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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 
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: Team Communicatie

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

4-5 > Autovrije Zondag

Op 22 september is het hele stadscen-
trum voor één dag autovrij. Ontdek het 
programma dat volledig in het teken 
staat van mobiliteit.

9 > Parkeerticket betalen

Samen met de parkeertarieven ver-
andert ook de betaalmethode voor 
parkeren in Kortrijk. We lichten kort 
even toe.

10 > Lopen voor het goede doel

September zou je gerust de loopmaand 
van Kortrijk kunnen noemen. Loop mee 
met Levensloop en Bruggenloop en 
steun zo goede doelen. 

11 > Open Monumentendag

Dit jaar staat Open Monumentendag 
in Kortrijk in het teken van de Tweede 
Wereldoorlog en de impact ervan op 
onze stad.

13 > Kick-Off Warmste Week

Wil jij ook een actie op poten zetten 
voor de Warmste Week op Kortrijk 
Weide? Ontdek hier de eerste stap-
pen.

21 > Dementievriendelijke week

De laatste week van september vin-
den veel wat activiteiten plaats die 
aandacht vragen voor dementie, een 
medische prioriteit van onze tijd.

Dit is jouw Kortrijk!
In deze rubriek gaan we elke maand op zoek naar een foto 
met een verhaal. Deze maand laten we Hilde Dehaen uit 
Bellegem aan het woord. Heb je zelf zo’n foto met een ver-
haal? Laat het ons weten via stadsmagazine@kortrijk.be.
 
Hilde is trots op haar stad. Zo trots dat ze haar 4 schoon-
zussen uitnodigde voor een stadsbezoek: “Ik wou hen eens 
enkele plekjes laten zien die je niet altijd in de brochures te-
rugvindt. We startten aan de Veemarkt en wandelden langs 
de Zwevegemsestraat, Pluimstraat en Slachthuisstraat naar 
het kleurrijke Sint-Janshof. Tijdens het vrome luik van onze 
wandeling bezochten we het klooster van de Karmelietes-
sen aan de Grote Kring, de Sint-Maartenskerk, de Onze-
Lieve-Vrouwekerk en de kapel van het Begijnhof. Daarna 
volgden nog het Begijnhofpark, een aperitief op de prach-
tig vernieuwde Houtmarkt, het Plein en de verlaagde Leie-
boorden. De schoonzussen waren danig onder de indruk. 
Ze maken nu al plannen om hun thuisstad te promoten!”

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK KONING FIETS

Door de invoering van de fietszone maakt 
de stad een duidelijke keuze voor de fietser 
als hoofdgebruiker van de centrumstraten. 
Zo is de binnenstad nog vlotter, veiliger en 
comfortabeler bereikbaar zonder de wa-
gen. De fietszone is een belangrijk luik in 
het plan om van Kortrijk de meest wandel- 
en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaan-
deren te maken.

FIETSZONE
We frissen nog even je geheugen op. De 
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. Fietsers mogen de hele breedte van 

de rijbaan gebruiken in eenrichtingsstra-
ten. In tweerichtingsstraten gebruiken ze 
de volledige rechterhelft van de rijbaan. Juli 
en augustus waren een periode van sensi-
bilisering. Vanaf de tweede week van sep-
tember schrijft de politie effectief boetes 
uit van € 58 aan overtreders. Beloof jij aan 
het begin van het nieuwe schooljaar ook 
de fietszone te respecteren? Onze school-
gaande jeugd en andere fietsers danken je!
 
CENTRUM AUTOVRIJ
Op zondag 22 september gaan we nog 
een stapje verder, want dan is het Auto-
vrije Zondag in Kortrijk. Tussen 7 en 20 uur 
is de zone binnen de kleine ring volledig 
autovrij. De kleine ring zelf blijft bereik-
baar. De autovrije zone is aan de westkant 

afgebakend door de Noordstraat en de Be-
heerstraat, die beide bereikbaar blijven. In 
specifieke gevallen kan je een doorgangs-
bewijs aanvragen voor de binnenstad.

KOM GRATIS MET DE FIETS OF BUS
Naar Autovrije Zondag kom je bij voorkeur 
niet met de auto, maar met het openbaar 
vervoer, de fiets of te voet. In Kortrijk en 
deelgemeenten neem je daarom de hele 
dag gratis de bus. In het centrum vind je tal-
rijke fietsenstallingen. Toch met de wagen? 
Parkeer dan gratis op P+B Wembley of P+R 
Xpo en neem de bus richting station. Meer 
info over de bereikbaarheid van de binnen-
stad vind je op de website.

 R www.kortrijk.be/autovrijezondag

Op 22 september gaat Koning Auto op stal. Het evenement focust niet 
enkel op alternatieve mobiliteit, maar geeft ook ruimte aan inwoners, 

fietsers, voetgangers, activiteiten en vooral: feest voor jong en oud.

Autovrije Zondag
VEROVER DE STRAAT
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SINT-AMANDSPLEIN

HET WARMSTE ONTBIJT | Gezellig ontbijt 
in het kader van ‘Overleie zet zich in voor 
de Warmste Week’ | Vragen en inschrijven:  
handelscomite.overleie@gmail.com | 8 tot 
10.30 uur
WARMSTE WEEK ZKT WARMSTE WEEK 
| Heb jij een leuk idee en ben je nog op 
zoek naar helpers? Zelf een enthousiaste 
helper? Kom dan langs op deze ‘Warmste 
Week jobbeurs’ | Registratie gebeurt via:  
handelscomite.overleie@gmail.com | 11 tot 
12 uur
INTEGRAL KOERSE | Wielerwedstrijd voor 
en door mensen met of zonder beperking, 
georganiseerd door vil!a iMagina en Rhizo 
Kortrijk. Net zoals bij een echte Vlaamse 
klassieker is er animatie en zijn er soigneurs, 
een omroeper, DJ’s, dopingcontrole, meca-
niciens… | 15 uur: kleuterwedstrijd, jeugd-
bewegingskoers, obertandemkoers | 16 uur: 
koppelrit waarbij je samen met iemand met 
of zonder beperking zoveel mogelijk rond-
jes aflegt in 20 minuten
 

BUDASTRAAT

ALPRO LEIE MARATHON | De deelnemers 
lopen langs de oevers van de Leie de bin-
nenstad in en uit. Beste plekje om te sup-
porteren is de Budastraat. Zelf deelnemen? 
Alle info via www.alproleiemarathon.be | 
passage tussen 12 en 16 uur

LEIEBOORDEN

GOOVIA | Probeer segways en elektrische 
steps uit | 10 tot 18 uur 
SECRET GARDEN | Geniet heimelijk in de 
tuin of openlijk aan de straatkant van dit ge-
zellige terras | vanaf 11 uur
TE LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT | 
Stuur je zeepkist de helling af tot aan het wa-
ter, trotseer het hindernissenparcours over 
de Leie en spring van de kaaimuur | Nester, 
Atelier Ikke en Oenanthe | 13 tot 17 uur
LIGFIETSENWEDSTRIJD | Parcours Dam-
kaai – Ijzerkaai – Dam. Vertrek en prijsuitrei-
king aan Broeltoren Noord. Organisatie door 
HPV-Belgium | Tijdrit 13.30 uur, wedstrijd om 
14.30 uur en prijsuitreiking om 16 uur
RIKSJA | Minder goed te been of liever rus-
tig genieten van Autovrije Zondag? Verken 
de stad vanuit een fietsriksja | Meer info? Bel 
056 24 42 00 of ga naar de balie van wijkcen-
trum De Zonnewijzer (Langemeersstraat 6, 
8500 Kortrijk) | 14 tot 17 uur
ALLEZ CHANTEZ | We zingen samen pop-
muziek vanuit een tekstboekje. Zangtalent is 
geen vereiste | 14 tot 15 uur
BODYSHAKE | Kom kijken naar de funky 
choreografieën uitgevoerd door de jonge 
dansers van Bodyshake | 15.30 uur
ORCHESTRE INTERNATIONAL DU VE-
TEX | Sluit de Autovrije Zondag af op de 
zwierige tonen van deze internationale fan-
fare met Kortrijkse roots | vanaf 16.30 uur
 

DOLFIJN- EN KASTEELKAAI

STERRENBANKET | 1.000 gratis straatlun-
ches met lokale producten en voedselover-
schotten. Organisatie van Foodact13, Vork, 
Rhizo, Athena en Oxfam Wereldwinkels. Al-
les moet op! | 12 tot 14 uur
 

LEIESTRAAT

STRAATMUZIKANTEN | Geniet van je mu-
zikale passage door de rustige straat, opge-
luisterd door o.a. Wim Dekoker, Peter Brug-
geman en Nika | 13 tot 16.30 uur
 

SINT-MICHIELSPLEIN

ROLSCHAATSEN | Breng je skates mee of 
leen een paar ter plaatse en sluit elk half uur 
aan voor een rit door de autovrije binnen-
stad | 13 tot 17 uur
 

GROTE MARKT

FIETSTERRAS | Nat en droog bijtanken 
kan aan de bar van de Levensboom, terwijl 
je peuter of kleuter zich vermaakt op gekke 
fietsjes | 10 tot 18 uur
SPEELKOFFERS | Leef je helemaal uit met 
de reuzenspelen, reuzensteps en de pret-
bakfiets van De Warande | 10 tot 18 uur
START2BAKFIETS | Ontdek of een bakfiets 
iets is voor jou met de nieuwe bakfietsen 
van Mobiel vzw | 10 tot 17 uur

