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Info nodig over het kleuter- en kinderaanbod? 
Draai dan snel deze brochure om!
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Ga er op uit met 
 

Ga je naar de Budascoop, zwemmen, bib, fitnessen in de Lange Munte, naar een museum,…?  Spaar dan met je  UiTPAS  punten en ruil deze om tegen supercoole voordelen: gratis drankjes, kortingen op tickets, zwembeurten, brillen, T-shirts, powerbanks en nog zo veel meer.

Punten kan je niet enkel sparen in Kortrijk maar in alle steden en gemeenten die werken met  UiTPAS . Whaaaaaat? Yessssss? Dus ook in de volledige regio zuidwest -Vlaanderen, Gent, Oostende, Brussel. Het aantal steden blijft maar groeien.

Kom je in aanmerking voor verhoogde tegemoetkoming (eens vragen aan je ouders),  dan krijg je overal in onze regio een fikse korting van 80%.

 

Voor een  UiTPAS  betaal je eenmalig € 3 of € 1 met verhoogde tegemoetkoming.  Deze kaart is persoonlijk en levenslang geldig.

 

Wacht dus niet langer en ga naar een van de 23 activatiepunten in Kortrijk en … ga er op UiT!
Meer info: www.kortrijk.be/uitpas of via uitpas@kortrijk.be.



Doorlopende activiteiten p04

Eénmalige activiteiten / Events p06

SEPTEMBER
Zaterdag 16 september > 923-Party ft. JtotheC p/10 

OKTOBER
Donderdag 12 oktober > Komt Goed – Erhan Demirci p/10

Woensdag 25 oktober > Workshop Lego Mindstorms p/06

Woensdag 25 oktober > Workshop Star Wars papercraft #Biblabo p/06

Woensdag 25 oktober > Programmeren met mBot #Biblabo p/06

Woensdag 25 oktober > Workshop Scratch voor beginners p/07

Woensdag 25 oktober > Workshop lasercutten voor beginners p/07

Woensdag 25 oktober & > The lab: ontdek de Game Hall en de VirtualRoom p/07 
Zaterdag 28 oktober 

Zaterdag 28 oktober > CoderDojo (VM) p/08 

Zaterdag 28 oktober > CoderDojo (NM) p/08

Dinsdag 31 oktober > BMX VS Skate movies: ‘Rad’ & ‘Lords of dogtown’ p/09

NOVEMBER
Zaterdag 4 november > Regionale uitstap: Bellewaerde Halloween p/09

Zaterdag 4 november > DIY arcade console #Biblabo p/08

Zaterdag 4 november > The lab: ontdek de Game Hall en de VirtualRoom p/07

Workshop(reeksen) p11

In deze brochure kan je nagaan wat de Stad Kortrijk allemaal in  
petto heeft voor tieners en jongeren. En dit voor de periode  
september tot en met november.
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DOORLOPENDE
ACTIVITEITEN

Academie Kortrijk
[6-12 JAAR]

De Academie Kortrijk organiseert cursussen 
algemeen beeldende vorming voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Voor tieners vanaf 12 jaar 
organiseert de Academie cursussen beeldende 
vorming, architecturale vorming, digitale vor-
ming en striptekenen.

Meer info en inschrijvingen:

Academie Kortrijk 
Houtmarkt 5, Kortrijk | www.kortrijk.be/academie 
academie@kortrijk.be | 056 27 78 60

Vzw AjKo 
Kortrijks Jeugdwelzijnswerk
Vzw AjKo is het Kortrijks Jeugdwelzijnswerk 
met verschillende deelwerkingen verspreid 
over de binnenstad én met aandacht voor 
de deelgemeenten. We organiseren dagelijks 
activiteiten voor diverse groepen kinderen en 
jongeren tussen de 3 en de 25 jaar. De kinderen 
en jongeren bepalen zelf mee welke activitei-
ten er doorgaan.

