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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 / illustratie cover: Het Graafschap

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

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK 

4-5 > Festivalzomer

Ook deze zomer komen muziekliefheb-
bers aan hun trekken in onze stad met 
talrijke festivals. Van metal tot kitsch: 
voor elk wat wils.

8-9 > Toerist in eigen stad

Blijf je in de vakantie lekker gezellig 
thuis? Kortrijk doet er alles aan om haar 
inwoners het ultieme vakantiegevoel  
te geven.

10-11 > Filmprijs voor BUDA

Kunstencentrum BUDA viel op het film-
festival van Cannes in de prijzen voor 
zijn projecten rond verjonging, partici-
patie en culturele en sociale diversiteit.

14-15 > Fietszone

Sinds 28 juni is koning auto van zijn 
troon gestoten in het stadscentrum.  
De fiets krijgt er in heel wat straten  
voorrang op de auto.

23 > Ketnet Zomertour

Het gratis kinderfestival van Ketnet 
komt op 31 augustus de zomervakantie 
feestelijk afsluiten op het Nelson  
Mandelaplein.

26 > Openingstijden zomer

Tijdens de zomermaanden gelden vaak 
andere openingstijden bij de verschil-
lende stadsdiensten. Wij geven je de 
belangrijkste mee.

30 30

Als inwoner van Kortrijk kan je voor allerlei informatie te-
recht bij het Onthaal 1777 en de diverse stadsdiensten. Maar 
waar en hoe zoek jij informatie over bijvoorbeeld kraamzorg, 
feestmateriaal, religies, onderwijs, woonzorgcentra… Vind 
je de info die je zoekt? Dat wil de stad graag van jou weten 
via een enquête. Krijg je de enquête liever toegestuurd? Bel 
het gratis nummer 1777. Of loop even binnen in een wijk-
centrum waar je jouw mening kwijt kan op papier of digitaal. 
Jouw mening is belangrijk om ons de weg te tonen naar een 
nog betere dienstverlening. De antwoorden die je geeft wor-
den volledig anoniem verwerkt zoals de 
wet op de bescherming van de privacy 
dit voorschrijft. 

 R Deelnemen kan via deze QR-code  
of via nl.research.net/r/infoKortrijk.

Jouw antwoorden
zijn onze hulp

Voor aangepaste zomerregeling: zie p. 26

Openingstijden Onthaal 1777 (Leiestraat 21) 

gaan de strijd aan met peuken

Nog te veel mensen vinden het normaal 
om hun peuk op de grond of in rioolput-
jes te gooien. Ze staan er echter niet bij stil 
dat het meer dan 10 jaar duurt voor een 
peuk verteerd is. Uit De Grote Bevraging 
is gebleken dat jullie dit willen zien veran-
deren. Daarom zet de stad de campagne 
Proper & Ko op poten.

PEUK IN DE POCKET

Tijdens Sinksen werden voor het eerst 
gratis peukenetuis uitgedeeld. Onder het 
motto ‘peuk in de pocket’ vraagt de stad 
jou om je peuken bij te houden en ver-
volgens jouw peukenetui in een asbak 
of vuilnisbak te ledigen. Ook op andere 
zomerevents in het centrum en de deel-
gemeenten en via de horeca worden de 
peukenetuis aangeboden.

MEER ASBAKKEN

De stad werkt verder aan meer asbakken 
in het straatbeeld. In een eerste fase richt 
men zich tot de openbare gebouwen. Er 
komen extra peukentegels aan onder 
andere de verlaagde Leieboorden en het 
Schouwburgplein. Wandasbakken moe-
ten de stoep proper houden aan sport- en 
ontmoetingscentra. Aan 50 bestaande 
vuilnisbakken op openbaar domein wordt 
een peukenkoker bevestigd.

PROPER & KO

Het probleem van de peuken is niet het 
enige waar de stad oplossingen voor wil 
vinden. Proper & Ko zijn mascottes met een 
boodschap. Ze gaan inwoners en bezoe-
kers van Kortrijk de komende jaren sensibi-
liseren rond zwerfvuil en sluikstort, onder-
houd van straatgoten en trottoirs (zie p. 16), 
en hondenpoep en kauwgom op de stoep.

 R www.kortrijk.be/properenkoPROPER
& KO
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Kamping
Kitsch Club

De hoogmis van de wansmaak, dat is Kam-
ping Kitsch Club op 24 augustus. Vorig jaar 
was Evolis nog de thuishaven voor het mar-
ginaalste verkleedfeest van het land. Dit jaar 
verhuist Kamping Kitsch naar het festivalter-
rein op De Lange Munte om daar gebruik te 
maken van de infrastructuur van Alcatraz. 
Dat scheelt vooral heel wat in transport: 

100 vrachtwagens om precies te zijn. Het 
programma is ook dit jaar opnieuw heel 
uiteenlopend. Op de Mijn Stage brul je mee 
met klassiekers van Pita Boys, Swoop, Ma-
rina Wally, Danger Hardcore Team, Sergio, 
De Romeo’s, Lasgo, Spice Girlz en Sash. In 
de Spoiler Room bouw je een gabberfeest-
je met onder andere DJ Ghost, DJ Furax en 
Cherrymoon Trax. Ook gespot op de affi-
che: Wendy Van Wanten, DJ Yolotanker, Ge-
broeders Ko en TLP.

 R www.kampingkitschclub.be

Road Rock
In 2016 begon Road Rock als een eenvou-
dige rockrally voor jonge bands op het 
Schouwburgplein. Drie jaar later is het een 
heus eendagsfestival met naast drie rock-
rallyfinalisten ook gevestigde namen. Dit 
jaar vindt de finale van Road Rock voor het 
eerst plaats in het Begijnhofpark.
Uit de zowat 300 inzendingen selecteerde 
de Road Rock-jury onder leiding van Guy 
Swinnen 8 bands die tijdens Sinksen het 

beste van zichzelf gaven. HYPER!, Ramkot 
en Indigo Mango kwamen daar als meest 
overtuigende acts uit en verzorgen zo op 
31 augustus het voorprogramma van nati-
onale toppers Emma Bale, The Sore Losers, 
Daan en The Van Jets. De uiteindelijke win-
naar kaapt de hoofdprijs van € 3.000 aan 
materiaal weg en mag ook een single op-
nemen in een professionele studio.

 R Tickets: www.roadrock.be

Bos!
Kortrijkse concert- en festivalorganisator 
Wilde Westen breekt af en toe uit zijn eigen 
zaal De Kreun en pakt deze zomer zelfs uit 
met een festival buiten de stadsgrenzen. 
Bos! festival heeft een rijk, breed en genre-
overschrijdend programma en een sterke 
focus op ecologie en vindt op 13 juli plaats 
in het prachtige natuurdomein Bergelen in 
Gullegem. Op de affiche staan onder andere 
de Belpop-klassiekers Absynthe Minded 
(akoestisch), het Britse Beak> (de band van 
Portishead’s Geoff Barrow) en pianist Joep 
Beving. Ook De Nieuwe Lichting-winnaar 
Mooneye en The Bony King of Nowhere spe-
len ten dans.  Bos! neemt je mee op een mys-
tieke trip van licht naar donker en wil ook 
voor de kinderen een meerwaarde bieden. 
Alle kids onder 12 jaar kunnen gratis binnen!

 R www.bosfestival.be

WIN  
We sturen 10 muziekliefhebbers
gratis het bos in! Mail vóór maandag 8 juli
naar stadsmagazine@kortrijk.be.

Alcatraz
De Kortrijkse hoogmis van hardrock en 
metal is aan de twaalfde editie toe. Saxon, 
Uriah Heep, Avatar en Thin Lizzy zijn slechts 
enkele van de tientallen bands die van 9 tot 
11 augustus de grond doen daveren aan 
Sportcampus Lange Munte.

 R  www.alcatraz.be

WIN  
Het stadsmagazine mag 
10 metalheads voor 1 dag gratis naar
Alcatraz sturen. Wil jij daarbij zijn? 
Stuur dan vóór 1 augustus een mail 
naar stadsmagazine@kortrijk.be.

Kortrijk is een muziekstad, daar bestaat geen twijfel 
over. Studio Brussel koos ons dit jaar niet voor niets als 

gaststad voor De Warmste Week. Het hele jaar door 
krijgen we concerten en festivals voorgeschoteld om 

duimen en vingers van af te likken. Zo ook deze zomer!

De festivalzomer 
van Kortrijk
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ZOMERMARKTEN
De mediterrane sfeer opsnuiven in eigen 
stad? Dat kan naar goede gewoonte tijdens 
de zuiderse zomermarkten op het Sint-
Maartenskerkhof en het Jozef Vandaleplein. 
Ook het Overbekeplein doet dit jaar mee. Op 
donderdag 4 en 18 juli en 22 en 29 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 Travelbees, 
Radio Vader, Silicon Carne en Louie Louie. 

ZOMERSHOPPEN
Kortrijk laat ook zijn shoppers niet in de 
steek tijdens de zomer. Te beginnen met 
een koopzondag op 7 juli naar aanleiding 
van de zomersolden. De zomer afsluiten 
doen we met de septemberbraderie van 6 
tot 8 september.