SPACE-BIKES | Wie fietst het meeste aan-
tal rondjes op deze fietsen die over de kop 
gaan? Sensatie en adrenaline verzekerd! | 12 
tot 17 uur  
FIETSDORP | Laat je fiets merken en ga 
aan de haal met leuke gadgets. Kom alles 
te weten over alternatieve mobiliteit | i.s.m. 
preventiedienst Stad Kortrijk, Parko, Mobit, 
Cambio | 13 tot 17 uur
PIMP JE FIETS | Kip van Troje maakt van 
je fiets een kunstwerkje. Kwast en Plakplak, 
twee kakelende kunstzinnige knutselaars, 
zorgen ervoor dat iedereen creatief aan de 
slag kan met waskrijten, kwasten, vinger-
potjes, grote vellen karton, bubbelplastiek, 
bloemen, en ander knutsel- en versiermate-
riaal | 13 tot 17 uur
 

GRAANMARKT

KIJK, IK FIETS | Leer je kind op een paar uur 
tijd fietsen op 2 wielen. Inschrijven via www.
kortrijk.be/autovrijezondag | Verzamelen 
aan de bushalte op de Graanmarkt | 10 tot 
13 uur of 14 tot 17 uur
 

SCHOUWBURGPLEIN

SALOON | Cowgirls en cowboys stillen hun 
honger en dorst aan de huifkar. Giddy-up met 
het oudercomité van ’t Fort | 10 tot 18 uur
RODEOSTIEREN | Demonstreer je rodeovaar-
digheden, voor alle leeftijden | 10 tot 18 uur
LINEDANCE | Trek je boots aan voor deze 

demo én les in country/westerndansen met 
Howa Coda | 11 tot 12.30 uur
WESTERN KINDERDORP | Maak ponyrit-
jes, borstel en versier pony’s, maak dromen-
vangers, werp hoefijzers én laat je schmin-
ken in thema met Westernclub Winnetou | 
13 tot 17 uur
RADIO RODEO | Vanuit het westerndorp 
brengt Quindo live verslag uit van deze Au-
tovrije Zondag, met een streepje country-
muziek | 13 tot 17 uur
 

DOORNIKSESTRAAT

SKATEBOARD ACADEMY | Initiaties skate-
board en streetparcours voor beginners en 
meer geoefende skaters | 13 tot 17 uur
VEROVER DE STROATE | Workshops en 
demo’s: hiphop, breakdance, the Fam Show-
case en graffiti | 10 tot 18 uur
 

VLASMARKT

AUTOVRIJE VLASDAG | Food, rommel-
markt, randanimatie en zomermarkt in han-
den van De Gouden Aap, Gainsbar en Ziggy 
| 14 tot 20 uur
 

PLEIN

CLUB B | De bibliotheek van Kortrijk start 
een boekenclub voor jongeren van 14 tot 
en met 17 jaar: Club B. Samen boeken lezen, 
je favoriete boek voorstellen, een verfilming 

bekijken… Op Autovrije Zondag beginnen 
we met een eerste Slow Reading. Breng je 
favoriete boek mee en kom chillen bij Club 
B | 14 tot 17 uur
LITERATUUR IN BEWEGING | De nieuwe 
Letterzetter van Kortrijk, Anneleen Van Offel, 
brengt samen met haar collectief open brie-
ven aan de stad en een mix van performance, 
literatuur en installatie. Werp ook al een eerste 
blik op het thema van het Memento Woord-
festival in maart 2020: ‘Echo’ | 14 tot 16 uur
 

BURG. NOLFSTRAAT

JUSTICE SERVED | Een urban straatfeest 
met allerlei soorten muziek. Lekkere street-
food, frisse pintjes en good vibes | 11 tot 22 
uur aan het oud gerechtsgebouw

Zelf nog een leuk autovrij initiatief? Maak ge-
bruik van deze unieke kans en trek de auto-
vrije binnenstad in!

Het gedetailleerde programma vind je op 
www.kortrijk.be/autovrijezondag

Autovrije Zondag 22 september
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Kortrijk Mobiel 

Elke maand een 
autovrije zondag? 

Inspraak van inwoners is een prioriteit bin-
nen het bestuursakkoord Beste Stad van 
Vlaanderen. De Grote Bevraging was een 
voorproefje. Nu maakt het stadsbestuur 
de afspraak om één keer per jaar een digi-
taal referendum te organiseren. Onze stad 
laat zich inspireren door Zwitserland. Daar 
hebben inwoners inspraak door de vele 
referenda die er plaatsvinden. In een eer-
ste digitaal referendum kunnen inwoners 
stemmen over het al dan niet invoeren 
van één maandelijkse autovrije zondag in 
het stadscentrum. Stemmen kan uiteraard 
maar 1 keer en dat online van maandag 
14 oktober tot en met zondag 20 oktober. 
In het stadsmagazine van oktober volgen 
meer details. 
 

 

Oproep vrijwilligers 
fietsschool 

Kinderen, jongeren en zelfs volwassenen 
kunnen in Kortrijk leren fietsen dankzij 
de fietsschool van Fietsencentrum Mo-
biel vzw. De fietsschool geeft ook initia-
ties met elektrische fietsen en bakfietsen. 
Om haar werking te versterken zoekt de 
fietsschool vrijwilligers die de lesgevers 
willen ondersteunen bij het geven van 
fietsrijlessen. De cursisten oefenen niet 
met steunwieltjes of een stang achter de 
zadelbuis, maar krijgen in het begin een 
fiets zonder pedalen. Je hoeft dus geen 
zwaar fysiek werk te vrezen. De fiets-
school heeft je voornamelijk nodig in de 
periode tussen maart en november. Een 
les duurt anderhalf uur. Je beslist zelf 
hoeveel je kan en wil meehelpen. 
Wat krijg je ervoor terug? Een vergoe-
ding van € 10 per halve dag en vooral 
veel dankbaarheid van de cursisten. 

 R www.mobiel.be/vrijwilligerswerk 

Proefproject  
elektrische deelsteps 

Wie zoekt naar een aanvulling op het 
openbaar vervoer in onze stad kan al 
langer gebruik maken van de deelfietsen 
van Mobit. Daar komen nu ook tijdelijk 
de deelsteps van Circ bij. Het gaat om 
een proefproject dat wekelijks geëvalu-
eerd wordt. 
Het gebruik is eenvoudig. Je ontgrendelt 
de step met de Circ-app. Het ontgren-
delen kost € 1 en vervolgens betaal je 
€ 0,15 per minuut rijden. De zone waar 
je met de steps kan rijden, bevindt zich 
binnen de kleine ring van Kortrijk (R36). 
Na de evaluatie van het proefproject zal 
de operationele zone uitgebreid worden 
naar belangrijke locaties buiten het cen-
trum, zoals ’t Hoge met de hogeschool- 
en universiteitscampus en belangrijke 
bedrijventerreinen. 
Ook over de veiligheid van het stepge-
bruik is nagedacht. Zo zal je in het winkel- 
wandelgebied slechts 10 km/u kunnen 
rijden met de steps in plaats van de maxi-
male snelheid van 18 km/u. Het gebruik 
van een helm is sterk aangeraden. 

Control Cruiser bedankt 
voorbeeldige chauffeurs 

Er bestaan genoeg namen voor bestuur-
ders die zich niet aan de verkeersregels 
houden: snelheidsduivels, brokkenpilo-
ten... Maar wat met voorbeeldige chauf-
feurs die zich wél aan de snelheidslimiet 
houden? Ook zij verdienen een titel waar 
ze trots op kunnen zijn. Daarom introdu-
ceert de Vlaamse Stichting Verkeerskun-
de de positieve term ‘Control Cruiser’. 
Een begrip dat in oktober niet zal weg 
te denken zijn uit ons straatbeeld. Want 
dan gaan we de Control Cruisers massaal 
bedanken voor hun verkeersveilig ge-
drag. Via de borden langs de snelwegen 
en de gewestwegen in Vlaanderen, maar 
ook via bedankborden op huizen en in de 
straten waar het er het meest toe doet. 
Wil ook jij de Control Cruisers in jouw 
straat een hart onder de riem steken? 
Haal dan jouw gevelbordje af bij onthaal 
1777 in de Leiestraat. 

 R www.beloofd.be

Openluchtvertoning 
documentaire 
Motherload

Tijdens de week van de mobiliteit wil-
len Cinemobiel, LieveZusjesStoereBroers 
en stad Kortrijk jou doen nadenken over 
jouw verplaatsingsgedrag met de ge-
lauwerde documentaire Motherload. In 
deze door het publiek gesponsorde film 
leren we een jonge moeder kennen. Zij 
probeert de toenemende vereenzaming 
en vervreemding in het digitale tijdperk 
te begrijpen en de impact ervan op onze 
planeet. Tijdens haar zoektocht ontdekt 
ze dat de bakfiets wel eens het tegengif 
zou kunnen zijn voor de ziektes van onze 
tijd. Iedereen is welkom op de open-
luchtvertoning op vrijdag 20 september 
om 20 uur op het binnenplein van Atelier 
2025. Ingang via het Begijnhofpark.