De verschillende deelwerkingen zijn Buurt-
sport Kortrijk (6-15 jaar), Pretmobiel (3-12 jaar), 
Jenga (15-25 jaar), Meisjeswerking (12-25 jaar), 
Jeugdwerk Bissegem (15 - 25 jaar) en Boothuis 
(12-25 jaar).

Jongeren kunnen ook terecht in de open ont-
moetingsruimte van vzw AjKo!

Meer info en inschrijvingen:

Vzw AjKo – Kortrijks Jeugdwelzijnswerk | Grote Markt 
54, Kortrijk | www.kortrijk.be/jeugd | 056 27 73 07

Vzw AjKo – Jongerenwerking Jenga
[15-25 JAAR]

Jenga is een ontmoetingsplaats voor en door 
jongeren met verschillende culturele ach-
tergronden. Doorheen de week worden er 
verschillende activiteiten georganiseerd waar 
jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Jenga wil, 
samen met de jongeren, onlosmakelijk deel 
uitmaken van de stad. De jongerenwerking is 
actief op facebook waar de activiteitenkalen-
ders van elke maand gepost worden.

Meer info:

Vzw AjKo – Jenga | Veldstraat 158, Kortrijk 
Mats.Callens@kortrijk.be | 0498 90 93 40 
Facebook: Jenga – Vzw AjKo

Vzw AjKo – Meisjeswerking
[12-25 JAAR]

De meisjeswerking is een werking voor en door 
meisjes. Er is ruimte voor ontmoeting, ontspan-
ning en vrijetijdsactiviteiten. Tweewekelijks is 
er een activiteit op zaterdag. Daarnaast worden 
de meisjes ook gestimuleerd om als vrijwilliger 
de werking mee te dragen.

Meer info:

Vzw AjKo – Meisjeswerking | Veldstraat 158, 
Kortrijk | Nadia.El-Kaddouri@kortrijk.be | 0473 86 
29 49 | Facebook: Meisjeswerking – vzw AjKo

Vzw AjKo – Jeugdwerk Bissegem
[15-25 JAAR]

Deze werking bestaat uit vrijwilligers die op 
regelmatige tijdstippen activiteiten organiseert. 
Geïnteresseerd in deze jongerenwerking? Wil 
je samen met hen een fuif organiseren, helpen 
tijdens de bar- of kidswerking, een graffiti-jam 
organiseren of deelnemen aan één van de 
leuke daguitstappen? Geef dan gerust een 
seintje bij de jeugdopbouwwerkster. Iedereen 
is welkom! Bekijk ook zeker eens onze kalender 
op de Facebookpagina!

Meer info:

Vzw AjKo - Jeugwerk Bissegem | Bissegemplaats 8, 
Bissegem | Melanie.Reynaert@kortrijk.be | 0473 86 
29 62 | Facebook: Jeugdwerk Bissegem – Vzw AjKo

Vzw AjKo – Buurtsport
[6-15 JAAR]

Doe je graag aan sport of speel je liever wat 
spelletjes? Bij Buurtsport Kortrijk is er voor elk 
wat wils! Buurtsport vind je o.a. op Lange Mun-
te, Vetex, Overleie, Dubbele Haagjes, Driehof-
steden en op tal van andere locaties. Daarnaast 
worden er nog andere activiteiten georgani-
seerd. Kijk voor het volledige programma zeker 
eens in je buurtkrant.

Meer info:

Vzw AjKo - Buurtsport | Grote markt 54, Kortrijk 
Tom.Verhelst@Kortrijk.be | 0473 86 28 44



Vzw AjKo – Boothuis
[12-25 JAAR]  

In Boothuis staan de jongeren mee aan het 
roer, sturen mee de werking, hebben inspraak 
over de groepsactiviteiten en het vormingsaan-
bod. Zij zetten ook samen van alles op touw om 
de werking uit te dragen.