OVERLEIE PLÂGE
Deze zomer hoef je niet naar de kust te 
trekken om de typische strandsfeer op te 
snuiven. Zomer Van Overleie, de organi-
satie achter onder andere de Verborgen 
Kerstmarkt, verandert in juli en augustus 

het Sint-Amandsplein in Overleie Plâge. Je 
vertoeft er op een zandstrand mét strand-
cabines. Huur een billenkar, lik een ‘crème-
ke’, of drink gewoon een glaasje… Op zater-
dag 6 juli opent Overleie Plâge met zwoele 
beats waardoor je je op Ibiza waant.

 R www.zomervanoverleie.be

ZOMERCARNAVAL
Op zaterdag 17 augustus is Kortrijk voor één 
dag het Rio aan de Leie, want Het Zomercar-
naval is terug. Met de beste latin DJ’s, gratis 
salsalessen, binnen- en buitenlandse dans-
groepen, exotische foodstands, animatie, 
en uiteraard een spetterende FIESTA! Vroege 
vogels kunnen het festivalplein al opwar-
men vanaf 11 uur. Over de middag begin-
nen de salsalessen en vanaf 14 uur stroomt 
het plein vol met exotische dansgroepen.

VLASTREFFEN
Onder het motto ‘be part of the legend’ 
palmt de 30e editie van het Vlastreffen op 
zondag 25 augustus de stad in. Zo’n 3.000 
motards verzamelen in de voormiddag aan 
de verlaagde Leieboorden voor een ronken-
de rit langs onder andere Brakel en Bavik-

hove. Dit jaar is er ook een specifieke route 
voor de lichtere tweewielers (50cc). Om 17 
uur tekent de colonne opnieuw present aan 
de Leieboorden voor het defilé. Vlastreffen 
steunt CAW Kortrijk, Poverello Kortrijk, De 
Korf Kortrijk en Saying Goodbye.

 R www.vlastreffen.be

CONCERT VAN 
DE BEVRIJDING
Ter herdenking van de 75e verjaardag van 
de bevrijding van Kortrijk, organiseert de 
stad op zaterdag 24 augustus een concert 
van de Koninklijke Muziekkapel van de Bel-
gische Marine. In Schouwburg Kortrijk bren-
gen 38 muzikanten vanaf 20.15 uur hulde 
aan de oorlogshelden die ervoor zorgden 
dat Kortrijk op 4 september 1944 opnieuw 
een vrije stad was. Tickets reserveren kan op 
www.kortrijk.be/uitinkortrijk, via 056 23 98 
55 of aan het loket van UiT in Kortrijk vanaf 
2 juli. Op zondag 8 september volgt nog een 
groot bevrijdingsfeest op de Grote Markt.

 R www.royalbands.mil.be

www.zomerinkortrijk.be

Zomerse hotspots
Zin in een frisse pint, glaasje wijn of alcoholvrije 
cocktail? Even geen inspiratie? We lijsten de ge-
zelligste zomerse adresjes van Kortrijk voor je op.

GEVESTIGDE HORECA
De vaste waarden op de Grote Markt, op de Vlasmarkt, 
in de Burgemeester Reynaertstraat en in de winkel-
wandelstraten steken in de zomer graag een tandje bij 
voor jou. Op het Vandaleplein en het Sint-Maartens-
kerkhof geniet je onder de schaduw van de bomen. 
Restaurant Beudaert opende er recent zijn tijdelijke 
Bar Tropical. Wandel je even verder, dan ontdek je een 
aantal jonge zaken op het heraangelegde Overbeke-
plein. Verborgen pareltjes vind je onder andere op het 
Plein, het DAK van het conservatorium en bij A.A.P. Bar 
van Bolwerk aan de Spinnerijstraat 105. Vergeet ook 
dé grote trekpleister van Kortrijk niet: de verlaagde 
Leieboorden.

POP-UPS
Aan zomerbars deze zomer opnieuw geen gebrek. 
Bar Amorse op Buda Beach of Nuba-R aan de Trakel-
weg hoeven we je vast niet meer voor te stellen. En 
ook de Blauwe Hoeve krijgt opnieuw een zomerse 
invulling. Vesper en Vagant slaan de handen in el-
kaar en blazen Bar Botaniek op Evolis nieuw leven 
in. Nieuwkomers dit jaar zijn La Cabane aan de Reep-
kaai, Papago in de Rijselsestraat, Azuro op de Pottel-
berg en Hoeve De Kerpel aan het jaagpad langs de 
Leie in Bissegem.

Zonnestralen en zomerse temperaturen. Meer hebben 
we niet nodig om naar buiten te trekken. De Kortrijkse 

terrasjes lopen vlotjes vol. Met marktjes, concerten en 
tal van andere evenementen vult iedereen deze zomer 

moeiteloos zijn agenda.

Zomer
IN KORTRIJK ©
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Informatie en beleving gaan hand in hand. De 
populairste instapwandeling is ‘Kortrijk ont-
dekken’ waarbij geschiedenis én actualiteit 
tot leven komen door verhalen en anekdotes.

 R www.gidsenkringkortrijk.be

 R  www.gidsenplus.be

VUURPLAATS EN 
ECOLOGISCH PARK  
KORTRIJK WEIDE
BBQ deze zomer? Dat kan gratis en zonder 
reservatie op de vuurplaats in stadspark 
Kortrijk Weide. Breng je eigen rooster, kolen 
en lekkers mee en blijft bij het vuur tot het 
gedoofd is. Wist je trouwens dat het park 
geen strak gazon krijgt, maar ecologisch is 
aangelegd? Er staat al heel wat rode klaver 
die stikstof uit de lucht haalt en opslaat in 
de grond als voeding voor andere planten. 
Kleurenpracht in aantocht!

ZOMERFIETSROUTE
De zomerfietsroute laat je kennismaken 
met alle vertier dat Kortrijk te bieden heeft. 
Het parcours leidt je langs terrassen, (speel)
pleinen, monumenten, groene oases, 
zwembaden en gezellige bars en horeca 
waar je de dorst kan lessen. Haal de bro-
chure van de zomerfietsroute bij de dienst 
Toerisme in het Begijnhofpark of onthaal 
1777 in het stadhuis.

www.zomerinkortrijk.be

HISTORISCHE GEBOUWEN
Benieuwd naar de binnenkant van de 
Broeltorens, de Sint-Maartenskerk en het 
historisch stadhuis? Je kan ze nog tot 15 
september gratis bezoeken. De Broeltorens 
zijn toegankelijk tijdens weekends en feest-
dagen van 13 tot 18 uur. De Sint-Maartens-
kerk kan je elke dag ontdekken. Er zijn gra-
tis begeleide bezoeken tijdens weekends 
en op feestdagen. Het historisch stadhuis 
is elke dag open van 13 tot 18 uur. Tijdens 
het weekend krijg je om 15 uur een gratis 
gidsbeurt.

DRIJF-IN CINEMA
BUDA en vzw Sweep Concepts organiseren 
opnieuw de Drijf-in Cinema. Geen drive-
in, maar een drijf-in, met kajaks en boot-
jes in plaats van auto’s aan de verlaagde 
Leieboorden. Geen kajak of pedalo? BUDA 
heeft er enkele ter beschikking. Drijf-in ci-
nema is gratis en brengt op 6 juli om 22 uur 
Bad Times at the El Royale. Een dj en bar 
zorgen vanaf 19 uur voor de nodige sfeer.

 R www.budakortrijk.be

OPENLUCHTCINEMA
Tijdens de zomeravonden kan je in de tuin 
van Broelkaai 6 een gratis film meepikken. 
BUDA pakt er samen met de stad uit met 

openluchtcinema. Manneken Pis bijt op 
12 juli de spits af. Op 30 augustus komt Tel 
Aviv on Fire aan de beurt. Op 6 september 
sluit The Thing de openluchtcinema af. Op 
16 en 23 augustus kies je via een facebook-
poll uit twee films. Hou de facebookpagina 
Budafilm in de gaten! Budascoop blijft trou-
wens de hele vakantie open.

 R www.budakortrijk.be

WO II-WANDELING  
KORTRIJK IN HET VIZIER
Wil je de bombardementen tijdens WO 
II op een actieve manier herbeleven? De 
wandelroute ‘Kortrijk in het vizier’ neemt je 
mee langs de plekken die het hardst getrof-
fen werden. In het begeleidend boekje en 
op de sokkels ter plaatse vind je foto’s en 
verhalen van toen. Gratis af te halen bij de 
dienst Toerisme in het Begijnhofpark, de 
centrale bibliotheek of aan het onthaal in 
het stadhuis.

BEGELEIDE WANDELINGEN
Gidsenkring Kortrijk organiseert gegidste 
wandelingen. Probeer bijvoorbeeld ‘Preus 
ip Kortrik’, een wandeling die je wegwijs 
maakt in het Kortrijkse dialect. Ken je ook 
de bijnamen van de ‘Kortrikzoans’?
GidsenPlus richt zich op belevingstoerisme. 

Je hoeft geen verre oorden op te zoeken om een leuke 
vakantie te beleven. Ontdek als toerist jouw eigen stad. 

We geven alvast enkele tips.

Bij mooi weer kan een verfrissende duik  
in het water heerlijk zijn. Maar helaas zijn de 

Vlaamse waterlopen niet ingericht om te 
zwemmen. Ook kanovaren en suppen op  

de Leie wordt afgeraden.

Toerist
in eigen stad

ZWEMMEN
Over zwemmen in bevaarbare wa-
terwegen bestaat geen twijfel: het 
is verboden. Aankomende schepen, 
verborgen voorwerpen onder water, 
onverwachte stromingen, schom-
melingen in temperatuur en water-
kwaliteit zijn enkele risico’s die je niet 
mag onderschatten. Enkel tijdens een 
vergund evenement zoals een triat-
lon kan het toegelaten zijn om in de 
Leie of het Kanaal Bossuit-Kortrijk te 
zwemmen. Ook je trouwe viervoeter 
hou je best weg uit onze waterwegen.