Veilig naar school met 
de schoolfietsroutekaart 

Op www.schoolfietsroutekaart.be vind je 
aangewezen fietsroutes naar de secun-
daire school, met vermelding van de aan-
dachtspunten. De schoolfietsroutes zijn 
volledig digitaal raadpleegbaar, maar je 
kan je traject ook afdrukken. De bedoeling 
van de toepassing is dubbel: de fietsveilig-
heid van de leerlingen verbeteren en hen 
aanmoedigen om meer met de fiets naar 
school te rijden. Je vindt op de kaart even-
eens de buslijnen en -haltes.
Daarnaast is de website een handige 
tool voor een les over kaartlezen, veilig 
verkeer of mobiliteit. De toepassing is 
een initiatief van het provinciebestuur 
West-Vlaanderen, met de steun van de 
secundaire scholen, gemeenten, politie-
zones en de Fietsersbond. Opmerkingen 
over de schoolfietsroutekaart van jouw 
gemeente? Stuur die naar schoolfietsrou-
tekaart@west-vlaanderen.be.

 R www.schoolfietsroutekaart.be

Maak het groener in
Zuid-West-Vlaanderen
Verkoop van inheemse bomen, struiken, fruitbomen en klimplanten
www.maakhetgroener.be
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VOORTBEWEGINGSTOESTELLEN
De nieuwe wetgeving kent aan deze 
relatief nieuwe categorie van langza-
me voertuigen, de ‘voortbewegings-
toestellen’ genoemd, een juridisch 
statuut toe. Er zijn zowel gemotori-
seerde (elektrische step, segway...) als 
niet-gemotoriseerde (gewone step, 
skateboard, rolschaatsen...) voort-
bewegingstoestellen. Beide worden 
onderverdeeld in twee categorieën 
gebaseerd op snelheid.

STAPVOETS OF SNELLER?
Rijd je niet sneller dan stapvoets, dan 
ben je onderworpen aan dezelfde 
regels als voetgangers en mag je dus 
op de stoep of in een voetgangers-
zone. Rijd je sneller, dan word je be-
schouwd als een fietser. Op dat mo-
ment moet je op het fietspad rijden 
of, als er geen fietspad is, rechts op 
de weg of op de berm. In de fietszone 
mag je ook in het midden van jouw 
rijrichting rijden en mogen wagens 
jou niet inhalen. Kinderen tot 10 jaar 
mogen wel op de stoep rijden met 
een fiets, en dus ook met andere toe-
stellen zoals bijvoorbeeld een step. 
Maak jezelf hoe dan ook altijd duide-
lijk zichtbaar, want veel weggebrui-
kers zijn deze nieuwe vervoersmid-
delen nog niet gewoon.

ELEKTRISCHE FIETSEN
Naast de voortbewegingstoestellen, 
zijn er ook drie soorten elektrische 
fietsen. De eerste soort heeft een 

hulpmotor tot 250W die enkel trapon-
dersteuning biedt. Die werkt alleen bij 
het trappen en valt uit als je meer dan 
25 km/u haalt. De tweede soort heeft 
een motor tot 1000W en werkt ook 
zonder trappen. Je moet minstens 16 
jaar zijn om ermee te mogen rijden. 
Deze twee soorten worden in het ver-
keer gelijkgesteld aan gewone fietsen 
en wie er mee rijdt, volgt dan ook de 
regels voor gewone fietsers. Een der-
de soort is de speed pedelec.

SPEED PEDELEC
De speed pedelec is een snelle elektri-
sche fiets waarbij de motor met maxi-
maal vermogen van 4000W trapon-
dersteuning biedt én waarmee je een 
snelheid van 45 km/u kan halen. Daar-
door valt deze fiets in de categorie van 
bromfietsen. Nummerplaat, rijbewijs en 
het dragen van een helm zijn verplicht.

FIETSPAD VERBODEN,  
TOEGELATEN OF VERPLICHT?
Alle elektrische fietsen, met uitzon-
dering van de speed pedelecs, ho-
ren op het fietspad thuis. Voor speed 
pedelecs gelden dezelfde regels als 
voor bromfietsen. Fietspad verboden 
of net verplicht? Dat hangt af van 
de toegelaten maximumsnelheid en 
de aanwezige verkeersborden. Het 
schema hiernaast vat perfect samen. 
Meer tekst en uitleg vind je op  
www.fietsersbond.be/speedpedelec.

 R www.kortrijk.be/kortrijkfietst

KENTEKENPARKEREN
Kortrijk voert in de binnenstad het kentekenparkeren in, tickets en 
munten zijn dus verleden tijd. Concreet betekent dit dat je je wa-
gen parkeert en je nummerplaat onthoudt. Bij de parkeerautomaat 
voer je je nummerplaat in en de tijdsduur. Betaal met je bankkaart 
of je mobiele telefoon. Je ontvangt dus geen ticket meer.

KIES HOE JE BETAALT
Je parkeersessie betalen kan op 4 manieren:
- Met je bankkaart aan de parkeerautomaat.
- Via m.parko.be kan je je registreren, een account aanmaken en je 

bankkaart (Master- of Visakaart) koppelen. 
- Via sms naar 4411 noteer je de zonecode, spatie en nummerplaat. 

Vergeet niet de parkeertijd af te sluiten met sms Q naar 4411.
- Via de 4411-app.

WIJZIGING GEBRUIK SHOP & GO (ICOON ROLSTOEL)
Ben jij houder van een parkeerkaart voor mindervaliden? Dan kan 
je sinds 1 augustus slechts een half uur een Shop&Go-parkeer-

plaats innemen. Je parkeert wel gratis en onbeperkt in alle beta-
lende zones, ook op de blauw gemarkeerde parkeervakken. Op 
www.parko.be vind je op het interactieve plan alle voorbehouden 
parkeerplaatsen terug (onderaan aanvinken).

HULP NODIG?
In de centrale bib kan je tijdens Digiwadde? op 19 september om 
13 uur terecht voor gratis uitleg over het kentekenparkeren. Breng 
je smartphone mee. 
Nood aan assistentie op een ander moment? Een team van vrijwil-
lige computerassistenten geeft gratis begeleiding in de wijkcentra 
van de binnenstad en deelgemeenten en tweewekelijks op don-
derdagnamiddag vanaf 14 uur aan de Digitafel in de bib. 

Elektrische fietsen en steps, speed pedelecs, monowheels, segways... Je ziet 
ze steeds vaker opduiken. Ze zijn een groot gemak voor de ene en soms een 

ongemak voor de andere. Maar wat is nu precies hun plaats op de openbare weg?

Nieuwe vervoersmiddelen 
vragen aanpassing wegcode

Zo parkeer je vanaf  
nu in de binnenstad

VERDUIDELIJKING PARKEREN OP
 VOORBEHOUDEN BEWONERSPLAATSEN

De parkeerplaatsen met gele randen zijn voorbehouden voor 
bewoners op weekdagen tussen 19 en 9 uur, en op zater-, 
zon- en feestdagen. Overdag, tussen 9 en 19 uur, kunnen deze 
plaatsen gratis gebruikt worden door personen met een be-
perking. Ook andere bezoekers mogen er parkeren tussen 9 
en 19 uur, maar die betalen wel de gangbare tarieven.
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EEN STAD IN PUIN
Naast de inval van het Duitse leger en de 
Leieslag in mei 1940 richtten vooral de geal-
lieerde luchtaanvallen in 1943 en 1944 een 
enorme ravage aan in Kortrijk. Het Rijksar-
chief beheert een indrukwekkende hoe-
veelheid onuitgegeven foto’s, kaarten, plat-
tegronden en andere opmerkelijke stukken. 
Die vormen de basis van een tentoonstelling 
die je kan bekijken in de Guido Gezellestraat.

GROUND ZERO
Op Open Monumentendag kan je van 10 
tot 18 uur locaties met een oorlogsverleden 
bezoeken. Op de meeste plaatsen zijn gid-
sen aanwezig. Het gaat onder andere over 
het stadhuis, de raadskelder, de Broeltorens, 
het Guldensporencollege (Plein en Kaai), de 
Sint-Maartenstoren en de schuilkelders aan 
de oude brandweerkazerne, Bemok en Bis-

segemplaats. Verder stellen ook Villa ’t On-
zent en huis Delagrange uitzonderlijk hun 
deuren open.

BEVRIJDINGSFEEST
Als klap op de vuurpijl brengen we ook 
het bevrijdingsfeest van 8 september 1944 
opnieuw tot leven. Naast authentieke oor-
logsvoertuigen doorkruist ook een toeris-
tentreintje onze straten. Tussen 13 en 18 uur 
vertrekt het treintje om het uur aan het stad-
huis. Samen met een gids ontdek je getrof-
fen plekken. Dit is tegelijk een unieke kans 
om de vernieuwingen in onze stad te zien. 
Want ondanks de bombardementen bleven 
de Kortrijkzanen niet bij de pakken zitten. De 
wederopbouw liet niet lang op zich wachten 
en zet zich tot op vandaag nog altijd door.

 R www.kortrijk.be/omd

Open Monumentendag staat in het teken van wat 
Kortrijk 75 jaar geleden meemaakte. We tonen 

schuilkelders, horen verhalen over de terreur van 
de luchtaanvallen en stellen foto's en documenten 

van de oorlogsschade tentoon.

Open Monumentendag
toont WOII-vernielingen 

Levensloop vindt dit jaar plaats op 28 en 29 
september op en rond campus Gusco aan 
de Diksmuidekaai en mikt op 8.500 deelne-
mers, niet toevallig de postcode van Kortrijk. 
Wil jij ook mee wandelen of lopen? Regis-
treer je via www.levensloop.be/kortrijk.

SLEUTELMOMENTEN
Tijdens de openingsceremonie op zaterdag 
om 15 uur leggen de ‘vechters’ een korte 
ronde af op het parcours. Om 20 uur volgt 
de kaarsenceremonie die de overleden dier-
baren eert. Op de slotceremonie op zondag 
om 14.30 uur wordt het voorlopige eindre-
sultaat bekend gemaakt.