Meer info:

Vzw AjKo - Boothuis | Spinnerijkaai 100, Kortrijk 
Hanne.Berghman@kortrijk.be | 0473 86 29 72 
Facebook: Boothuis – Vzw AjKo 

BUDA::lab   UiTPAS

BUDA::lab is de plek om je creatieve geest de 
vrije loop te laten. Leer werken met een echte 
3-D printer, maak alle mogelijke creaties in de 
kartonsnijmachine en nog zo veel meer. Kom 
langs en ontdek wat BUDA::lab voor jou kan 
betekenen.

Meer info:

BUDA::lab | Dam 2A, Kortrijk | www.budalab.be 
www.ingegno.be | info@budalab.be | 056 51 91 83

Conservatorium 
Het Conservatorium Kortrijk organiseert 
opleidingen podiumkunsten, dat staat voor 
MUZIEK-WOORD en DANS. Voor MUZIEK is er 
instap mogelijk vanaf 6 jaar, voor MUZIEKINITI-
ATIE, NOTENLEER vanaf 8 jaar en daarna keuze 
van het leren bespelen van een instrument. In 
de afdeling DANS kan men vanaf 5 jaar terecht 
in de KLEUTERDANS en zo verder de KLASSIEKE 
DA?SOPLEIDING volgen.Ook vanaf 8 jaar is men 
welkom in de afdeling WOORD waar men start 
met dictie tot VOORDRACHT en TONEEL.

Meer info:

Conservatorium | Conservatoriumplein 3, Kortrijk 
  www.kortrijk.be/conservatorium 
conservatorium@kortrijk.be | 056 27 78 80

Natuurpunt
Je ooit afgevraagd wat voor diertjes in je vijver 
zwemmen? Wou je graag weten welke kruiden 
in je gazon je wel of niet op mag eten? Of 
misschien wil je die vogel leren kennen die 
jou elke morgen wekt? Als de natuur je boeit, 
kom dan eens naar een van onze activiteiten. 
Samen kunnen we de natuur mooier en beter 
te maken.

Meer info en inschrijvingen:

Natuurpunt | Maandagveld 5, Kortrijk | 
natuurpuntkortrijk@telenet.be | 056 20 05 10

Passerelle
Zin om jezelf uit te drukken in dans of om 
samen met anderen naar een voorstelling toe 
te werken? Van 6 tot 30 jaar kan je bij Passerelle 
terecht voor een eerste kennismaking met he-
dendaagse dans of om je eigen dansparcours 
verder te ontwikkelen. Hiervoor organiseert 
Passerelle op geregelde basis workshops, pro-
jecten, ateliers...

Meer info en inschrijvingen:

Passerrelle | Kapucijnenstraat 10, Kortrijk 
www.passerellevzw.be | info@passerellevzw.be 
056 25 50 77

Vzw Sportplus   UiTPAS

Het hele jaar door organiseert vzw Sportplus 
superleuke sportactiviteiten op maat van alle 
kinderen en jongeren vanaf 6 maand tot 16 
jaar: waterwennen, leren zwemmen, rolle bolle, 
alles met de bal, sportmix, dans, … We laten 
kinderen proeven van verschillende bewe-
gingsvormen en bieden de mogelijkheid aan 
om recreatief te sporten. Sportplus vormt ook 
de ideale opstap naar de sportclub. Tijdens de 
vakantieperiodes kunnen kinderen vanaf 2de 
kleuter terecht in tal van vakantiekampen met 
zowel sport, spel en cultuur. Er is keuze tussen 
dagkampen met opvang voor- en na of halve 
dagkampen in voor- of namiddag.

Meer info:

Vzw Sportplus | Bad Godesberglaan 22, Kortrijk

Quindo
Quindo staat voor straffe webradio voor en 
door jong Kortrijk, met avontuurlijke muziek en 
originele programma’s over de eigen stad. De 
radio is het kloppende hart van een medialab 
waar jongeren kunnen experimenteren met 
alle vormen van media. Er wordt gewerkt in een 
professionele redactie en een state-of-the art-
radiostudio. Jongeren kunnen zich

bij Quindo het hele jaar door bijscholen dankzij 
coole workshops, infosessies en masterclasses 
onder leiding van (bekende) mensen uit het 
vak. Nadien kunnen ze bij Quindo aan de slag 
als radio-Dj, presentator, technicus, producer, 
journalist, fotograaf, cameraman, webdesigner 
en zoveel meer.