WATERRECREATIE
Met een kano, kajak of roeiboot op de 
Leie varen is in principe toegelaten zo-
lang je de scheepvaart altijd voorrang 

verleent. De Vlaamse Waterweg nv is er 
evenwel voorstander van om de zachte 
vormen van waterrecreatie bij voorkeur 
verder uit te bouwen op en langs klei-
nere waterwegen waar de omstandig-
heden veiliger zijn. Noch de Leie, noch 
Kanaal Bossuit-Kortrijk horen daarbij.

BOOTJE VAREN
Ook voor eigenaars van motor- of 
speedboten bestaan er specifieke 
regels. Vaak zijn er brevetten en een 
waterwegenvignet nodig voor het be-
sturen van zo’n boot. Meer info vind je 
terug op de websites van De Vlaamse 
Waterweg nv en VisuRIS.

 R  www.vlaamsewaterweg.be

 R  www.visuris.be

Mag ik zwemmen in 
of varen op de Leie?
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BUDA valt in de prijzen 
op filmfestival van Cannes 

BUDA Kunstencentrum wil iedereen filmplezier laten beleven, dus 
ook personen in kwetsbare situaties. Daarin slaagt het ook: vorig jaar 

verkocht Budascoop 1.168 filmtickets tegen sociaal tarief. Op het 
filmfestival van Cannes werd BUDA daarvoor bekroond.

Budascoop in de Kapucijnenstraat zet sinds 
2018 bewust in op verjonging, participatie 
en culturele en sociale diversiteit. “We heb-
ben daarvoor acties ontwikkeld voor kinde-
ren en jongeren in kwetsbare posities”, zegt 
Kristof Jonckheere, directeur van BUDA kun-
stencentrum, waartoe Budascoop behoort. 
Het gaat onder andere om de plaatsing van 
meubilair op kindermaat, filmtrajecten met 
OKAN-leerlingen in het kader van het pro-
ject ROOTS en filmkampen voor kinderen 
uit kwetsbare gezinnen. “De kampen organi-
seren we met de steun van het Streekfonds 
West-Vlaanderen en zijn een succes”, vertelt 
Eef De Lombaerde, publiekswerker bij Buda-
scoop. “We maken er bewust geen reclame 
voor bij het brede publiek omdat we specifiek 
op kinderen uit kwetsbare gezinnen mikken.”

CINÉMOATN

Een andere actie is de filmclub cinéMOATn, 
waarin onder meer jongeren uit jeugdzor-
ginstellingen eigen filmevenementen or-
ganiseren. Eef begeleidt hen. “BUDA werkt 
samen met De Rijzende Ster uit Kuurne”, 
zegt ze. “De bedoeling is dat zij een hele 
avond in elkaar boksen voor hun medeleer-
lingen. Niet alleen kiest de groep de film, ze 
maakt er ook promotie voor op sociale me-
dia, zorgt voor de aankleding van de foyer 
van Budascoop, voorziet randanimatie... 
We zijn nu al enkele keren samengekomen 
met dit groepje en het doel is om op 17 no-
vember, op Kunstendag voor Kinderen, de 
avond te laten plaatsvinden.”

Olivier is de oudste van de groep en is de 
enige die er al van bij het begin bij is. “Het 
wordt mijn vierde filmavond. We organi-
seerden al iets rond Jurassic Park, The Ma-
trix en Jumanji. We gaan meestal voor een 
populaire film die een tijdje geleden uit-
kwam.” De vijf anderen zijn aan hun tweede 
filmavond toe en zijn gemotiveerd. “Het is 
een leuke manier om creatief te zijn”, aldus 
Lou. Quinten verwoordt het zo: “Ik zie het 
zitten om vóór het begin van de film een 
korte uitleg te geven aan het publiek. Ik 
wilde altijd al presentator worden.”

UITPAS

Tot slot is er de UiTPAS, waarbij mensen 
die het minder breed hebben een filmtic-
ket tegen sociaal tarief kunnen kopen. Ze 
betalen met hun UiTPAS met kansentarief 
20 procent van de normale prijs. De rest 
van het bedrag wordt opgehoest door 
BUDA zelf en door Stad Kortrijk en OCMW 
Kortrijk.

Vorig jaar bezochten 1.168 mensen Buda-
scoop tegen sociaal tarief, een stijging van 
60 procent in vergelijking met 2017. Kinde-
ren maakten ruim een derde van die groep 
uit. De directeur van het kunstencentrum 
is blij en trots dat de acties succes hebben, 
al wijst hij erop dat dit extra kosten met 
zich meebrengt. “Onze kosten blijven even 
hoog. Zo betalen we per voorstelling een 
bepaald percentage aan de filmmaker uit 
en er zijn ook de standaardkosten.” 

Kunstencentrum BUDA heeft daarom een 
sociaal Film Fonds opgericht. Dat bevat al 
€ 10.000, de geldprijs die verbonden is aan 
de Europa Cinemas Innovation Prize 2019 
die BUDA op het filmfestival van Cannes 
won. Daarbovenop zoekt BUDA nog eens  
€ 10.000 extra. 

Het kunstencentrum lonkt daarvoor naar 
bedrijven, organisaties en zijn trouw film-
publiek. “We zijn ervan overtuigd dat we vijf 
bedrijven kunnen overhalen om € 1.000 te 
schenken”, zegt Kristof Jonckheere nog. “We 
hebben bovendien een trouw en loyaal pu-
bliek. Het moet zeker kunnen om honderd 
mensen te vinden die € 50 willen storten. Als 
we daarin slagen verzekeren we de toekomst 
van dit mooie project voor enkele jaren.”  

UNANIEM VERKOZEN
BUDA Kunstencentrum diende een 
dossier in om kans te maken op de 
Europa Cinemas Innovation Prize 
2019. Europa Cinemas is een net-
werk van liefst 1.100 Europese bio-
scopen, verspreid over 43 landen en 
reikte vorig jaar voor het eerst een In-
novation Prize uit. De jury stelde bij 
de prijsuitreiking dat het dossier van 
BUDA eruit sprong omdat de inhoud 
ervan al concreet uitgevoerd wordt. 
Het Kortrijkse kunstencentrum werd 
dan ook unaniem verkozen.
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Kortrijk Kort 

Kortrijkse proffen 
vallen in de prijzen

Kortrijk mag zich terecht stad van onder-
zoek en kennis noemen. De Francqui-
Prijs, zowat de Belgische Nobelprijs, gaat 
dit jaar naar drie economen van de KU 
Leuven die hun roots aan de Campus 
Kulak hebben. Prof. Laurens Cherchye 
(Kulak) ligt aan de basis van het Kortrijkse 
onderzoeksteam. Samen met prof. Bram 
De Rock (Kulak en ULB) en de Leuvense 
collega prof. Frederic Vermeulen die zelf 
ook aan de Kulak studeerde, ontwikkelde 
hij een methodologie waarmee je kan 
nagaan hoe gezinnen aankoopbeslissin-
gen nemen.

Ook prof. Simon De Meyer en zijn  
onderzoeksgroep ‘het Laboratorium 
voor Trombose Onderzoek’ vielen in de 
prijzen. Simon De Meyer ontving van 
de Geneeskundige Stichting Koningin 
Elisabeth de Ernest Solvay prijs voor zijn 
baanbrekend werk over de behandeling 
van ischemische beroerte. Beroerte is 
wereldwijd een van de hoofdoorzaken 
van dood en lichamelijke beperkingen.

az groeninge officieel 
erkend als reiskliniek

Als je een exotische vakantie plant, neem 
je best de nodige voorzorgen. Ook op 
het vlak van gezondheid. Goed geïnfor-
meerd naar verre oorden trekken, is geen 
overbodige luxe. Een bezoek aan de 
reiskliniek van az groeninge helpt je op 
weg. Je krijgt er de verplichte vaccinaties, 
maar ook gericht gezondheidsadvies in 
functie van jouw bestemming. Zo ben 
je optimaal beschermd tegen virussen 
en bacteriën. De reiskliniek besteedt ook 
aandacht aan hygiëne en geeft tips ter 
voorkoming van insectenbeten, diarree 
en uitdroging. Reizen naar landen die ge-
troffen worden malaria vragen specifieke 
maatregelen. Kortom, voorkomen is be-
ter dan genezen! 

 R Reiskliniek az groeninge  
Dr. Olivier Schockaert (route E043) 
056 63 35 20 |enkel op afspraak  
(online mogelijk via MyNexuz.be) 
raadplegingen op vrijdagnamiddag

3D-schaalmodel 
van Begijnhof

Rotary Kortrijk Groeninghe biedt al decen-
nialang financiële en logistieke steun aan 
initiatieven die zich inzetten voor een be-
tere wereld, en voornamelijk voor mensen 
met minder kansen en mogelijkheden. 
Tegelijk wil Rotary een rol spelen in het 
in stand houden van erfgoed en cultuur. 
Het project ‘Kortrijk in 3D’ is daar een mooi 
voorbeeld van. De 3D-geprinte versie van 
de Broeltorens was vorig jaar een eerste 
resultaat. Je kunt het model momenteel 
bezichtigen in de inkomhal van de KULAK. 
Dit jaar volgt een kunstzinnige interpreta-
tie van het Begijnhof door ontwerper San-
der Demeulemeester dat de beslotenheid 
van deze ‘stad in de stad’ symboliseert. Het 
nieuwe schaalmodel is te bewonderen 
aan het Sint-Maartenskerkhof. Het is ge-
maakt met nieuwe methodes en materia-
len en heeft een eigentijdse vormgeving 
met lichtaspecten. De volgende drie jaar 
komt telkens nog een ander historisch ge-
bouw of site aan bod. 