EEN MENSELIJKE KANJERKETTING
Iben (11 jaar) is één van de jongste vech-
tertjes en heeft een uitzonderlijke actie in 
petto. Iben wil zondag  om 13.30 uur stipt 

een menselijke ketting vormen rondom het 
hele parcours van Levensloop. De menselij-
ke ketting verwijst naar de KanjerKetting. De 
KanjerKralen aan deze ketting staan telkens 
voor een bepaalde behandeling of gebeur-
tenis. Zo zijn er kralen voor een chemokuur, 
bestraling, prik, scan, operatie... Help jij de 
wens van Iben te vervullen?

Levensloop is een feestelijk evenement dat draait 
rond solidariteit en fondsenwerving voor onderzoek 
in de strijd tegen kanker. Kortrijk komt 24 uur lang 
samen om wie ooit de diagnose van kanker te horen 

kreeg te steunen, eren en herinneren.

Levensloop mikt op 
8.500 deelnemers

Op zondag 15 september vindt 
de 9e editie van de Bruggen-
loop plaats. De organisatoren 
verwachten opnieuw meer dan 
1.000 deelnemers, onder wie 
personen met een beperking.

Vanaf 9.30 uur zijn er loopwedstrij-
den voor kleuters en scholieren. 
Om 10 uur volgt de G-loopwed-
strijd en om 10.45 uur weerklinkt 
het startschot van de 5 en 10 km. 
De Bruggenloop mag voor de 5 km 
trouwens een aantal rolstoelatleten 
verwelkomen.

Vooraf inschrijven kan tot 8 sep-
tember op de website. Borstnum-
mers haal je af op zaterdag 14 
september tussen 10 en 14 uur in 
De Sprong (Rekollettenstraat 48) . 
De dag zelf inschrijven is ook mo-
gelijk, vanaf 8.30 uur in De Sprong. 
Kleuters en G-sporters nemen gra-
tis deel, kinderen betalen € 3 en 
volwassenen € 8 bij voorinschrij-
ving of € 12 de dag zelf.

 R www.bruggenloop.be

9e editie
Bruggenloop

KINDERBOEKJE TEN VOORDELE 
VAN LEVENSLOOP
Filip Canfyn schreef het boekje KipBigSlim 
voor kleine en grote kinderen. De illustra-
ties zijn verzorgd door Nesten die peter 
was van Levensloop en vorig jaar over-
leed. Je kan KipBigSlim nog tot het eind 
van de maand kopen bij Kortrijk 1302,  
K in Kortrijk, Texture en De Souffleur.

GIDS HUIZEN-
GESCHIEDENIS
KORTRIJK

Achter elke deur schuilt een verhaal 
en dat geldt ook voor jouw woning. 
Emma D’haene presenteert samen 
met Stad Kortrijk en het Rijksarchief 
een handleiding waarmee je zelf 
de geschiedenis van je woning kan 
ontdekken. De publicatie is te koop 
in het Rijksarchief, in Trezoor en bij 
dienst Toerisme. Het stadsmaga-
zine geeft alvast ook 10 exempla-
ren gratis weg. Interesse? Mail vóór 
22 september naar stadsmaga-
zine@kortrijk.be.

SEPTEMBERBRADERIE

In het weekend van Open Monu-
mentendag en de viering van de 
bevrijding vindt ook de septem-
berbraderie plaats. Die speelt in op 
de militaire sfeer, want naast jouw 
zoektocht naar de ultieme koop-
jes kan je je er ook uitleven met 
een speleobox, boogschietstand, 
sluipparcours en klimmuur.
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Kortrijk Kort 

Samen voor 
1.000 acties!

Proper & Ko zet strijd tegen 
sigarettenpeuken verder 

De campagnefiguren van Proper & Ko 
hebben afgelopen zomer niet stilgeze-
ten. Ze deelden in het kader van de peu-
kencampagne ‘Peuk in de pocket’ 10.000 
peukenetuis uit op verschillende evene-
menten. Tijdens een peukenraapactie 
verzamelden de mascottes en 30 enthou-
siastelingen op 2 uur tijd 3.000 peuken. 
Nu is ook de horeca aan de beurt. Uitba-
ters die dit willen, ontvangen een pro-
mopakket met affiche, sticker en een set 
peukenetuis om te verdelen onder de  
klanten. De boodschap is duidelijk: je mag 
de peuk niet zomaar op de grond gooien. 
Verder kunnen de uitbaters vanaf septem-
ber ook intekenen op een groepsaankoop 
van verschillende soorten asbakken. 
Opgelet, vanaf september is het menens 
en kunnen hardleerse burgers een GAS-
boete krijgen. 

 R www.kortrijk.be/properenko 

Het Nelson Mandelaplein ontvangt van 18 tot en met 24 december de Warmste 
Week van Studio Brussel. In de afgelopen weken werden honderden goede 
doelen geregistreerd. Voor die goede doelen kan jij nu acties organiseren.

Kortrijk en deelgemeenten willen als gaststad voor de Warmste Week het goede voor-
beeld geven en minstens duizend acties op poten zetten. Een greep uit de voorstellen 
die al binnen kwamen: PlasmaForKids zamelt geld in voor kinderen met een immuun-

stoornis door het hele land te doorkruisen op een omgebouwde zitmaaier. Met een 
slaapmarathon wil vzw Fibroveerke aandacht vragen voor CVS en fibromyalgie. Of wat 

dacht je van Strafstudie for Life?

Heb jij een idee voor een actie, maar zit je met praktische vragen? Laat het ons dan 
weten via www.kortrijk.be/1777. Na het invullen van het warmste webformulier zal 

een medewerker van de stad contact met je opnemen om de volgende stappen 
voor te bereiden. Je kan ook altijd gratis bellen naar 1777 voor meer informatie. Let 
wel, het indienen van een voorstel geldt niet als officiële registratie van jouw actie. 

Dat doe je vanaf 18 september op www.warmsteweek.be.

Winkelhier. Koop Bewust. 
Bij Ondernemers Van Hier. 

Wie ‘winkelhiert’, kiest bewust om te ko-
pen in een lokale zaak. Dit is goed voor 
de lokale economie, het milieu en de ge-
meenschap. Lokale ondernemers spon-
soren vaak het verenigingsleven, een 
maatschappelijk project en/of een cultu-
rele of sportieve activiteit. 10 tips bij het 
‘winkelhieren’: 

• Spot het Winkelhier-label op de deur, 
etalage of website. 

• Kies voor online aankopen die niet uit 
het buitenland vervoerd worden. 

• Internationale keten of niet? Je vindt dit 
vaak online in de ‘about’ van het bedrijf. 

• .be is geen zekerheid dat het over een 
lokale onderneming gaat. 

• Zet je aankoop werknemers in ons land 
aan het werk? 

• Kies zaken die lokale initiatieven of ver-
enigingen steunen. 

• Laat weten dat je winkelhiert en deel je 
engagement op Facebook! 

• Deel ‘Winkelhier’-aankopen op sociale 
media met hashtag #winkelhier. 

• Gebruik de ‘Winkelhier’-winkeltas, ver-
krijgbaar bij je Winkelhier. 

• Beleef en geniet tijdens het winkelen bij 
de Winkelhiers. 

 
 R www.winkelhier.be 

Street Art Museum  
in voormalig rusthuis  

Wat gebeurt er als je 22 street-artists los-
laat op een ex-rusthuiscomplex waar ze 
oude rusthuiskamers als canvas kunnen 
gebruiken? Afgelopen maanden voltrok 
dit experiment zich in de nieuwe locatie 
van België’s eerste Hip Hop Academie De 
Stroate, gevestigd in het voormalig Sint-
Vincentiusrusthuis. 
S.A.M. toont tot 11 november de creaties 
van 22 street- en beeldende kunstenaars. 
Te ontdekken op vrijdag van 17 tot 20.30 
uur, op zaterdag en zondag van 14 tot 19 
uur. Ondersteund door de bovenlokale 
projecten van jeugdhuis De Stroate en 
vanuit JC Tranzit en Stad Kortrijk. 
In de toekomst wil De Stroate onder an-
dere street art en graffitikunst uitdragen 
doorheen de stad: van het opfrissen van 
leegstaande gebouwen, opdrachten op 
aanvraag voor particulieren, verenigin-
gen en ondernemers, tot blinde gevels in 
de openbare ruimte. 

 R info@destroate.be 

Fiber brengt de 
toekomst naar Kortrijk

Om de immer groeiende vraag naar da-
taverkeer het hoofd te kunnen bieden 
gaat Kortrijk in zee met Proximus. Het te-
lecombedrijf installeert binnenkort een 
nieuw, supersnel glasvezelnetwerk: Fiber. 
Dankzij Fiber krijgt onze stad de moge-
lijkheden om de grote uitdagingen van 
de toekomst doeltreffend aan te pakken. 
Zo evolueert Kortrijk naar een Smart City 
op het vlak van mobiliteit (intelligente 
parkeerplaatsen), veiligheid (geconnec-
teerde camera’s), opleiding, gezondheid, 
energie, werkgelegenheid…

Als inwoner van Kortrijk kan je hier als 
één van de eersten in België van genie-
ten. Proximus installeert Fiber indien ge-
wenst gratis tot in je woning. Dat geldt 
ook voor wie geen Proximusklant is. 
Proximus contacteert je persoonlijk wan-
neer de werken in jouw straat of woning 
gepland staan. De eerste straten zijn be-
gin oktober aan de beurt.