Het volledige workshopaanbod is terug te 
vinden op Quindo.be/Workshops

Meer info en inschrijvingen:

Quindo | Conservatoriumplein 1, Kortrijk 
www.quindo.be | info@quindo.be | 056 27 79 03 
Inschrijven via www.kortrijk.be/webshop
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WOENSDAG 25 OKTOBER
[11 – 14 JAAR] - 16U TOT 17U30

Workshop LEGO Mindstorms
Wist je dat er naast de gewone Lego-blokjes ook Lego Mind-
storms bestaat? Daarmee kan je heuse robots bouwen en die pro-
grammeren zodat ze kunnen lopen en praten. In deze workshop 
ontdek je dat programmeren niet zo moeilijk is. Kom naar het 
MAAKLAB en ontdek alle trucs en de logica achter programme-
ren. Voor je het weet voert de robot jouw voorgeprogrammeerde 
missies uit!

LOCATIE

Hogeschool Vives | MAAKLAB | LEGO Education Innovation Studio | 
Universiteitslaan 2 Kortrijk | gratis vooraf inschrijven, max. 12 deelnemers 
inschrijven bij: rik.hostyn@vives.be | 0496 54 86 34 

Workshop Star Wars papercraft #Biblabo 
[V.A.10 JAAR] - 14U30 TOT 17U

Feel the Force! Zoek een plekje aan de papercraft tafels in buurt-
bib en buurthuis Lange Munte en knip, plooi en plak je favoriete 
Star Wars figuur of ruimteschip. De bib voorziet allerlei sjablonen 
waaruit je kan kiezen. Natuurlijk mag je je eigen papercrafts mee 
naar huis nemen, samen met een leuke Instax foto van jou en je 
creaties. 

LOCATIE

Buurthuis Lange Munte | Beeklaan 81 Kortrijk |  
gratis drankje inbegrepen

Programmeren met mBot #Biblabo
[10 - 14 JAAR] - 16U TOT 18U

In deze workshop leren we de basisprincipes van programmeren 
met behulp van ‘mBot’ robot. We maken gebruik van ‘mBlock’ 
software, een leuke visuele methode om een robot te program-
meren. Breng je mBot tot leven!

LOCATIE

Bibliotheek | Leiestraat 30, Kortrijk | € 3 
vooraf inschrijven, betaling ter plaatse 
maximum 10 deelnemers, drankje inbegrepen

BIBLIOTHEEK   UiTPAS  
In de Kortrijkse (buurt)bibliotheken vind je regelmatig leuke workshops en activiteiten. Kin-
deren en jongeren spelen met taal, schrijven gedichten, gamen, praten over genomineerde 
boeken of knutselen iets n.a.v. een voorgelezen verhaal.

Meer info en inschrijvingen

Bibliotheek | Leiestraat 30, Kortrijk | www.kortrijk.be/Bibliotheek | Bibliotheek@kortrijk.be | 056 27 75 00 

Inschrijven ter plaatse aan de onthaalbalie van de centrale Bibliotheek (Leiestraat 30, Kortrijk) of in de 
buurtbib waar de activiteit doorgaat.

EENMALIGE ACTIVITEITEN
EVENTS



WOENSDAG 25 OKTOBER

Workshop Scratch voor beginners
[12 TOT 14 JAAR] - 14U TOT 15U30

Scratch is een eenvoudige visuele programmeertaal die geschikt 
is voor het maken van o.a. interactieve verhalen, animaties, 
muziek e.a. 

Het bijzondere aan deze programmeertaal is dat het werkt met 
blokjes i.p.v. tekst. In deze sessie leer je de basisbeginselen van 
programmeren in Scratch.