 R www.rotarygroeninghe.org

 R www.kortrijk.be/begijnhof-3d

Warme dagen, 
zorg dragen

Stad Kortrijk doet tijdens hittegolven een 
oproep naar elke stadsgenoot om een 
extra oogje in het zeil te houden. Vooral 
bij buurtbewoners die tijdens een uitzon-
derlijk warme periode geïsoleerd dreigen 
te geraken, ouderen die slecht te been 
zijn of een beperking hebben…  
Problemen die je zelf niet onmiddellijk kan 
oplossen, leg je best voor aan Meldpunt 
1777. Je kan gratis bellen van maan- tot 
en met vrijdag tijdens de kantoortijden 
van 9 tot 17 uur. 1777 is gesloten op 11 
juli en 15 en 16 augustus. Het meldpunt 
is ook bereikbaar via 1777@kortrijk.be, de 
app 1777, of het meldingsformulier op  
www.kortrijk.be. Buiten de openingstij-
den kan je voor dringende gevallen te-
recht bij de politie op het nummer 1701 of 
het noodnummer 101. Zelf kan je je wape-
nen tegen een hittegolf door voldoende 
te drinken en jezelf en je woning koel te 
houden.

 R Meer tips? Neem een kijkje op  
www.warmedagen.be.

Familievriendelijke 
horeca pakt uit met 
kleurwedstrijd 

Met je dochter, zoon, gezin of familie in 
Kortrijk gezellig iets gaan eten of drin-
ken? Zoek niet verder. Kortrijkse hore-
cazaken werken samen om families nog 
beter van dienst te zijn. Kinderen, groot 
en klein, zien in één oogopslag wat voor 
leuks de zaak voor hen in petto heeft. 
De familiemascotte Smikkel laat hen er 
graag kennis mee maken. Tijdens de zo-
mer kan je bovendien deelnemen aan de 
Smikkel-kleurwedstrijd en daarmee € 20 
winnen. Kinderen kleuren daarvoor bij 
hun bezoek aan één van de deelnemen-
de horecazaken de leuke zomerplaat in. 
De Smikkel-kleurwedstrijd loopt tot en 
met 30 augustus. In september krijgen 
de winnaars een persoonlijk bericht van 
de uitbater van de bezochte horecazaak. 

 R De deelnemende horecazaken vind je 
op www.kortrijk.be/uitetenmetjegezin. 
Deze site geeft een overzicht van 
de familievriendelijke eet- en 
drankgelegenheden.

Sint-Paulus gaat 
voor een groene, 
avontuurlijke speelplaats 

Basisschool Sint-Paulus neemt bij de 
herinrichting van de speelplaats een pi-
oniersrol op zich. De school ruilt de typi-
sche betontegels in voor een groene en 
avontuurlijke speelplaats met speel- en 
klimbomen en verstopplekjes. Zo komen 
de kinderen op verschillende manieren 
tot beweging: klimmen, hangen, klaute-
ren, rennen, zitten, sporten, stappen en 
zoveel meer…

Door crowdfunding beschikt Sint-Paulus 
over de middelen voor de realisatie van 
een klim- en klauterparcours en een wa-
ter- en bouwspeelplaats. Kleuters leven 
zich uit op het klimparcours, dat hen 
door speelse uitdagingen naar een leuke 
en verborgen speelzone leidt. De water- 
en bouwspeelplaats is de ideale stek om 
met natuurlijke elementen te spelen. 
De kinderen kunnen water pompen en 
dammen bouwen in een ondergronds 
buizensysteem. Sint-Paulus zal de speel-
plaats ook na schooltijd openstellen voor 
gebruik.

 R www.st-paulus.be 
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De eerste fietszone
van Vlaanderen
ligt in Kortrijk

Parkeren in Kortrijk. Wat verandert er?

De fietszone is een belangrijk luik binnen 
het plan om van Kortrijk de meest wan-
del- en fietsvriendelijke centrumstad van 
Vlaanderen te maken. Het reeds bestaande 
winkel- en wandelgebied en de woonerven 
werden uitgebreid met een nieuwe fiets-
zone waar de fietser voorrang krijgt op de 
auto. Goed voor een totaal van 74 straten. 
Later komen er ook fietszones in een aantal 
deelgemeenten waaronder Marke, Heule, 
Heule-Watermolen en Bissegem.

FIETSZONE
Een fietszone is een aaneenschakeling van 
fietsstraten. Een volledige zone dus waar 
automobilisten achter de fietsers moeten 
blijven en maximaal 30 km per uur mogen 
rijden. De toegangen tot de fietszone wor-
den gekenmerkt door de toegangspoorten. 
Die herken je aan de rode vlakken op de weg 
met het symbool van de fietsstraat en de 
signalisatieborden. In de zone zelf werden 
fietsemblemen aangebracht op de weg. Alle 
straten en locaties in de binnenstad blijven 
bereikbaar. De verkeerscirculatie wordt niet 
aangepast. Met de fietszone zet de stad in 
op meer fietsveiligheid, meer fietscomfort, 
een gezondere binnenstad en een hogere 
leefbaarheidsgraad door trager verkeer.

FIETSSTRAAT
De regels die nu al in de fietsstraten gelden, 
zijn ook van toepassing in de fietszone. 
Fietsers mogen de hele breedte van de rij-
baan gebruiken in eenrichtingsstraten. In 

tweerichtingsstraten gebruiken ze de vol-
ledige rechterhelft van de rijbaan. Auto’s en 
andere motorvoertuigen hebben toegang 
tot de fietsstraten, maar mogen de fietsers 
niet inhalen en bovendien niet sneller rij-
den dan 30 km per uur.

VOETGANGERSGEBIED
In het voetgangersgebied blijven de regels 
gelden die al van kracht waren. Alleen voet-
gangers hebben toegang tot het gebied en 
mogen de volledige breedte van de weg 
gebruiken. Er zijn wel uitzonderingen. Fiet-
sers, voertuigen met doorgangskaart, voer-
tuigen die komen laden en/of lossen bin-

nen de laad- en lostijden, en taxi’s mogen 
het voetgangersgebied wel binnen. Fiet-
sers en andere voertuigen rijden stapvoets 
en geven voorrang aan de voetgangers. 
Spelen is toegelaten, parkeren verboden.

WOONERF
In de zone woonerf geldt een maximum-
snelheid van 20 km per uur. Voetgangers 
mogen de hele breedte van de rijweg ge-
bruiken, ook om te spelen. Voertuigen en 
fietsers passen zich aan en parkeren mag 
enkel op aangeduide parkeerstroken.

 R www.kortrijk.be/fietszone

De parkeerdruk in onze binnenstad 
blijft toenemen. Dat komt de ver-
keersveiligheid en de leefbaarheid 
niet ten goede. Daarom neemt het 
stadsbestuur vanaf 1 augustus en-
kele noodzakelijke maatregelen.

BEWONERS
De eerste vergunning voor bewoners 
van straten met betalend parkeren blijft 
gratis. Vanaf 1 augustus kunnen deze 
bewoners ook opteren voor een gratis 
nachtabonnement (20 tot 8 uur) in één 
van de centrumparkings. Tegelijk wor-
den de abonnementen voor 24 op 24 
ondergronds parkeren goedkoper. De 
parkeerplaatsen met de gele randen 
blijven van maandag tot en met vrij-

dag (19 tot 9 uur) en op zater-, zon- en 
feestdagen (24 op 24) uitsluitend voor-
behouden voor bewoners.

BLAUWE KAART
Voor mensen met een beperking ko-
men er extra plaatsen bij, herkenbaar 
aan de blauwe randen. Overdag kun-
nen zij bovendien gratis parkeren op de 
voorbehouden bewonersplaatsen en 
op alle 2.000 andere parkeerplaatsen in 
het stadscentrum.

AANPASSING TARIEVEN
Voor bezoekers die willen parkeren in 
de binnenstad gaat de prijs omhoog. 
Dat is het geval voor zowel straatparke-
ren als parkeren op de parkings. Op de 

parkings blijft het eerste uur wel gratis 
en de abonnementen voor langparke-
ren wijzigen niet. De opbrengsten van 
deze wijzigingen gaan naar projecten 
rond de verbetering van de verkeersvei-
ligheid en de fietsinfrastructuur.

FIETS EN OPENBAAR VERVOER
Betaal je liever niet voor je parking in 
Kortrijk? Kom dan met de fiets of met het 
openbaar vervoer. Je kan die twee opties 
trouwens combineren met de auto. Par-
keer gratis op P+R Expo en neem gratis de 
bus naar het centrum of parkeer gratis op 
P+B Wembley en fiets het laatste stukje.

 R Meer info over de nieuwe tarieven  
op www.parko.be.