INFOMOMENT
SINKSEN20

De volgende editie van Sinksen 
staat in het teken van ‘Kortrijk Tur-
bo’. Op dinsdag 1 oktober om 19 
uur is er een startmoment voor alle 
actoren van Sinksen20, van terras-
uitbater tot creatieveling. Afspraak 
in het dakcafé van het stadhuis.
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Een gratis proefles Frans, je smartphone 
ontdekken of een workshop 3D-stempels 
maken. De wijkteams grijpen de doe-mee-
weken aan om hun activiteiten in de kijker 
te zetten. Zo kan je in Wijkcentrum ’t Cirkant 
deelnemen aan easy aerobic. Of pik een op-
treden mee van Radio Vader bij het wijkteam 
van Heule. Voor de inwoners van Bellegem is 
het meteen een gelegenheid om kennis te 
maken met het gloednieuwe wijkcentrum 
in hun dorp, waar onder andere een voor-
dracht op het programma staat over hoe je 
als ouder omgaat met gamende kinderen. 

ONTSPANNING
Het leven van Doris Ehanire staat in het te-
ken van haar dochtertje en twee zoontjes. 
“Ik ben voortdurend op zoek naar manieren 

om mijn kinderen creatief bezig te houden.” 
Zo leerde Doris ongeveer een jaar gele-
den het wijkcentrum van Overleie kennen: 
“Mijn oudste zoon ging toen net naar het 
eerste leerjaar en op school vernam ik dat 
het wijkcentrum heel wat leuke activiteiten 
organiseert voor kinderen. Zo was er een 
toneelproject in samenwerking met Anti-
gone. De kinderen maakten daar filmpjes 
van die ze achteraf vol trots samen met de 
ouders konden bekijken. En net voor de 
vakantie was er een workshop waarbij mijn 
zoontjes T-shirts mochten bedrukken met 
een eigen ontwerp.”

ONTMOETING
Doris probeert zo vaak mogelijk bij de activi-
teiten aanwezig te zijn. “Ik geniet er natuur-

lijk van om mijn kinderen gelukkig te zien, 
maar ik word ook zelf gelukkig van mijn 
bezoekjes aan het wijkcentrum. Ze bevorde-
ren het sociaal contact. Soms kook ik in het 
centrum samen met andere mama’s voor 
de kinderen. Intussen hield ik daar al een 
aantal nieuwe vriendinnen aan over.” Maar 
ook wanneer het wat moeilijker gaat, is het 
wijkcentrum een plaats waar Doris zich thuis 
voelt: “De medewerkers helpen mij op weg 
als ik ergens vragen over heb en vooral: ze 
maken tijd voor een deugddoende babbel. 
Ik raad het dan ook iedereen aan om op z’n 
minst eens een bezoekje te brengen!”

 R Het volledige programma vind je op  
www.kortrijk.be/wijkteams.

KWETSBARE SITUATIE
Mensen die laaggeletterd zijn, missen be-
paalde basisvaardigheden en kunnen die 
soms moeilijk zelf bijspijkeren. Ze onder-
vinden moeilijkheden en missen kansen 
in hun persoonlijk leven, op het werk of in 
de opvoeding van hun kinderen. Ze voe-
len zich uitgesloten, machteloos, onzeker 
en zelfs beschaamd. Dat leidt dan weer tot 
minder vertrouwen in de maatschappij, in 
andere mensen, in de politiek...

OUDERS VERSTERKEN
De Week van de Geletterdheid focust dit 
jaar op het versterken van ouders. Door 
te werken aan de geletterdheidsvaardig-

heden van ouders verhoog je hun kansen 
én die van hun kinderen. Hierop inzetten is 
belangrijk om te voorkomen dat laaggelet-
terdheid van generatie op generatie wordt 
doorgegeven.

NOOIT TE LAAT OM BIJ TE LEREN
Op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brus-
sel kan je terecht om opleidingen te volgen 
en zelfs nog een diploma te behalen. Naar 
aanleiding van de Week van de Geletterd-
heid organiseert ook onze stad een nieuwe 
gratis cursus: ‘apps en sites voor ouders’. In 
samenwerking met Open School leren de 
ouders onder andere werken met school-
platformen zoals Smartschool en Bingel.

 R Voor meer info over de cursus ‘apps en sites voor 
ouders’ bel naar 056 22 62 84 (Open School) of 
056 27 72 74 (Team Welzijn).

 R  www.weekvandegeletterdheid.be

Van Heule tot Bellegem en van Marke tot in het centrum van de 
stad. De wijkcentra zetten hun deuren open voor jong en oud.  

Kom langs en doe mee aan tal van activiteiten dicht bij je thuis. 
Ontdek de warme ontmoetingsplaatsen in je buurt.

Ontdek de wijkteams

Wie niet mee is, is gezien!

Doe-mee-weken tot begin oktober

Week van de Geletterdheid van 10 tot 14 september
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Gemotiveerde vrijwilligers 
gezocht voor RIS 

De Raad Intercultureel Samenleven Kor-
trijk (RIS) is een adviesraad voor alle bur-
gers, zelforganisaties en professionals 
die in Kortrijk en deelgemeenten actief 
zijn rond de integratie van burgers met 
migratieachtergrond en het minderhe-
denbeleid. 
In 2019-2020 wil de RIS zich verder verdie-
pen in onderwijs en taal, een groot strui-
kelblok voor Kortrijkzanen met een migra-
tieachtergrond. Zo willen we naar volgend 
jaar toe een groot ‘onderwijssalon’ organi-
seren waarbij de diverse gemeenschap-
pen in Kortrijk betrokken worden. Op dit 
onderwijssalon kunnen ouders vragen 
stellen aan experten en professionelen uit 
de onderwijssector, in het Nederlands of 
in de eigen taal (indien mogelijk). 
Heb jij een interessante mening over on-
derwijs, taal, intercultureel leven...? Wil je 
deel uitmaken van een leuke groep van 
mensen met verschillende achtergron-
den? Wil je mee helpen om aanbevelin-
gen rond diversiteit uit te werken? Neem 
dan contact op met RIS Kortrijk.
 

 R ris@kortrijk.be of 0473 86 28 22 

 R  www.kortrijk.be/raad-intercultureel-samenleven 

Wint jouw pand de 
architectuurprijs Kortrijk 
Heritage? 

Stad Kortrijk en Kortrijk Heritage dragen 
een kwaliteitsvol stadsbeeld hoog in het 
vaandel. Voor de derde keer schrijft Kor-
trijk Heritage daarom een prijs uit voor 
vernieuwende architectuur in de Kor-
trijkse binnenstad. Plantte jij de voorbije 
5 jaar een architecturaal pareltje neer 
binnen de kleine stadsring van stad Kor-
trijk? Dien dan zeker je kandidatuur in. 
Wie weet ga jij aan de haal met de hoofd-
prijs van 2.500 euro. 

 R www.kortrijkheritage.be 

Trezoor zoekt vrijwilligers 
voor Beeldbank 

Heb je een basiscomputerkennis en een 
passie voor foto- en erfgoedmateriaal 
over Kortrijk en deelgemeenten? Dan is 
vrijwilligerswerk bij Trezoor iets voor jou. 
Kortrijk beschikt over een ‘beeldbank’ 
waarin al het foto- en beeldmateriaal 
over Groot-Kortrijk wordt opgeslagen. 
Er ligt nog een schat aan audiovisueel 
materiaal (foto, film...) en oude documen-
ten te wachten om verwerkt te worden. 
Daarnaast hebben veel bestaande collec-
ties nog een beschrijving nodig, zodat je 
het materiaal later vlot kan terugvinden.   
Het team van Trezoorvrijwilligers is 
daarom op zoek naar versterking. Je kan 
terecht in Trezoor zelf in Heule. Is deze 
verplaatsing moeilijk dan zoekt Trezoor 
graag samen met jou naar een andere 
werkplek.  

 R Interesse? Bel 056 24 46 65 of  
mail joke.coulembier@kortrijk.be. 

CAW zoekt vrijwilligers 

CAW Zuid-West-Vlaanderen telt 158 vrij-
willigers. Ze zijn actief in administratie, 
slachtofferhulp, thuislozenwerk, school-
opbouwwerk, bezoekruimte, sociaal- 
artistiek project De Figuranten... 
Het team Slachtofferhulp zoekt voor de 
ruime regio’s Kortrijk, Waregem, Roeselare, 
Menen vrijwillige medewerkers. Ze enga-
geren zich om personen te ondersteunen 
die het slachtoffer zijn van een misdrijf. 
Heb je vrije tijd en wil je die investeren in 
het team Slachtofferhulp, bel dan naar 056 
53 21 51, 0499 69 45 08 of mail Nathalie.
Morisse@cawzuidwestvlaanderen.be. 

Wat dit vrijwilligerswerk precies inhoudt, 
verneem je op de infoavond op maandag 
21 oktober om 19 uur in de Iepersestraat 
47 in Kortrijk. Graag een seintje vooraf 
via e-mail aan Nathalie Morisse indien je 
komt. 