LOCATIE

Hogeschool VIVES | MAAKLAB | LEGO Eduction Innovation Studio | 
Universiteitslaan 2, Kortrijk | gratis, vooraf inschrijven| maximum 12 
deelnemers 
Inschrijven bij: rik.hostyn@vives.be of 0496 54 86 34 

Workshop lasercutten voor beginners 
[11 - 14 JAAR ]  - 16U TOT 17U30

Wist je dat je met een laserstraal leuke vormen kan snijden uit 
hout- en kunststofplaten?Daarmee kan je coole voorwerpen 
maken. We leren je hoe je die vormen kan tekenen met een com-
puter en hoe je ze kan doorsturen naar de lasercutter.

LOCATIE

Hogeschool VIVES | MAAKLAB | LEGO Education Innovation Studio | 
Universiteitslaan 2, Kortrijk | gratis vooraf inschrijven, max. 12 deelnemers 
inschrijven bij: rik.hostyn@vives.be 

WOENSDAG 25 OKTOBER, 
ZATERDAG 28 OKTOBER &  
ZATERDAG 4 NOVEMBER 

The Lab: ontdek de Game Hall en de VirtualRoom 
[VANAF 12 JAAR] - DOORLOPEND

In het Kortrijkse The Lab wordt ferm ingezet op gamen als brede, 
sociale ervaring. Je kan er individueel of in groep gamen op high-
end gaming PC’s en consoles, allerlei game accessoires uitprobe-
ren en echte 4K beeldkwaliteit ervaren. 

In de VirtualRoom, de eerste Virtual Arcade in België, kan je een 
breed aanbod van VR (Virtual Reality) games en toepassingen 
ervaren via de modernste HTC Vive apparatuur en een realistische 
VR racing installatie. Daarnaast kan je ook een nostalgische bril 
opzetten en een brede selectie van retro games en consoles her-
ontdekken. Ook de uitgebreide collectie bordspellen kan je vast 
bekoren en biedt urenlang speelplezier. Kom langs en ontdek het 
aanbod van The Lab!

LOCATIE

The Lab | Budastraat 10, Kortrijk | gratis, haal een voucher op in de 
centrale bibliotheek 
info@thelab.be of 056 193659 | inschrijven niet nodig
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ZATERDAG 28 OKTOBER

CoderDojo
[7 - 18 JAAR] - 10U TOT 13U

In de dojo worden de kinderen begeleid door coaches die uitleg-
gen, demonstreren, aanleren en de fantasie en creativiteit stimu-
leren. Kinderen kunnen kiezen uit een verhaal of spelletje maken 
in “Scratch”, een Lego Mindstorm robot leren programmeren 
(vanaf 9 jaar), werken met Scratch en elektronica met een Arduino 
kit of Arduino voor gevorderden (vanaf 10 jaar).

LOCATIE

Hogeschool VIVES | gratis |  
vooraf inschrijven, aantal deelnemers beperkt 
inschrijven bij: coderdojobelgium.be/nl/praktisch/inschrijven

CoderDojo
[7-18 JAAR] - 14U TOT 17U

CoderDojo organiseert maandelijks een gratis workshop voor 
meisjes en jongens. In de dojo worden de kinderen begeleid door 
coaches die uitleggen, demonstreren, aanleren en de fantasie en 
creativiteit stimuleren.

Deze speciale CoderDojo sessie draait rond het maken van draag-
bare elektronica projecten. Wil je leren hoe je een T-shirt kan laten 
oplichten in het donker? Of hoe je een met licht geanimeerd 
kleding stuk kan maken, dan is deze sessie wellicht iets voor jou. 
Tijdens deze sessie maken we gebruik van kleine draagbare “Ar-
duino” bouwstenen, leds, geleidende draad en we brengen alles 
tot leven via een C/C++ programma. 

