer. Naar 
aanleiding van een spijtig ongeval met een fietser op dat kruis-
punt vroeg de stad aan het Agentschap Wegen en Verkeer om de 
lichtenregeling aan te passen. Fietsers kunnen daardoor vanaf nu 
wel conflictvrij hun bewegingen maken. Via een drukknop krijgen 
zij voortaan hun eigen groenfase.

KOOIGEM

PLEINTJESFEESTEN 
TERUG VAN WEGGEWEEST
Kooigem pakt voor het eerst sinds 2016 opnieuw met de Plein-
tjesfeesten uit. Op zaterdag 29 juni kan je vanaf 16 uur terecht op 
Kooigemplaats voor optredens van The Insecure, Muffins, The Black 
Gasolines, DJ Mill Baker en DJ FishDick. Verder wordt het vernieuw-
de skate- step- en bikepark officieel geopend met een international 
contest Flatland BMX. Kinderen kunnen zich uitleven op springkas-
telen. De Pleintjesfeesten zijn gratis toegankelijk.

© Tony DC



22 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 23

J U N I  2 0 1 9J U N I  2 0 1 9

PERPLX tovert Kortrijk 
om in één groot circus

Het festivalpark staat open voor iedereen. 
Kom dus gerust langs om de sfeer op te 
snuiven en rare vogels te bekijken. Of beter 
nog, ontdek de uitzonderlijke circusoptre-
dens die op het programma staan van vrij-
dag 28 tot en met zondag 30 juni.

ACROBATIE MET GITAREN

Zo staat de voorstelling ‘Les Dodos’ van 
het Franse Le P’tit Cirque garant voor een 
warme ontmoeting met schitterend circus 
waarbij tientallen gitaren een hoofdrol spe-
len. Eens de circustent gesloten is, schep-
pen de artiesten een eigen universum te-
gen de vijandigheid van de buitenwereld. 
Hun angst gaan ze te lijf met veel humor, 
muziek en acrobatie.

SPELEN MET ZWAARTEKRACHT

Voor wie het nog avontuurlijker wil, is er de 
Belgische première van ‘Screws’ van huisar-
tiest Alexander Vantournhout. Met behulp 
van ijssteigers, bowlingballen en antizwaar-
tekrachtschoenen creëren de dansers-acro-
baten verschillende kleine interventies die 
de regels van de fysica tarten. Screws kan je 
bewonderen op de uitdagende locatie van 
het ondernemersdorp Muster in Heule.

INTERNATIONAAL TOPTALENT

In Budascoop komt Casus uit Australië met 
‘You & I’, een intimistisch, teder portret van 
de relatie van de twee artiesten. Ook de 
jonge talenten van de circushogeschool 
Codarts in Rotterdam tonen hun afstudeer-

nummers. Maar er staan uiteraard nog veel 
meer interessante voorstellingen op de affi-
che. Ontdek ze op www.perplx.be of via het 
programmaboekje. Allemaal onbekende na-
men, zeg je? Geloof in de keuze van PERPLX, 
want dit is een internationaal topaanbod!

PRAKTISCH
• Vrijdag 28 juni vanaf 20.30 uur.
• Zaterdag 29 juni vanaf 13.30 uur: workshop 

Circusroulette door Circusatelier Woesh en 
Den Draad. Voorstellingen vanaf 15 uur.

• Zondag 30 juni vanaf 12.30 uur: gratis 
workshop door Circusatelier Woesh en 
den Draad. Voorstellingen vanaf 14 uur.

 R Info en tickets voor PERPLX 2019 vind je op 
www.perplx.be. Je kan ook bellen naar UiT in 
Kortrijk op 056 23 98 55.

Elk jaar opnieuw zijn Kortrijk en deelgemeenten voor één weekend het mekka 
van het hedendaagse circus. Het park rondom het OC in Marke doet dienst als 

festivalterrein en ontmoetingsplaats voor publiek, artiesten, pers en professionelen.

AALBEKE

IN DE SCHADUW VAN NAPOLEON
Het initiatief van de Koninklijke Harmonie Eendracht Aalbeke 
om de Belgische première te brengen van de musical In de 
schaduw van Napoleon van Bert Appermont en Jef Mellemans, 
is hét culturele gemeenschapsmoment in Aalbeke sinds jaren. 
Niet minder dan 250 mensen zijn direct betrokken bij de twee 
uitvoeringen die plaatsvinden op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli in 
de nieuwe loodsen van Vandecasteele Houtimport.
In de schaduw van Napoleon vertelt de lotgevallen van Louis-Jo-
seph Marchand, de trouwe rechterhand die Napoleon met raad 
en daad bijstond tot aan diens dood. Het is een verhaal dat bol 
staat van intriges, bedrog, passie, haat, maar ook veel liefde.