 R www.caw.be/vrijwilligers

Wedstrijd 
#FotoshootKortrijk19 

Hield jij afgelopen zomer altijd jouw fo-
totoestel of smartphone bij de hand om 
originele foto’s van het Kortrijkse reilen en 
zeilen te maken? Dan kan jouw kiekje deel 
uitmaken van een fototentoonstelling. 
Onder de noemer #FotoshootKortrijk19 
organiseert de vzw Citymarketing en 
Toerisme Kortrijk een fotowedstrijd. Nog 
tot 30 september kan je je favoriete foto 
posten met hashtag #igkortrijk op Insta-
gram of de foto bezorgen via WeTransfer 
aan citymarketing@kortrijk.be. Wie de 
foto’s per mail bezorgt, krijgt een plaatsje 
op de facebookpagina van de stad. Het 
aantal likes zal beslissen welke foto de 
publieksprijs krijgt. De overige winnende 
foto’s maken deel uit van een tentoonstel-
ling die van 15 oktober tot eind december 
loopt. De ingestuurde foto’s moeten in 
brede zin verband houden met Kortrijk of 
één van de deelgemeenten.  

 R Wedstrijdreglement op  
www.kortrijk.be/fotoshoot2019

Help als steunfiguur 

Wil jij een wezenlijk verschil maken in het 
leven van een niet-begeleide buitenland-
se minderjarige? Dan ben jij misschien 
de steunfiguur die de vzw Minor Ndako 
zoekt. Deze vzw zorgt voor de opvang en 
begeleiding van buitenlandse minder-
jarigen. Behalve de hulpverlening wil de 
organisatie de jongelui ook extra onder-
steuning aanbieden bij een steungezin of 
steunfiguur. Dit verruimt het sociale net-
werk van de jongeren en bevordert hun 
integratie in de Belgische samenleving. 
Als steunfiguur/steungezin geef je zelf 
aan hoeveel tijd je kan investeren in 
de ondersteuning en wat je precies wil 
doen, zoals regelmatig samen sporten, 
winkelen of een film meepikken. Of ook 
samen koken en eten, een verjaardags-
kaartje sturen, af en toe eens telefoneren 
of mailen met elkaar. 
Medewerkers van Minor Ndako ondersteu-
nen je bij dit engagement. Bij vragen en 
bedenkingen kan je steeds bij hen terecht. 

 R steunfiguren@minor-ndako.be  
of 0499 88 70 57 

Kortrijk roept op 

Nieuw seizoen 
Sportplus van start
Ontdek de nieuwe brochures en gratis kennismakingslessen!
www.kortrijk.be/sportbrochures
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HEULE

TINEKESFEESTEN TO THE NEXT LEVEL
Heule wordt tijdens het tweede weekend van september het cen-
trum van de virtuele gamewereld. De game der games is dit jaar 
opnieuw de verkiezing van het nieuwe Tineke van Heule, maar ook in 
de andere levels valt van alles te beleven. Tal van artiesten passeren 
de revue: Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob, Level Six en 
Push zijn er maar een paar van. Daarnaast kan je op zaterdagnamid-
dag de highscore proberen te halen tijdens de Battle van de jeugd of 
de Heu(l)se Dorpsquiz. Ook de jonge gamers komen aan hun trekken 
dankzij het Kinderdorp. Net zoals vorig jaar vindt op zondagavond 
vóór de bekendmaking van het nieuwe Tineke op Heuleplaats een 
groots karaokemoment plaats. Let the games begin!

 R  www.tinekesfeesten.be

AALBEKE

KORTRIJKS KAMPIOENSCHAP MANILLEN
Elke maand manillen Bart, Bruno, Kevin en Mathieu bij de kaartersclub De 
Tiercé Vrienden in Café De Smisse in Aalbeke. Na hun deelname aan het WK 
Manillen 2018 kwam het idee om een Kortrijks Kampioenschap te organiseren 
onder de naam ‘Komt Ze Moar Ut’.
Op zaterdag 26 oktober is het zover. Plaats van afspraak is het OC in Aalbeke. 
Inschrijven kan tot en met 30 september en gebeurt individueel. Je moet geen 
expert zijn om deel te nemen. De regels kennen en goesting hebben om te 
manillen volstaat. De organisatie bepaalt aan welke tafel je kaart en wie schrijft. 
De trekking gebeurt door een computer. Er wordt gespeeld over 4 rondes 
(voorronde, kwartfinale, halve finale en finale). Na elke ronde vallen een aantal 
deelnemers af. Het exacte speelschema en definitieve reglement kan je vanaf 
14 oktober op de website raadplegen.

 R www.manillen.com

KORTRIJK WEST

BOERENMARKT OP NIEUWE LOCATIE
Op zondag 22 september kan je heerlijke hoeve-en streekproducten scoren 
op de Kortrijkse Boerenmarkt. Stadsboerderij Kortrijk vzw, Kinderboerderij Te 
Coucx en Stad Kortrijk bundelen de krachten om er een topnamiddag van te 
maken voor het hele gezin. Er is kinderanimatie voorzien voor de allerkleinsten. 
Afspraak op Kinderboerderij Te Coucx aan de Cannaertstraat van 14 tot 18 uur.

HEULE

20 JAAR KUNSTWANDELING KNOFLOOK
De kunstroute KNOFlook is dit jaar aan de 20e editie toe. 27 kunstenaars 
uit België en Nederland exposeren op 14 locaties in het centrum van Heu-
le: privéwoningen, tuinen en openbare panden. Om deze jubileum editie 
te vieren vinden tal van unieke activiteiten plaats. We krijgen een unieke 
kijk op het werk van José Vermeersch via de privécollectie van zijn zoon. 
En woordkunstenaar Pol toont een paar bijzondere, nooit eerder getoonde 
werken. Kunstenares Karien Maes maakte dan weer speciaal voor deze edi-
tie 9 unieke portretten van de 9 deelnemende kandidaat-Tinekes. En zoals 
elk jaar is er een KNOFlook KIDS met leuke denk- en doe-opdrachten.

 R www.knoflook-heule.be

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

AALBEKE

AF!
Tijdens het weekend van 21 en 22 september zet Aalbeke Feest, 
kortweg AF!, het kerkplein opnieuw op stelten. Dit wordt de 2e editie 
voor het Aalbeeks feestcomité dat bestaat uit een bont allegaartje 
van mensen uit verenigingsleven, horeca en enthousiaste Aalbekena-
ren. Met optredens van de Man van Atlantis, Eyes of Stone (winnaar 
Aalbeeks Geweld 2019), Request en hoofdact Preuteleute, krijg je za-
terdag een topaffiche. Het jaarlijkse petanquetornooi vindt opnieuw 
plaats en voor de kids is er animatie met gekke kapsels, een clown, 
springkasteel… Op zondag zoekt het petanquetornooi een winnaar 
en krijgen we een optreden van Jeuk voor de jongsten. Ook Les Sacs 
à Sacs en Soulpetrol zetten zondag het kerkplein in vuur en vlam.

 R www.aalbekefeest.be of Facebook: zoek ‘Aalbeke Feest’

ALLE DEELGEMEENTEN

NIEUW SEIZOEN OP DE KOFFIE VAN START
Een voorstelling van ‘op de koffie’ is een feest voor wie houdt van een vleugje cultuur in 
een aangename ontmoetingssfeer. Ontdek een programma vol muziek.  
> Maandag 30 september | OC De Wervel | David Vandyck & Herbert Verhaeghe
> Woensdag 13 november | OC Kooigem | Toujours Aimer, Liefde voor Piaf
> Dinsdag 26 november | OC Lange Munte | Koen Crucke
> Donderdag 12 december | OC Marke | Barbara Dex, In een notendop
> Donderdag 6 februari | OC Rollegem | Laat ons een bloem, hommage aan Louis Neefs
> Dinsdag 3 maart | OC Aalbeke | Sasha & Davy, The Jukebox
> Dinsdag 24 maart | OC De Troubadour | De Lassies, Vechten om een been
> Dinsdag 28 april | OC De Vonke | Jo Lemaire

Alle voorstellingen vangen aan om 14.30 uur.
Tickets zijn te verkrijgen in het secretariaat van elk OC, online te bestellen 
via www.schouwburgkortrijk.be of telefonisch 056 23 98 55.

 R www.kortrijk.be/ontmoetingscentra
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Matexpo, één van de grootste bouwbeurzen in Europa, strijkt van 11 
tot 15 september neer in onze stad. Kortrijk Xpo verwelkomt zowat 
40.000 bezoekers uit verschillende landen. Tijdens de beurs wordt de 
Grote Markt ingericht als Matexpo Speeldorp.

EDUCATIEF RAVOTTEN
Dit jaar pakt Matexpo op 14 en 15 september uit met een gigantische eye-
catcher op de Grote Markt: het spel ‘De Bouwers’. Een werfleider nodigt 
kinderen uit om te helpen bouwen aan hun ideaal speelplein. De kinderen 
krijgen een bouwvakkershelmpje op en mogen zich creatief uitleven. 

SPEELDORP
Geen zin om mee te bouwen? Alle kinderen zijn welkom op het 80 me-
ter lange speelplein dat gratis toegankelijk is. Net zoals bij de vorige 
edities biedt een hoogtewerker van de firma TVH je de kans om Kortrijk 
vanuit de lucht te zien, inclusief Matexpo-verrekijkers. Dit alles onder 
professionele begeleiding van Circus de Sven.

MATEXPO IN K
Ook in K in Kortrijk tekent Matexpo present. Op woensdag 11 en zater-
dag 14 september kan het jonge volkje er zich uitleven met kindera-
nimatie in het bouwthema. Ouders genieten mee van het schouwspel 
vanuit één van de horecazaken of verkennen ondertussen de stad. De 
kinderen krijgen een wegloopbandje met daarop hun naam en het te-
lefoonnummer van de ouders.