Wie de laatste weken door de binnenstad wandelde of fietste, 
zal ze wel opgemerkt hebben: de talrijke verkeersborden en 

wegmarkeringen met daarop het fietslogo. Reden? Een deel van het 
stadscentrum is sinds 28 juni de allereerste fietszone van Vlaanderen.
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REGENWATERSTELSEL
Sinds de verplichte scheiding van afval- en 
regenwater zijn de riolen langs de open-
bare weg eigenlijk geen riolen meer. Wat 
in die zogeheten straatkolken belandt, 
gaat rechtstreeks naar de natuur. Ook het 
voetpad is aangesloten op dit stelsel. Ver-
mijd daarom schoonmaakmiddelen bij het 
poetsen van je stoep en giet in geen geval 
afvalstoffen in de straatkolken. Voor het 
schoonmaken van de wagen gebruik je 
milieuvriendelijke, fosfaatvrije producten.

AFVALWATERSTELSEL
Ook in de riolering zijn lang niet alle af-
valstoffen welkom. Zuiveringsinstallaties 
bootsen het zuiveringsproces van de na-
tuur na. Om het afvalwater goed te kun-
nen behandelen mag het water dat je 
naar de riolering laat weglopen enkel vol-
gende restanten bevatten: urine, uitwerp-
selen, droog toiletpapier, vochtig papier 
waarop het logo van een toilet staat, voe-
dingsmiddelen die door het zeefje in de 
gootsteen kunnen, restanten van zeep en 
(niet-bijtende) schoonmaakproducten.

HUISVUIL
Vast afval kan voor verstoppingen zorgen, 
zowel in het rioolstelsel als bij je thuis. 
Spoel luiers, vochtige doekjes, condooms, 
maandverband, tampons en etensresten 
nooit door het toilet. Ze breken nauwelijks 
af en zorgen vaak voor verstoppingen. 
Hun vezelstructuur is zo sterk dat ze zelfs 
de pompen die op het rioolstelsel zitten 
stuk kunnen trekken. Gooi ze in de huis-
vuilzak die je wekelijks buiten kan zetten.

ANDERE AFVALSTOFFEN
Motorolie, frituurvet en chemische pro-
ducten als verf, thinner en zoutzuur zijn 
heel moeilijk af te breken in het zuiverings-
proces. Breng ze naar het containerpark, 
want alleen via die weg worden ze correct 
verwerkt. Ook ongebruikte of vervallen 
geneesmiddelen mogen niet zomaar bij 
het huisvuil of in het toilet. Ze kunnen een 
bedreiging vormen voor het leefmilieu. Je 
levert ze best in bij je apotheek.

 R www.riopact.be

Jouw gootsteen, jouw toilet en de straatkolk voor je deur staan allemaal aan het 
begin van een lange keten die uiteindelijk uitmondt in de natuur. Door aandacht 

te hebben voor wat we wegspoelen voorkomen we heel wat problemen.

Draag je steentje bij
aan propere waterlopen

Breng jij je frituurolie 
terug naar een 
containerpark? 
Dan schenkt IMOG je 
een gratis trechter, 
handig om je bestaan-
de fles te vullen. Zolang 
de voorraad strekt.

Back on Track  
zoekt vrijwilligers

Vzw Oranjehuis zet zich in voor kwetsbare 
jongeren en gezinnen. De ervaring leert 
dat jongeren soms tussen de mazen van 
het hulpverleningsnet vallen, met dak-
loosheid of detentie als gevolg. Om hierop 
een antwoord te bieden gaat het Oranje-
huis in samenwerking met het CAW in ok-
tober van start met Back On Track.

Back on Track richt zich tot jonge deten-
tieverlaters en dak- of thuislozen. Ze be-
vinden zich in een cruciale fase in hun 
leven. Net dan is het belangrijk dat ze ex-
tra hulp krijgen. Back On Track biedt on-
dersteuning door een korte, intensieve 
begeleiding van één jaar. De focus ligt op 
huisvesting, netwerk, vrije tijd, inkomen 
en activering en voorkomen van recidive.  
Wil jij het netwerk als vrijwilliger helpen 
versterken en vergroten? Wil je zelf van 
betekenis zijn in het leven van een jon-
gere? Laat het ons weten!

 R rino.vandeputte@oranjehuis.be  
of op 0494 630 951

 R  www.oranjehuis.be
 

Deskundigen gezocht 
voor de GECORO 

De Gemeentelijke Commissie voor Ruim-
telijke Ordening adviseert stadsbestuur 
en gemeenteraad over het ruimtelijk 
beleid van de stad en wordt opnieuw 
samengesteld voor de periode van 2019 
tot 2024. In de commissie zetelen naast 
afgevaardigden van maatschappelijke 
organisaties 10 deskundigen ruimtelijke 
ordening met deze eigenschappen:
• Kennis van ruimtelijke ordening, huis-

vesting, landschapsarchitectuur, mobi-
liteit, duurzaamheid en energie, milieu 
en klimaat, of vastgoed door opleiding 
of (werk)ervaring

• Motivatie om rapporten door te nemen
• Deelname aan het debat als onafhankelijke
• Voeling met de stad Kortrijk

IETS VOOR JOU?
Stuur je kandidatuur met motivatiebrief 
tegen 31 augustus naar GECORO Kortrijk, 
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk. Hoogstens 
2 op 3 commissieleden mogen van het-
zelfde geslacht zijn. We doen dan ook 
een warme oproep naar dames om zich 
kandidaat te stellen.

 R peter.tanghe@kortrijk.be of 056 27 84 50

Kom op tegen kanker 
werft vrijwilligers

Van 13 tot en met 15 september vindt 
het 25e plantjesweekend van Kom Op 
Tegen Kanker plaats. Het coördinatie-
centrum Mozaïek zoekt voor deze jubi-
leumeditie nog extra enthousiaste vrij-
willigers om azalea’s te verkopen. Vorig 
jaar kon Mozaïek de verkoop van 8.547 
azalea’s noteren. Voor de 25e editie mik-
ken de organisatoren nog hoger. Wie 
daarbij wil helpen, kan zich aanmelden 
bij het plaatselijk comité via 056 37 16 15 
en kotk@vcmozaiek.be. Je bent ook wel-
kom op de info- en planningsvergade-
ring op 28 augustus. Afspraak om 19 uur 
in het Mozaïekcafé, Overleiestraat 15a.
De opbrengst van het Plantjesweek-
end gaat naar verschillende steun- en 
zorgprojecten voor kankerpatiënten. Zo 
worden er onder andere speciale activi-
teiten georganiseerd voor kinderen en 
jongeren met kanker. Een deel van de op-
brengst is bestemd voor palliatieve zorg 
en lotgenotengroepen.

 R www.plantjesweekend.be

Kortrijk roept op 
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MARKE - KORTRIJK WEST

KINDERBOERDERIJ VERHUIST
NAAR HOEVE TE COUCX
Sinds 1 juli vind je kinderboerderij Van Clé niet langer in Marke. De gebou-
wen daar zijn verouderd en de beschikbare ruimte is niet langer toereikend. 
De nieuwe locatie, Hoeve te Coucx aan stadsgroen Marionetten (Cannaert-
straat 30), laat vzw Van Clé wel toe om haar werking uit te bouwen. Men 
kan er volop inzetten op educatie rond actuele thema’s zoals biodiversiteit 
en klimaat. Zo bereikt Van Clé meteen een grotere doelgroep. Bestaande 
programma’s die vooral voor kleuters bestemd waren, worden niet aan de 
kant geschoven. Voor vrije bezoekers installeert Van Clé een natuurterras, 
een speel- en picknickweide en zijn er educatieve wandelingen. Op het 
erf maak je kennis met de neerhofdieren. Vanaf 1 juli kan je er van dinsdag 
tot en met zaterdag tussen 14 en 19 uur terecht voor een drankje en een 
kleine streekgebonden versnapering. Zo wordt Hoeve te Coucx een echte 
ontvangst- en ontmoetingsplek. De stad zal de Verblijfshoeve in Marke 
verkopen. De gronden van de kinderboerderij zijn bestemd als gemeen-
schapsvoorzieningen en worden dus niet bebouwd. Ook de moestuinen 
aan de overkant van de straat blijven behouden.

KOOIGEM

SINT-LAURENTIUS WORDT FIETSKERK
De glooiende, groene streek in het zuiden van Kortrijk lokt steeds meer fiets- en wan-
deltoeristen. Kooigem vormt daarbij de ideale uitvalsbasis. Zeker nu er binnenkort een 
fietskerk geopend wordt. Want naar aanleiding van het kerkenplan, dat nevenactiviteiten 
zoekt voor een aantal Kortrijkse kerken, kwam de lokale pastorale ploeg met dit pas-
send idee. In de omgeving van de kerk waren er al pluspunten: parkeergelegenheid, 
een fietspunt waar je je banden kan opblazen, een speelplein met skatepark en enkele 
gezellige horecazaken. Tijdens de weekends van 29 en 30 juni, 6 en 7 juli, en 13 en 14 juli 
(telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur) kan je in Sint-Vélorentius terecht voor een 
kleine fototentoonstelling over Kooigem en ook een infostand met enkele gratis fiets- en 
wandelroutes. De ideale startplaats dus voor een gezellig uitstapje.