 R www.indeschaduwvannapoleon.org

HOOG-KORTRIJK

BESTEMMINGSPLAN ’T HOGE
De stad maakt een nieuw bestemmingsplan op voor het gebied ten 
zuiden van het Beneluxpark, langs ’t Hoge, de Elleboogstraat en de 
Panoramaweg. We onderzoeken hoe de stadsrand op een kwalita-
tieve manier kan afgewerkt worden en hoe bedrijvigheid daar een 
plaats in kan vinden. We werken verschillende scenario’s uit voor 
de ontwikkeling van de onbebouwde gronden ten zuiden van het 
huidige Beneluxpark.
De stad organiseert een inspraakperiode over de startnota van het 
RUP van 17 mei tot en met 15 juli. Meer info over het plan en de mo-
gelijkheden om te reageren vind je op www.kortrijk.be/rupthoge. 
Geïnteresseerden zijn ook welkom op de infoavond op maandag 3 
juni 2019 om 19 uur in Leiedal, President Kennedypark 10.

HEULE

LOKAALMARKT PLASTICVRIJ
Door lokaal te kopen sparen we heel wat voedselkilometers en dus 
ook heel wat uitlaatgassen uit. Maar Lokaalmarkt wil ook het gebruik 
van plastic zo veel mogelijk beperken. Er worden al heel wat inspan-
ningen geleverd: geen omverpakking, groenten en fruit liggen los 
in de bakken, vleeswaren zitten (meestal) niet in hard plastic. Je 
vindt op elke markt ook een kast met servies en vanaf juni schakelt 
Lokaalmarkt over op bioplastic zakjes. Maar geen zakjes is nóg beter. 
En daar kan ook jij helpen door een herbruikbare tas van thuis mee 
te nemen. Of koop er één van Lokaalmarkt zelf voor € 5 euro. Bezoek 
Lokaalmarkt Heule elke zaterdag van 9 tot 12 uur.

 R www.lokaalmarkt.be
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UIT-TIPS VOOR JUNI 2019

Mydibel Cycling Classic
ZA 8 JUN
Mydibel Cycling Classic is een recreatief 
wielerevenement voor jong en oud. Iedereen 
die zin heeft in een leuke fietstocht, kan 
er zich uitleven. Met individuele start aan 
Sportcampus Lange Munte. Je hebt de keuze 
tussen drie afstanden: 60, 80 en 110 km. Je 
kan ook deelnemen aan de gezinstocht van 
30 km. Wielertoeristenclub KSV Bellegem 
'De Pelikaan' stippelde de routes uit over 
de Mont-St-Aubert en door de Vlaamse 
Ardennen. De opbrengst gaat naar Koester, 
een project van het Kinderkankerfonds. 
De inschrijvingen lopen van 7.30 tot 14 uur. 
Voor de gezinstocht tot 15 uur. 

 > www.mydibelcyclingclassic.be

Almost Summer 
Festival
DO 13 > ZO 16 JUN
DO 20 > ZO 23 JUN
Het kunstencentrum BUDA 
verwelkomt de zomer met het 
Almost Summer Festival. 
Dit initiatief brengt tijdens twee 
zomerse weekends in juni dans 
en theater in de zalen van de 
Budascoop. Ook healingsessies, 
openluchtfilms en een party in 
de tuin van Broelkaai 6 staan op 
het programma. 

Met kunstenaars zoals Miet 
Warlop, Lisbeth Gruwez, Alma 
Söderberg en vele anderen!

 > www.budakortrijk.be of 056 22 10 01
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Vlas à Vélo
ZA 15 > ZO 16 JUN
Samen met enkele gidsen en de 
heemkundige kring Wibilinga stippelde 
Texture een leuk fietstripje uit van 25 
km. Onderweg hoor je verhalen over 
energie, vlastransport en de vlashandel. 
De fietstocht gaat van start om 9.45 uur. 
Deelname kost € 8 per persoon. Vooraf 
reserveren en online inschrijven kan tot 
uiterlijk woensdag 12 juni bij Texture, 
museum over Leie en vlas.
Krijg je maar niet genoeg van de bloeiende 
vlasvelden? Texture brengt er via het 
project Vlasvelden in Vlaanderen 1.600 in 
kaart. Neem snel een kijkje op de website of 
haal vanaf begin juni je gratis fietsroute af 
aan de balie van het museum.

 > www.texturekortrijk.be

 > www.vlasveldeninvlaanderen.be

Bump Festival
VR 21 JUN
Laat je creatief inspireren door internationale 
topsprekers op het Bump Festival. Op vrijdag 21 juni 
daagt dit festival je uit met met talks over design, motion 
graphics, creative programming en technological 
innovations. Afspraak in Schouwburg Kortrijk. Je 
kan lezingen meepikken over graphic design voor 
Wes Andersons films, meer vernemen over robots en 
artificiële intelligentie, inzichten verwerven in ontwerp 
voor Apple… Bovendien word je nog eens extra verwend 
met een verrassende lunch en een spetterende 
afterparty. Klinkt dat als muziek in de oren? 
Ontdek dan het volledige programma op de website. 
Tickets kosten € 45 (€ 25 voor studenten).