 R www.matexpo.com

AANDACHT VOOR DEMENTIE
Elke vier seconden krijgt iemand ter we-
reld te horen dat hij of zij een vorm van 
dementie heeft. De Wereldgezondheidsor-
ganisatie maakt van deze ziekte daarom dé 
medische prioriteit van deze tijd. Kortrijk 
besteedt al een aantal jaar aandacht aan 
dementie: tijdens de laatste week van sep-
tember vinden veel dementievriendelijke 
activiteiten plaats.

WANDELING KORTRIJK VERRAST
Op donderdag 26 september, bijvoorbeeld, 
is er Kortrijk Verrast. Een gezellige dementie-
vriendelijke wandeling in hartje Kortrijk die 
geschikt is voor rolstoelen. Onderweg zijn er 
enkele verrassingen en stopplaatsen voor-
zien. De startplaats is de hoofdingang van 
de Schouwburg. Je kan om 14 uur of 15 uur 
vertrekken. Inschrijven is wel noodzakelijk 
tegen 19 september en kan via 1777: bellen 
naar 1777 of mailen naar 1777@kortrijk.be.

THEATER ROND JONGDEMENTIE
Op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 
september voert Het Bataljong de voor-
stelling De Loteling op. Arne De Jaegere 
en Hilde Vanderstraeten zijn de regisseurs 
van het stuk over jongdementie. De acteurs 
werken rond thema’s, maar wat ze zullen 
zeggen, hangt van het moment af. In die 
zin is elke voorstelling uniek. Op vrijdag en 
zaterdag begint de voorstelling om 20.15 
uur, op zondag om 16 uur.

LEZING JONGDEMENTIE
Vóór aanvang van de opvoering op zondag 
is er om 14 uur in de Concertstudio van Mu-

ziekcentrum Track een lezing over jongde-
mentie. VRT-journalist Xavier Taveirne gaat 
in gesprek met wetenschappers, beleids-
makers en mensen op het werkterrein.

POP-UP INLOOPHUIS
Heb je persoonlijke vragen of bezorgd-
heden rond dementie? Op woensdag 25, 

donderdag 26 en vrijdag 27 september is er 
tussen 14 en 18 uur een deskundige aan-
wezig in een gezellige afgescheiden ruimte 
in de foyer van de schouwburg. Zin in een 
babbel of nood aan advies? Loop gerust 
even binnen.

 R Volledig programma op www.kortrijk.be/ziediemens

Het shoppingconcept Mega Outlet Beurs komt voor het eerst naar Kortrijk Xpo. De 
ideale kans voor superleuke koopjes tegen aantrekkelijke prijzen. Want op de Mega 
Outlet Beurs shop je bekende merken, maar dan wel met hoge kortingen. Fashion 
voor dames, heren en kinderen, handtassen, accessoires en reiskoffers, kinderboe-
ken, strips, onderhouds- & beautyproducten, sportartikelen, leuke dingen voor de 
kroost en voor je huis, tuin en keuken...
Mega Outlet Beurs is 3 dagen shoppen op vrijdag 11 (15 tot 21 uur), zaterdag 12 en 
zondag 13 (11 tot 18 uur) oktober. De toegang bedraagt € 4, kinderen tot 12 jaar 
hebben gratis toegang. Er is geen registratie nodig en er is ook geen voorverkoop. Je 
koopt gewoon een ticketje aan de kassa.

Het stadsmagazine mag 10 lezers gratis naar de Mega Outlet Beurs sturen.
Kans maken? Mail vóór 30 september naar stadsmagazine@kortrijk.be.

Van maandag 23 tot en met zondag 29 september organiseert 
Stad Kortrijk in samenwerking met enkele partners een 
dementievriendelijke week met als slogan ‘zie die mens’.

Kortrijk een week lang in 
het teken van dementie

Mega Outlet Beurs

Bouwbeurs 
Matexpo
palmt Grote Markt in

WIN



22 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 23

S E P T E M B E R  2 0 1 9S E P T E M B E R  2 0 1 9

voorbeeld Christophe. Thuis praat hij niet 
veel over zijn ziekte, tijdens de workshops 
merk je wel dat hij er toch mee bezig is.”

Ook voor Ingrid Verhelst, die aan jongde-
mentie lijdt, was het in het begin zoeken. “Ik 
werk graag mee aan een dergelijk initiatief, al 
heb ik me lang de vraag gesteld: ‘Wat willen 
ze van mij?’. Dat was moeilijk.” Arne: “Je moet 
gewoon jezelf zijn, meer vragen we niet.”

Hilde voegt eraan toe dat het publiek en-
kel op die manier een juist beeld zal krijgen 
van jongdementie. “We willen in die voor-
stelling laten zien wat jongdementie is en 
wat die ziekte doet met iemand. Daarom 
spelen er ook mensen mee die in verschil-
lende fasen van deze ziekte zitten: van per-
sonen bij wie jongdementie recent werd 

vastgesteld tot mensen die bij wie de ziekte 
al vergevorderd is.”

IMPACT VAN JONGDEMENTIE
Arne: “De personen die meedoen aan de 
voorstelling, gaan allemaal menswaardig om 
met de ziekte. Al hebben er tijdens het traject 
van de workshops enkele mensen afgehaakt 
omdat ze het te moeilijk vonden om over hun 
ziekte te praten. Iemand met jongdementie 
werd begin juli bovendien begraven. Die per-
soon zou meespelen in de voorstelling…”

“Veel mensen staan daar niet bij stil”, pikt Win-
nie in. “In elk geval: iemand die niet te maken 
krijgt met jongdementie, kan niet inschat-
ten welke impact de ziekte heeft op zowel 
de persoon die met jongdementie te maken 
krijgt als zijn of haar directe omgeving.”

Bij Ingrid werd jongdementie nog niet zo 
lang geleden vastgesteld. “Het moeilijkste 
is dat je beseft dat je beetje per beetje ach-
teruitgaat. Daarom ben ik blij dat ik bij vzw 
Het Ventiel in Hulste ben terechtgekomen. 
Bij deze organisatie vind ik lotgenoten en 
hun partners, plus personen die buddy wil-
len zijn. Eerlijk? Zonder Het Ventiel zou ik 
niet staan waar ik vandaag sta. Ik ben er bo-
vendien opengebloeid. Ik ben 24 jaar lector 
geweest en was het gewoon om voor een 
publiek te spreken. Maar opkomen voor of 
babbelen over mezelf deed ik niet. Dat is nu 
veranderd.”

 R  Voorstellingen op vrijdag 27 september (20.15 uur), 
zaterdag 28 september (20.15 uur) en zondag  
29 september (16 uur)

 R Reserveren via www.schouwburgkortrijk.be

De Loteling, zo heet de theatervoorstelling 
over jongdementie die het Bataljong eind 
september driemaal opvoert. Een toepas-
selijke titel toch wel, want iedereen kan 
dementie en jongdementie krijgen. Terwijl 
dementie algemeen bekend is als ziekte, is 
jongdementie dat niet. Daarom maakte Het 
Bataljong er een toneelvoorstelling over.

“We zijn al een goed jaar bezig met de voor-
bereidingen”, vertelt Arne De Jaegere, die 
met Hilde Vanderstraeten de regie in han-
den heeft. Hij weet ook wat de ziekte in-
houdt, want zijn papa lijdt aan jongdemen-
tie. “Omdat we een voorstelling willen die 
waarheidsgetrouw is, spelen er mensen met 
jongdementie mee. Samen met hun part-
ners en buddy’s van vzw Het Ventiel, de bud-
dywerking die mijn mama heeft opgericht.”

EIGEN INSTEEK ACTEURS
“Er is wekelijks een workshop waarop we 
samenkomen”, pikt Hilde in. “Tijdens die 
workshops gaan we na wat kan en niet kan. 
De personen met jongdementie geven ons 
daarbij insteken voor het stuk: de voorstel-
ling wordt in belangrijke mate door hen 
gemaakt. Of de voorstelling uit het leven is 
gegrepen? Het is uit het hoofd gegrepen.”
Tijdens de workshops worden de thema’s 
aangesneden die tijdens de voorstelling 
aan bod komen. Arne: “Van een script is 
er geen sprake. Heel veel regels die in het 
theater gelden, gaan niet op voor deze 
voorstelling. Of dit alles complexer maakt? 
Het is anders. Velen hebben ons voor gek 
verklaard toen we ermee begonnen, zeiden 
dat dit onmogelijk is. Daar ga ik vanzelf-
sprekend niet mee akkoord.”

Hilde: “Het belangrijkste is dat we tijdens 
deze voorstelling kunnen tonen wat jong-
dementie is. Zonder een strikje rond. De ac-
teurs werken rond thema’s, maar wat ze zul-
len zeggen, zal van het moment afhangen. 
In die zin zal elke voorstelling uniek zijn. Dat 
zien we ook tijdens de workshops: die zijn al-
lemaal boeiend, soms ook ontroerend.”

THEATER ALS THERAPIE
De regisseurs weten alvast waarmee ze 
bezig zijn. Voor de acteurs zelf is het wel 
soms nog aftasten. “Ik vind het soms moei-
lijk, want je wil het zo goed mogelijk doen”, 
vertelt Winnie Vandendriessche. Samen 
met haar man Christophe doet ze mee. 
“De workshops zijn af en toe heel confron-
terend, maar ze werken ook therapeutisch. 
Niet alleen voor mij, maar ook voor bij-

Een op de vijf mensen krijgt ooit te maken met dementie. 
Een aantal onder hen lijdt al vóór zijn 65e aan deze ziekte en 

dan spreekt men over jongdementie. Theatercollectief Het 
Bataljong maakte samen met mensen met jongdementie en 
hun partners De Loteling, een voorstelling over de ziekte.