HEULE

LALAPOP
Lalapop is een vzw die verenigingen bijstaat die een Nederlandstalig muziekfes-
tival willen organiseren ten voordele van een lokaal goed doel. Zo strijkt Lalapop, 
kort voor ‘Lage Landen Pop’, op zondag 25 augustus neer op het erf van De 
Heerlijkheid van Heule. De opbrengst van het festival gaat integraal naar projec-
ten van vzw Oranjehuis Heule, beheerder van de hoeve. De schitterende setting 
van de vierkantshoeve vormt de ideale basis voor een familiefestival voor jong en 
oud. Op de affiche staan zowel jonge, opkomende talenten zoals Kiki Schippers 
en Wouter Berlaen, als gevestigde waarden zoals Raymond van het Groenewoud 
en Hans de Booij. De finale van de NEKKA-wedstrijd zorgt ervoor dat ook (voorlo-
pig) onbekend talent een podium krijgt.

 R www.lalapop.be

BELLEGEM

NIEUW WIJKCENTRUM
BELLEGEM
Op het Zomerplein in Bellegem opent deze zomer het 
nieuwe wijkcentrum. Behalve het wijkteam krijgen ook 
verenigingen, comités, organisaties, buurtbewoners, 
professionals en vrijwilligers er een thuishaven. Het 
wijkteam organiseert regelmatig activiteiten in Belle-
gem en ondersteunt buurtbewoners die zelf buurtac-
ties willen ondernemen in de publieke ruimte of in het 
wijkcentrum. Het team is tevens een aanspreekpunt 
voor problemen in de wijk.
Wil jij je talenten inzetten voor de buurt of heb je een 
idee om jouw wijk beter te maken? Het wijkteam zoekt 
helpende handen voor zijn werking, zoals bij het uitba-
ten van de cafetaria of de begeleiding van activiteiten.

 R lieselot.devlieger@kortrijk.be of 0473 86 24 30

HEULE

AANVANG WERKEN
KASTEELPARK 
Vanaf 19 augustus vinden er ingrijpende werken plaats in het Heulse Kas-
teelpark. Ten eerste worden in totaal 74 bomen geveld, de andere worden 
gesnoeid. De aanplant van nieuwe bomen volgt onmiddellijk. Ten tweede 
komt er een nieuw speelplein waarop kinderen naar hartenlust kunnen 
spelen, klimmen, balanceren… Ten slotte wordt de vijver deels leeggetrok-
ken en gebaggerd en inspecteert men de vijvermuur. De volledige werken 
zullen afgerond zijn tegen eind 2019. De laatste 2 weken van augustus zal 
het park volledig afgesloten zijn. Daarna is er slechts beperkte doorgang 
mogelijk via de ingangen langs de Peperstraat en Heulsekasteelstraat.

 R www.kortrijk.be/heulepark

STATION KORTRIJK

OPENBAAR ONDERZOEK
NIEUWE PARKING STATION
Het Stationsproject Kortrijk bouwt een pendel- en centrum-
parking onder de Tolstraat en het Conservatoriumplein. Er 
was eerder al een vergunning voor een parking met een 
capaciteit van 1.200 parkeerplaatsen over 4 ondergrondse 
niveaus. Uit tellingen blijkt dat pendelaars steeds vaker met 
de fiets of het openbaar vervoer naar het station komen 
of worden op- en afgehaald aan de Shop & Go-plaatsen. 
Daarom kiest men voor een parking met 1 bouwlaag minder. 
Tegelijk wordt nagegaan om de ondergrondse fietsenstalling 
te vergroten. De vergunning van deze parking wordt vooraf-
gegaan door een openbaar onderzoek dat loopt tot 20 juli. 
Na afspraak kan je de aanvraag inkijken bij de dienst Bouwen, 
Milieu en Wonen in het stadhuis aan de Leiestraat. Bezwaren 
of opmerkingen kan je via het omgevingsloket indienen of 
schriftelijk richten aan het college van burgemeester en sche-
penen, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk.

 R  www.kortrijk.be/stationsproject

 R  www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

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

HEULE CONZÉE
Confrérie De Griffioen en de cafés op Platse zetten al voor het 
tiende jaar op rij de zomervakantie in met Heule Conzée, een 
gratis evenement voor jong en iets ouder. Een kinderdorp, 
eetstandjes, optredens van de cover- en ambianceband Faute 
Bendt en DJ Fragil... Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een 
goed 'faut' feestje van te maken. Iedereen is welkom op vrijdag 
19 juli vanaf 18 uur voor deze spetterende jubileumeditie.

 R Facebook: zoek ‘Heule Conzée’
ROLLEGEM

ROLLOFEESTEN
De 43e Rollofeesten brengen op zaterdag 24 en zon-
dag 25 augustus opnieuw sfeer en gezelligheid naar 
Rollegem. Het hele weekend lang kan je er genieten 
van optredens van uitsluitend West-Vlaamse artiesten. 
Onder andere de Green Onions, Z-Curse en De Kemels 
komen het beste van zichzelf geven. Voor kinderen is er 
animatie, en sportievelingen kunnen zich uitleven op 
het cyclocrossparcours of deelnemen aan hockeyiniti-
atie. Doe je het liever rustig aan? Kuier dan rond op de 
rommelmarkt of laat je meeslepen door straattheater.

 R www.rollo.be of Facebook: zoek ‘Rollofeesten’

SENTE

SENTE KERMIS
Van vrijdag 30 augustus tot en met maandag 2 september is er 
kermis in Sente. Dit jaar gaat Sente de Ierse toer op onder de 
noemer Sent O’ Kermish. Vrijdag is er de Sente Classic, gevolgd 
door een optreden van coverband La Folie Jolie. Op zaterdagna-
middag zijn kinderen baas. Ze kunnen zich uitleven met verschil-
lende activiteiten. ’s Avonds gooi je de beentjes los op het Chier 
O’ Ball. Zondag gaat het er iets gezapiger aan toe tijdens het 
P’Tank toernooi en een afsluitende BBQ.

 R www.facebook.com/sente.kermis.1

KOOIGEM

VOLKSFEESTEN KOOIGEM
Op zaterdag 20 juli is het de beurt aan Kooigem om feest 
te vieren met de 39e Kooigemse Volksfeesten. Wat in 1981 
begon als een ludieke actie is vandaag uitgegroeid tot een 
jaarlijks evenement voor alle inwoners van Kooigem en 
omliggende gemeenten ter gelegenheid van de inzet van 
de ‘congé’. Kom gratis genieten van kleppers als Michael 
Lanzo, Sam Gooris, Mama’s Jasje en Peter Koelewijn.

 R Facebook: zoek ‘Volksfeesten Kooigem’

MARKE

MARKSE SEPTEMBERKERMIS
De jaarlijkse kermis in Marke sluit de zomervakantie af met een 
goedgevuld programma. Vrijdag 30 augustus opent de kermis met 
een rommelmarkt, snoepworp, loopkoers en optredens van Sebi Lee 
en Morphine Murphy. Zaterdag neem je deel aan een wandeling en/
of muziekquiz, en geniet je van een optreden van Popdaddies en 
een fuif met DJ Kestified. Zondag volgt de apotheose met de dorpe-
lingenkoers, het jaarlijkse BK Savatteschieten, een braderie van de 
Markse handelaars en concerten van Udo en Sam Gooris.

 R www.facebook.com/septemberkermis

KORTRIJK GORDELT
Naar jaarlijkse gewoonte vormt Kortrijk 
Gordelt het sportieve luik van de 11 julivie-
ring. Op zondag 7 juli verbindt het fietseve-
nement de Kortrijkse deelgemeenten met 
het stadscentrum én met elkaar.  Start en 
aankomst vinden plaats aan de verlaagde 
Leieboorden. In de namiddag is er voor het 
eerst een vlottentocht op de Leie. Stel een 
team samen, bouw een vlot en ding mee 
naar één van de vele prijzen. Terwijl mama’s 
en papa’s langs de Leie genieten van een 
natje en een droogje, kunnen de kinderen 
zich uitleven op springkastelen, gekke fiet-
sen en veel meer. De Stroate en Ze Quaf-
feurz zorgen voor een streepje muziek.

OFFICIËLE VIERING 
GROENINGEKOUTER
Naar traditie viert Kortrijk één dag voor 
datum, op woensdag 10 juli, officieel de 
Vlaamse feestdag aan de historische Groe-
ningekouter. Vanaf 14 uur ontvangt Radio 
Quindo jong en oud. Funbus en Kip van 
Troje zorgen in de namiddag onder andere 
voor volksspelen, grime en speeltheater. 
Om 17 uur begint de officiële plechtigheid 
met toespraken van het Guldensporen-
comité, de burgemeester en de Vlaamse 
minister-president. Na de uitreiking van de 
Groeningeprijs en de conference van Ste-
fan Vancraeynest gaat de receptie van start. 
Om 20.30 uur betreedt Berlaen het podium.

FEEST AAN DE LEIE
Op 11 juli zelf is het uiteraard ook feest. 
Geen plechtigheden, maar gewoon ge-
nieten op de terrasjes langs de verlaagde 
Leieboorden. Er is jazz, funk en soul met de 
band TKAF, groove met Beezneez, en gara-
ge rock met Plane 11. Op het water van de 
Leie kan je je uitleven op een hindernissen-
parcours. Zet jij de snelste tijd neer?

 R  www.kortrijkgordelt.vlaanderen

 R  Facebook: zoek ‘Vlottentocht Kortrijk Gordelt 2019’

 R  www.zomerinkortrijk.be

Op 11 juli vieren we het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. 
 In Kortrijk doen we dat al lang niet meer op 11 juli alleen. Gespreid 

over drie verschillende dagen, valt er onder de noemer Leiefeesten 
van alles te beleven in onze parel aan de Leie.