 > www.bump-festival.be

Stephen Malkmus & The Jicks
DI 18 JUN
Stephen Malkmus & The Jicks palmen op 18 juni samen met 
voorprogramma Lewsberg De Kreun in. Stephen vond zijn Jicks al snel 
na het eerste uiteenvallen van Pavement in 1999. Intussen hebben ze 
al zeven albums op hun conto. Vorig jaar was er nog het fel bejubelde 
Sparkle Hard, de meest toegankelijke plaat sinds de post-Pavement 
periode, die een tijdloze klasse met invloeden van de americana, indie 
en de typische Malkmus-stempel in zich draagt. Dit jaar volgde het 
meer experimentele Groove Denied. Dat wordt gegarandeerd een 
interessante mix. Het Rotterdamse Lewsberg wordt dan weer vergeleken 
met The Velvet Underground. Ook knipogen naar Pavement en Stephen 
Malkmus zelf zijn niet veraf.

 > www.wildewesten.be 
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UiT in Kortrijk zet elke maand acht 
evenementen of activiteiten in de kijker. 
Muziek, theater, film, sport, markt, beurs… 
Alles wat een groot en divers publiek 
aanspreekt, is mogelijk. 

Zelf een voorstel voor de editie van 
september? Laat het ons vóór 25 juni 
weten via stadsmagazine@kortrijk.be. 
Enkel activiteiten georganiseerd of 
ondersteund door Stad Kortrijk komen in 
aanmerking. 
Wie een uitgebreidere kalender zoekt, kan 
terecht op www.uitinvlaanderen.be.  
Gewoon Kortrijk intikken, de periode 
selecteren en klaar! 

Voor tickets raadpleeg je best de vermelde 
websites. Niet alle tickets zijn verkrijgbaar 
bij UiT in Kortrijk op het Schouwburgplein.
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adelinelsvlt #albertpark 
#rainbow #pride

haydee1
#artopia #textival

jeroen_algoet
#monkeyrun

julieslittletreasures
#foor #kermis #panorama

michaeljanart
#paasfoor #cottoncandy

vansteenkistedieter
#remorkstreetfood #cafemange

djmrnoice #definitivos
#punk #1meifestival

pieter.possenier First concrete!
#skatepark #kooigem

bartroge #vogelaars 
#slechtvalk

andydebrouwere
#paasfoor #oezotteroeliever

fnny.be #confituurmaken
#weekvandekorteketen

Aperitiefconcert ‘Er was eens...’
ZO 23 JUN
De Kortrijkse Sint-Rochuskerk, aan de Doorniksewijk, 
is op zondag 23 juni om 11 uur het decor van 
het jaarlijkse aperitiefconcert van het Kortrijks 
Symfonisch Orkest. 

Kindersprookjes en -verhalen vormen de muzikale 
rode draad. Het programma vermeldt vertolkingen 
van Scheherazade uit Prins Kalander van Rimsky-
Korsakov, de Dolly Suite van Fauré en Ma mère l'oye 
van Ravel. Nadien volgt het aperitief. 
Erik Desimpelaere leidt alles in de juiste muzikale banen.  
Reservaties via 0495 52 36 56 of kaarten@hetkso.be.

 > www.hetkso.be

Rozenfeest, de wereld van geuren en smaken
ZO 30 JUN
Ga op zondag 30 juni 2019 naar de Internationale Rozentuin, aan het 
Kasteel ‘t Hooghe, Doorniksesteenweg 218, en ontdek de wereld van 
geuren en smaken van de roos. Via verschillende zie-, doe- en proefactiviteiten 
maak je van 10 tot 17 uur kennis met alle aspecten van de roos. Op het 
programma staan demonstraties van bloemschikken, het maken van 
ecologische geurkaarsen en ambachtelijke zeep, een theebeleving, tips 
en tricks voor de kruiden in jouw tuin, het smaak- en geurspel op het 
smaakeiland, knutselen met bloemen en materialen uit jouw tuin… Kies 
verder je mooiste rozen en maak kans op de prijs 'Stad Kortrijk'. Je kan 
picknicken in het park. Er is ook kinderanimatie voorzien.

 > www.rozentuin.be

Borderland Festival
ZA 22 JUN > ZO 23 JUN
Onder het motto ‘ontmoet je buren’ 
biedt Borderland Festival een jaarlijkse 
ontmoetingsplaats aan artiesten, 
publiek en sociaalecologische 
initiatieven uit Vlaanderen, Noord-
Frankrijk en Wallonië.  Het muzikale 
luik is de kern van het programma 
en laat je proeven van diverse 
muzikale tradities en de hedendaagse 
muziekscène. Op zondag 23 juni 
kan je Letsleie-leden en leden van 
naburige LETS-groepen ontmoeten 
aan de levende wilgenhut. Borderland 
vindt plaats op de site van Bolwerk 
aan de Spinnerijstraat 105.

> www.borderlandfestival.eu  

of hello@borderlandfestival.eu
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