 “Veel mensen 
verklaren

ons voor gek”

Theatercollectief Het Bataljong maakt voorstelling over jongdementie
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in Kortrijk

Vechtsportdag
ZO 8 SEP
De sportdiensten van Zwevegem en Kortrijk organiseren 
voor de tweede keer de Vechtsportdag. Ze kunnen 
daarvoor rekenen op hun vechtsportclubs en Sport 
Vlaanderen. Plaats van de actie is de Otegemstraat 100 
in Zwevegem. Kom op zondag 8 september proeven 
van iaido, jodo, Brazilian en traditionele ju-jitsu, judo, 
karate, kick-thaiboks, olympisch schermen, taekwondo 
en worstelen. Kijk toe of doe zelf mee en ontdek wat de 
verschillen en specifieke kenmerken of technieken zijn 
van deze sporten.
Tussen 14 en 17 uur kan je met een stempelkaart actief 
deelnemen. Tussendoor zijn er op verschillende standen 
korte demonstraties. Deelnemen is volledig gratis.

Opgelet! Bij slecht weer gaat de activiteit niet door. 
Check dit vooraf op zondag 8 september vanaf 10 uur op 
www.facebook.com/sportdienstzwevegem

Soiree Liquide
ZA 14 SEP
Theater Antigone opent het seizoen met 
Soirée Liquide. Dit is een nieuw concept dat 
jong theatertalent in de schijnwerpers plaatst.
Op 14 september staat een ‘double bill’ op de 
affiche. Eerst zie je de voorstelling Démarche 
45, over vallen en opstaan en de schoonheid 
van het niet opgeven. Daarna kan je kijken 
naar PARC, een nachtmerrie die naar bloed en 
chloor ruikt. Wanneer in een dierenpark het 
ondenkbare gebeurt, veranderen de levens 
van vier dierentrainers voorgoed.
Omdat de avond al vroeg begint, kan je 
tussen de twee voorstellingen een hapje eten 
in de foyer. 
Afspraak om 18.15 uur in Theater Antigone, 
Overleiestraat 47.

 > www.antigone.be 

Streekbierenfestival
VR 13 > ZO 15 SEP
V-Tex aan de Pieter De Conincklaan 23 vormt 
van 13 tot en 15 september het decor voor het 
eerste streekbierenfestival in Kortrijk. Je kan er 
nippen van 100 soorten bier van verschillende 
brouwerijen en proeven van aangepaste hapjes.
Op vrijdag is er een afterwork voor iedereen 
die na een zware werkweek het weekend 
wil inzetten met collega’s en vrienden. 
Ingrediënten zijn speciale bieren, hapjes 
en muziek. Zaterdag is een topdag voor de 
bier- en foodliefhebber met kookworkshops. 
Iedere standhouder biedt bij zijn bieren een 
bijhorende snack aan. De buurtbewoners 
zorgen voor een verrassingsact. Zondag is het 
familiedag. In de aanpalende Engelse tuin kan 
je een filmmoment meemaken. Uiteraard kan je 
doorlopend van verschillende biertjes proeven. 

 > www.bierfestkortrijk.be

Speelfabriek
WO 18 SEP
De Speelfabriek is een gratis spelnamiddag 
voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar. 
Om de drie maanden is V-Tex omgetoverd in 
een grote speelzaal. Het programma vermeldt 
verschillende activiteiten, spelletjes en telkens 
een heerlijk vieruurtje. Mama’s en papa’s kunnen 
iets drinken op het gezellig binnenterras.
De Speelfabriek vond oorspronkelijk plaats in 
de Deelfabriek. Door het grote succes werd 
de ruimte echter te klein. Gelukkig vonden 
de organisatoren snel een nieuwe locatie 
in de V-Tex aan de Pieter de Conincklaan. In 
samenwerking met Deelfabriek (SWITCH), 
Buurtwerk, Kunstencentrum BUDA, De 
Speelvogel vzw, Bibliotheek en AjKo.
Volgende data Speelfabriek: 18 september 
(thema bouwen), 6 november en 5 februari 
2020, telkens van 14 tot 16.30 uur.

 > www.facebook.com/deelfabriekkortrijk

UIT-TIPS VOOR SEPTEMBER 2019

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 
november? Laat het ons vóór 24 september  
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.

Parallel
ZA 14 SEP
Benieuwd of elektronische muziek en klassiek ballet samengaan? Dan moet 
je deze voorstelling op zaterdag 14 september bijwonen. Componist Dimitri 
Andreas en choreografe Agnieszka Romek maakten ‘Parallel’. Deze productie 
bestaat uit zes delen die telkens eenzelfde begin hebben. De voorstelling toont 
de verschillende parallelle werelden waarin we ons bewegen. Parallel laat je 
op een intrigerende manier ontdekken hoe je je levenspad op verschillende 
manieren kan bewandelen en de keuzes en emoties die je daarbij ervaart.
De makers kozen bewust voor Schouwburg Kortrijk als locatie. Daardoor wordt het 
contrast tussen klassiek ballet en elektronische muziek extra in de verf gezet.

 > www.parallelballet.be 
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E e n  w o n d e r l i j k e  s a m e n s m e l t i n g  v a n
e l e k t r o n i s c h e  m u z i e k  m e t  k l a s s i e k  b a l l e t

P A R A L L E L VOORSTELLING + AFTERPARTY
ZATERDAG 14 SEPT 2019
SCHOUWBURG   KORTRIJK

l i v e  m u s i c

D i m i t r i  A n d r e a s
c h o r e o g r a p h y

A g n i e s z k a  R o m e k

tickets & info:  www.parallelballet.be
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BRENG JIJ 
OOK DE STAD 
IN BEELD? 
TAG JE 
FOTO’S MET 
#IGKORTRIJK

in Kortrijk

tcoucke Sunday afternoon party
#wildewesten

fleursintobin
#demaakkamer #kidskamp

nicolas_staelens
Vaar-wel! #moaten #deleie

marlies_since1983
#bosfestival #wildewesten

bartdurieu 
Fishing #vacaymode

gillesvandesompel
#bmx #flatland #belgiancup

dimitryneve #dirtisfun
#mountainbike

habbekratshoekhuis
Astridpark #minigolf

stefferxx
 #alcatrazfestival

sophieheyn #summerfeelings
#stadsgroenmarionetten

veerlevroman
Kortrijk Weide #walkonwater 

Student Welcome
DO 3 OKT
Op dinsdag 24 september wordt het Kortrijkse academiejaar 
2019-2020 officieel geopend door de ‘togati’. De officieuze opening 
van het nieuwe academiejaar volgt evenwel pas op donderdag 3 
oktober met het muzikale luik: Student Welcome. Studentenstad 
Kortrijk pakt uit met gratis optredens en DJ-sets van enkel het 
beste talent van eigen bodem. Verwacht je aan de harde drums 
van Michael Schack en dansbare ritmes van Omdat het kan 
Soundsystem ft. Average Rob. Je kan ook meebrullen met de 
grootste hits gebracht door de Green Onions. Dit niet te missen 
feestje vindt plaats op het Schouwburgplein vanaf 19 uur.

 > www.facebook.com/studentwelcomekortrijk

Openingsfeest CineMAATjes
ZO 6 OKT
Op zondag 6 oktober komt cineMAATjes terug uit ‘congé’! 
En dat betekent feest voor iedereen! De cinéMammoet 
staat te trappelen om de gezinnen en kinderen te 
ontvangen. Je bent welkom vanaf 13.30 uur, of 11.30 uur 
als je naar de brunch komt. Het startschot krijgt een extra 
feestelijk laagje: een brunch in de gezellige Buda-tuin 
aan de Broelkaai 6, blije diertjes van de Kinderboerderij 
Te Coucx, twee formidabele films en een dolenthousiaste 
cinéMammoet om werkelijk alles over film te ontdekken. 
Reserveren voor de brunch is verplicht, want plaatsen zijn 
beperkt. Meer info en reservatie op www.budakortrijk.be. 
In oktober brengt cineMAATjes opnieuw avontuurlijke 
en spannende films. Elke zondagnamiddag van oktober 
tot mei zijn er 2 kinderfilms om 14.30 uur. De kinderen 
kunnen vanaf 13.30 uur spelen of knutselen in en rond de 
cinéMammoet.

 > www.budakortrijk.be

Kleppers openen nieuw 
seizoen Schouwburg
DO 19 > ZO 22 SEPT
Kommil Foo is dit jaar niet weg te denken van tv, radio en 
podium. Sinds hun passage in het tv-programma Liefde 
voor muziek zijn er, als dat enigszins mogelijk is, nog meer 
fans van de broers Walschaerts. Kommil Foo brengt zijn 
voorstelling ‘OOGST’ tweemaal in Schouwburg Kortrijk. 
Ook Gabriel Rios is een graag geziene gast in Kortrijk. In 
november 2017 speelde hij een uitverkochte try-out in de 
Concertstudio, waar hij ook een halfuur lang nummers uit 
zijn thuisland bracht. Het publiek zwichtte massaal voor 
de Belgische Puerto Ricaan.  Nu is hij terug: solo en intiem 
palmt hij je in in de grote zaal van de Schouwburg.
Kommil Foo concerteert op 19 en 20 september, telkens om 
20.15 uur. Wees snel, want bijna uitverkocht. Gabriel Rios 
volgt op 22 september om 20.15 uur.

> www.schouwburgkortrijk.be
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