Kortrijk viert
Vlaamse feestdag
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GULDENSPORENMEETING 
Op SC Wembley vindt op zaterdag 13 juli van-
af 16 uur de prestigieuze Guldensporenmee-
ting plaats. De 22e uitgave staat in het teken 
van de Wereldkampioenschappen in Doha in 
september. Een honderdtal wereldtoppers 
uit 30 landen grijpen in Kortrijk hun kans om 
hun selectie voor Doha af te dwingen. Het 
programma bestaat uit o.a. verspringen, de 
sprint- en hordennummers, de afstand- en 
werpnummers. De toegang is gratis. 

 R www.kortrijksport.com 

KVK FANDAG
Scoor een foto of handtekening met jouw 
favoriete Kerel op de fandag van KV Kortrijk 
op zaterdag 20 juli. Bezoek de sponsorstand-
jes en win een scooter of één van de vele 
gadgets. Zet passend de vakantie in met een 
leuke galamatch gevolgd door een optreden 
van de Turbo Alive Band. Geniet vanaf 12 uur 
van een leuke familiedag met veel animatie 
voor de kids en je bent meteen klaar voor de 
start van de competitie een weekje later.

 R www.kvk.be

BEACHWATERPOLO 
Stad Kortrijk, KwK waterpolo Kortrijk en The 
Waterpolonetwork laten je op zaterdag 17 
augustus kennismaken met beachwaterpolo. 
De verlaagde Leieboorden aan de Broelto-
rens vormen het decor voor het eerste Fran-
co-Belge beachwaterpolotornooi. Beachwa-
terpolo is vergelijkbaar met waterpolo. Het 
grote verschil is de setting: openlucht.

 R www.kwk-waterpolo.be 

KORTRIJK KOERSE 
Op vrijdag 23 augustus vindt de 84e edi-
tie van Konvert Kortrijk Koerse plaats. De 
ingrediënten van dit volkse wielerfeest 
zijn: het profcriterium, straatanimatie, een 
kinderdorp, muziek en vertier. Om 16 uur 
weerklinkt het startschot van de vernieuwde 
Kortrijkzanenkoers voor duo’s. Om 18 uur ne-
men de eliterenners het tegen elkaar op. 

 R www.kortrijkkoerse.be

Net als de voorbije jaren pakt de kinderzen-
der deze zomer uit met een gratis kinderfesti-
val in verschillende steden. Kortrijk ontvangt 
de Ketnet-artiesten op zaterdag 31 augustus 
vanaf 13.30 uur op Kortrijk Weide. Samen 
maken we er één groot kinderfeest van.

In de namiddag kan je gratis optredens 
meepikken van De KetnetBand, de cast 
van de Ketnet Musical TROEP!, Campus 12, 
Biba & Loeba, #LikeMe en Kaatje, Kamiel en 
Viktor. Ketnet-wrapster Charlotte praat al-
les aan elkaar. Ook naast het podium valt 
heel wat te beleven: neem een selfie met je 
favoriete Ketnet-artiesten of doe mee aan 

allerlei leuke spelletjes. De stad zorgt in sa-
menwerking met vzw De Stroom voor een 
festival dat toegankelijk is voor álle kinde-
ren. Zo plaatst men onder andere een rol-
stoelpodium. Hou jullie dus allemaal klaar, 
want dit wordt de perfecte afsluiter van de 
zomervakantie!

 R Omdat het evenement plaatsvindt op het 
Nelson Mandelaplein zal P Kortrijk Weide niet 
beschikbaar zijn. We raden je daarom aan om 
zoveel mogelijk met de fiets of met het openbaar 
vervoer te komen. Ook P+R Expo en  
P+B Wembley zijn handige alternatieven.

De zomer nodigt je uit om te sporten in openlucht 
of om een sportief evenement mee te pikken. 
Voetbal, koers, atletiek of waterpolo? Jij kiest! 

Op zaterdag 31 augustus palmt de 
karavaan van de Ketnet Zomertour 

met een gratis kinderfeest het Nelson 
Mandelaplein op Kortrijk Weide in. 

Sportief
de zomer in

ZWEMMEN IN OPENLUCHT 
Het openluchtzwembad aan de Abdijkaai is nog 
tot 31 augustus elke dag open van 12 uur tot 
19.15 uur. De regeling voor toegang, de tarieven 
en de kledijvoorschriften zijn dit jaar gewijzigd. 
Daarvoor raadpleeg je best de website. Ontspan 
in de cafetaria met openluchtterras, in het ondiep 
en diep zwembad met springplank en glijbaan, 
aan de fontein en op de ligweide. Ook in het sub-
tropisch zwembad Lago op Kortrijk Weide kan je 
een plons wagen in openlucht.

 R  www.kortrijk.be/zwemmen en www.lago.be/kortrijk

Ketnet Zomertour 
op Kortrijk Weide 

Coole 
hangouts 
voor
coole kids!

PRETMOBIEL
AjKo trekt ook deze zomer weer 
met de Pretmobiel rond in de 
stad. Kom zandmannen maken, 
wafels bakken, sporten, knut-
selen, ravotten en vooral veel 
spelen in een park bij jou in de 
buurt. AjKo vergeet ook de deel-
gemeenten niet. Daar duikt de 
pretcamionette tijdens de vakan-
tie op verschillende hotspots op.

 R www.kortrijk.be/ajko/pretmobiel

WILDEBRAS
Wie buiten spelen tot een kunst 
wil verheffen, moet bij Wildebras 
zijn. In de Adventure Playground 
in het Van Raemdonckpark en 
op verschillende andere plaat-
sen en momenten leert Wilde-
bras kinderen kampen bouwen 
en buitenspelletjes spelen.

 R www.wildebras.org

HANGOUT
Tijdens de zomervakantie kun-
nen jongeren op woensdagna-
middag terecht bij Hangout in JC 
Tranzit. In de spoorwegtuin staat 
een boulderrots om op te klim-
men, betonmuren voor street art 
en bankjes om gewoon wat te 
chillen. Binnen staat de arcade 
met oldschool games en een 
touchscreen voor muziek.

 R www.kortrijk.be/jctranzit/hangout
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Kortrijk heeft een nieuwe stadsdichter: 
Anneleen Van Offel. De Gentse schrijfster en 
kunstenares neemt de fakkel over van Jonas 
Bruyneel die zijn taak in juni 2019 succesvol 

volbracht. Anneleen blikt samen met ons 
vooruit op de komende twee jaar.

De 27-jarige Anneleen Van Offel is geboren 
in Antwerpen, maar woont in Gent. Ze stu-
deerde Woordkunst aan het Koninklijk Con-
servatorium van Antwerpen. Momenteel 
werkt ze haar debuutroman af, die in het 
voorjaar van 2020 zal verschijnen bij Uitge-
verij Lebowski, en publiceert ze regelmatig 
kortverhalen, poëzie en columns in literaire 
tijdschriften. Ze is zelf redacteur van het 
toonaangevende literaire magazine Deus 
Ex Machina. Daarnaast is ze ook organisa-
tor, programmator en presentatrice van De 
Sprekende Ezels in Gent, een laagpodium 
voor beginnend talent. En daar komt nu dus 
een nieuwe taak bij: Letterzetter van Kortrijk.

LETTERWIE?
Omdat de vlag ‘stadsdichter’ de lading niet 
langer volledig dekte, spreken we in Kortrijk 
sinds 2015 van een Letterzetter. “De invul-
ling van het stadsdichterschap gaat in Kor-
trijk verder dan het schrijven van gedichten,” 
legt Anneleen uit. “Naast eigen artistieke 
interventies die ik als Letterzetter zal doen, 
leid ik het Lettertypecollectief. Dat zijn jonge 
mensen met artistieke ambities uit de regio 
Kortrijk: schrijvers, dichters, tekenaars... Sa-
men met het collectief werken we aan diver-
se projecten, zoals Reveil, het non-profitpro-
ject dat mensen op 1 november dichter bij 
elkaar brengt met muziek en lokale levens-
verhalen. Vandaar ook de keuze voor ‘Echo’ 
als thema van het Memento Woordfestival. 
Literatuur zal echoën doorheen Kortrijk.”

“IK BEN DE WERELD RONDOM MIJ”
Bij de voorstelling van Anneleen als Letter-
zetter kregen we meteen een voorproefje 
van die aanwezigheid in het stadsbeeld. 

“Ik trok de stad in en fluisterde een zinnetje 
in het oor van een toevallige passant. Die 
vertelde het op zijn of haar beurt door aan 
een andere voorbijganger. We zien hoe dat 
zinnetje in elk van hen weerkaatst en ver-
vormt, hoe het een weg zoekt door de stad, 
hoe de stad beweegt in taal.” Bekijk het 
filmpje op www.kortrijk.be/letterzetter/An-
neleenVanOffel.

ZOMERREDACTIE
In de zomer is het belangrijkste initiatief van 
Letterzetter Anneleen de zomerredactie. 
“Dat is een driedaags talentontwikkelings-
kamp in Boekenhuis Theoria. Wie de woord-
microbe echt te pakken krijgt, kan zich 
tijdens het kamp aansluiten bij Lettertype 
Collectief. Het kamp vindt plaats op 6, 7 en 
8 september en is gericht op jonge mensen 
van 16 tot en met 30 jaar uit regio Kortrijk. 
Ze krijgen een unieke kans op begeleiding 
van enkele grote, toonaangevende auteurs.”

MEMENTO
De Kortrijkse Letterzetter erft ook het cura-
torschap van het Memento woordfestival. 
“Tijdens de zomerredactie leggen we met-
een al een basis. Samen met de Lettertypes 
denken we na over mogelijke interventies 
en installaties rond het centrale thema 
‘Echo’. Memento is een belangrijk uithang-
bord voor onze talentvolle woordkunste-
naars. We pakken jaarlijks uit met grote 
namen. Zo trekt het festival liefhebbers aan 
uit heel Vlaanderen.”

Anneleen 
Van Offel 
is nieuwe 
Letterzetter

Kruip je graag in je pen of 
goochel je graag met woorden? 
Studeer of woon je in Kortrijk of 
één van de gemeenten in de re-
gio en ben je tussen 16 en 30 jaar 
oud? Ben je geïntrigeerd door 
het Lettertype Collectief? Schrijf 
je in en neem deel aan de zomer-
redactie op 6, 7 en 8 september 
2019. Stuur een mailtje naar 
bibliotheek@kortrijk.be.

Hier ben ik. Een ademhaling, 
bloed dat door aderen jaagt, een 
verzameling 
van alles wat ik al heb gezien. 
Wat ik al heb gezien: de 
achterkant van wat gelogen  
verten achter ogen, vergeten 
steden, steden, steden. 
Verzameld in mijn lijf.
 
Ik ben de wereld rondom mij. 
Kloppend onderhuids 
past ze een handvol groot in een 
uitdijend hoofd. Draag ik haar 
jouw leven in. Hartslagen in hun 
eigen maat. Ik ga, ga, ga.
 
Zullen we aarden in elkaar, ons 
opwarmen aan elkaar, elkaar 
naast het leven staan. En we 
gaan, gaan, gaan.
 
Hier zijn wij. De wereld  
rondom ons. Een ons vol 
kloppende dromen, hormonen, 
organen en haar.
Een echo van elkaar.

Anneleen Van Offel

Word jij ook
een Lettertype? 

Echo
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Openingstijden zomerperiode
Naar aanleiding van de feestdagen op 11 
juli en 15 augustus sluiten alle stadsdien-
sten hun deuren, met uitzondering van 
Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark. We 
geven je ook een overzicht van de vakantie-
regeling van de verschillende diensten.

STADHUIS
Van maandag 22 juli tot en met zaterdag 17 
augustus is Onthaal 1777 aan de Leiestraat 
21 enkel open op werkdagen in de voormid-
dag van 9 tot 12.30 uur. Vanaf maandag 19 
augustus gelden opnieuw de normale ope-
ningstijden. Je kan enkel zonder afspraak 
langskomen bij het onthaal voor algemene 
informatie en advies, aanvragen van akten, 
attesten en uittreksels (kan ook via www.
kortrijk.be/thuisloket), het maken van een 
afspraak (kan ook via www.kortrijk.be/op-
afspraak), een melding 1777 (kan ook via het 
webformulier, via 1777@kortrijk.be of via de 
1777-app). Voor alle andere diensten maak 
je een afspraak via www.kortrijk.be/op-af-
spraak of bel je naar het gratis telefoonnum-
mer 1777 dat de hele zomer bereikbaar is op 
werkdagen van 9 tot 17 uur, behalve op 11 
juli en 15 en 16 augustus.

SOCIAAL HUIS EN OCMW
Het Sociaal Huis en de sociale dienst van 
het OCMW zijn van maandag 22 juli tot 
en met woensdag 14 augustus enkel in de 
voormiddag open van 9 tot 12 uur. In de 
namiddag is het Sociaal Huis telefonisch 
bereikbaar van 13 tot 16 uur, behalve op 
vrijdag. Op 11 juli, 15 en 16 augustus sluit 
het Sociaal Huis de deuren.
Benieuwd wanneer de externe diensten 
(FOD Sociale Zekerheid, VZW dienst On-
dersteuningsplan, Dyzo, Sport- en vrije-
tijdsloket, Vrijwilligersloket, Fons, Konekti, 
vzw Huurdersbond, Fedris) zitdag houden 
tijdens de zomerperiode? Stel je vraag aan 
het Sociaal Huis op 056 24 42 22. 

WIJKCENTRA
De ontmoetingsruimten van de wijkcentra 
zijn tijdens de hele zomervakantie open.
Het onthaal voor reservaties en vragen is 
van 22 juli tot en met 14 augustus elke voor-
middag open en in de namiddag telefonisch 
bereikbaar. Zie www.kortrijk.be/wijkteams

CENTRALE BIBLIOTHEEK 
EN BUURTBIBLIOTHEKEN
De centrale bib sluit de deuren op 11 juli 

en op 15 augustus. De buurtbibliotheken 
sluiten op 11 juli en van 22 juli tot en met 
17 augustus.

ARCHIEF KORTRIJK
Van 22 juli tot en met 16 augustus is het 
Archief Kortrijk enkel open op dinsdag-, 
woensdag- en donderdagvoormiddag, van 
9 tot 12.30 uur. Vanaf maandag 19 augustus 
gelden de gewone openingstijden.

JEUGDCENTRUM TRANZIT
Tijdens juli en augustus zijn de kantoren 
van het jeugdcentrum open van maandag 
tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en 
van 13.30 tot 17.30 uur. Het jeugdcentrum 
sluit de deuren van zaterdag 20 juli tot en 
met zondag 11 augustus én op 15 en 16 
augustus.

UIT IN KORTRIJK EN  
ADMINISTRATIE SCHOUWBURG
UiT in Kortrijk en het secretariaat van de 
Kortrijkse Schouwburg sluiten de deuren 
van donderdag 11 juli tot en met zondag 
18 augustus.

ONTMOETINGSCENTRA
De ontmoetingscentra sluiten tijdens vol-
gende periodes de deuren:
OC Aalbeke van 11 juli tot 18 augustus. OC 
Marke en OC De Troubadour van 15 juli tot 
18 augustus. OC De Vonke, ’t Kasteel Heule, 
OC Molenheem, OC Kastanjehuis Kooigem, 
OC Lange Munte en Groeningeheem van 
18 juli tot 18 augustus. OC De Wervel en OC 
Rollegem van 22 juli tot 18 augustus.

MUZIEKCENTRUM TRACK
Track sluit de deuren van 11 juli tot en met 
18 augustus. In deze periode is reservering 
van zalen en jamboxen niet mogelijk.  De 
partners van de muzieksite hanteren ande-
re sluitingsperiodes. Hiervoor check je hun 
eigen websites.

RECUPERATIEPARKEN
De recuperatieparken sluiten op 11 juli en 
15 augustus. Op 16 augustus kan je er wel 
terecht. 

ECONOMIE KORTRIJK
Economie Kortrijk werkt enkel op afspraak. 
Met uitzondering van 11 juli en 15 en 16 au-
gustus, kan je een afspraak maken via 056 
27 73 33.

PARKO
Van 22 juli tot en met 14 augustus is het lo-
ket op weekdagen open van 9 tot 13 uur. 
Parko bereik je op 056 28 12 12 van 8.30 tot 
17 uur, op vrijdag tot 16 uur. Op vrijdag 15 
en 16 augustus is het loket gesloten.

SPORTDIENST SC LANGE MUNTE
Tot en met vrijdag 19 juli kan je bij de sport-
dienst terecht van 8.30 tot 12 uur en van 13 
tot 17 uur. Van 22 juli tot en met 14 augus-
tus is het onthaal open van 8.30 tot 12 uur. 
Op 15 en 16 augustus sluiten de deuren. 
Vanaf 19 augustus gelden opnieuw de ge-
wone openingstijden. 

MUSEA
Texture en Kortrijk 1302 zijn in juli en augus-
tus open van dinsdag tot en met zondag van 
10 tot 17 uur. Gesloten op maandag.

TOERISME KORTRIJK
Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark is 
elke dag open van 10 tot 17 uur.

UITLEENWINKEL DEPOT 102
De bordjes voor inname openbaar domein 
kan je tijdens de normale openingstijden 
ophalen. Tijdens de sluitingsperiode van 
11 juli tot en met 18 augustus neemt de 
Uitleenwinkel zelf contact met je op als je 
materieel reserveerde en wil ophalen voor 
bijvoorbeeld de organisatie van fuiven.

CONSERVATORIUM
Het Conservatorium sluit de deuren van 11 
juli tot en met vrijdag 16 augustus. Inschrij-
ven tijdens de zomervakantie kan van 1 tot 
en met 5 juli en vanaf 19 augustus op week-
dagen telkens tussen 13 en 17 uur.

ACADEMIE
Het secretariaat van de Academie is geslo-
ten van donderdag 11 juli tot en met vrijdag 
16 augustus. Inschrijven tijdens de zomer-
vakantie kan van 1 tot 10 juli en vanaf 19 
augustus op weekdagen tussen 9 en 12 uur.

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 4 september om 19 uur ben je er 
opnieuw welkom voor juridisch advies.

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

easypanic
#sinksenfeesten

febe_remmery
#triotriatlon
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Kortrijk kus(t) ze!

anne_clemence_photo
Raphael on the radio #kortrijkweide

tomadins #abbeyroad
#parkohoutmarkt

amiracle.creative
#sinksen

raemorriscoudenys
#swing

sandymanvw
#PLZ19 #sinksen

brunobib
Saint-Zezev Amen

gregory_vlieghe
#dewarmsteweek

joe_mcnasty_
#sinksen #tunnelvibes
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Sinksen19 (© Siegfried Desmet)