LOCATIE

Hogeschool VIVES | gratis |  
vooraf inschrijven, aantal deelnemers beperkt 
inschrijven bij: coderdojobelgium.be/nl/praktisch/inschrijven

ZATERDAG 4 NOVEMBER

DIY arcade console #Biblabo
[V.A. 12 JAAR] - 14U TOT 15U30

De arcade games van de jaren ‘80 en ‘90 zijn voor veel gamers en 
liefhebbers onvergetelijke klassiekers. Ken jij nog Pacman, Ga-
laxian, Space Invaders of Street Fighter 2? Zin om zelf een ‘arcade 
stick’ te maken en de klassiekers te beleven? In deze workshop 
krijg je inzicht in het ontwerpproces, leer je de verschillende on-
derdelen kennen die je nodig hebt en kom je meer te weten over 
‘Raspberry Pi’, een goedkope singleboard pc, die een centrale rol 
speelt bij de realisatie van je arcade stick.

LOCATIE

Bibliotheek | Leiestraat 30, Kortrijk | gratis 
vooraf inschrijven | drankje inbegrepen 



DINSDAG 31 OKTOBER

BMX VS Skate movies: ‘Rad’ & ‘Lords of Dogtown’
[V.A. 12 JAAR] – 14U TOT 18U

‘Rad’, DE cult klassieker die iedere zelfrespecterende bmx’er MOET 
gezien hebben! Foot Jam Tail Whips, zotte stunts & (volgens de 
standaard in de jaren ’80) een knappe vrouw. 

Ontstaan van de eerste skateboards, de 1ste skatebowls & The Z 
boys! De begindagen van het skaten in Venice, Californië: ‘Lords 
of Dogtown’!

Tijdens de film is het Urban Sports Park open dus breng zeker je 
skate/bmx!

LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | gratis

VRIJDAG 3 NOVEMBER

Regionale uitstap: Bellewaerde Halloween
[12 - 16 JAAR] – 9U TOT 18U

Bellewaerde is een dag vol plezier, avontuur en spectaculaire ont-
dekkingen in een overweldigende natuur. Nergens anders vinden 
jullie zulke zalige attracties die jullie doen daveren van plezier. Bij 
het vallen van de avond wordt het extra griezelig in Bellewaerde! 
In het park schuilt er achter elk hoekje wel een moordlustige dok-
ter, krankzinnige kampeerder of gemene heks om de bezoeker 
schrik aan te jagen. Alles om jou te laten sidderen, beven en rillen 
van plezier! Heb je nergens schrik voor? Vier dan Halloween in het 
Bellewaerde park! 

LOCATIE

bus vertrekt aan Jeugdcentrum Tranzit | 
Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | € 28 
(regenkledij, picknick, koek en drankjes meebrengen) 

JEUGDCENTRUM TRANZIT  
Kleuters en kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen tijdens de vakantieperiodes  
(uitgezonderd de kerstvakantie) kennismaken met verschillende soorten activiteiten. 
Koken, workshops, crea-activiteiten, themadagen en daguitstappen staan hier op het pro-
gramma. Daardoor kunnen jullie proeven van wat vrije tijd zoal te bieden heeft, zonder zich 
te binden aan één soort activiteit.

Met de Uitpas kan je door deelname aan deze activiteiten heel wat punten sparen!

ANNULEREN

Als je ingeschreven bent, dan verwachten we dat je aanwezig zal zijn. Kan je er toch niet bij 
zijn, verwittig dan minimum 14 dagen vooraf via email (jeugdcentrum@kortrijk.be). Je hebt 
altijd een doktersbriefje nodig als je later annuleert. Bij niet tijdig verwittigen/geen dokters-
briefje zullen de gereserveerde plaatsen aangerekend worden/ niet terug betaald worden. 

REGIONALE STERAANBIEDINGEN

De Regionale Grabbelpas, het samenwerkingsverband tussen de jeugddiensten van Harel-
beke, Waregem, Zwevegem en Kortrijk organiseren Regionale steraanbiedingen tijdens de 
vakantieperiodes. Dit zijn grotere daguitstappen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. 

INSCHRIJVEN

Je kan inschrijven vanaf maandag 18 september 2017.

Online inschrijven vanaf 9u, www.jctranzit.be www.kortrijk.be/webshop

Telefonisch inschrijven kan tijdens de openingsuren.

Tijdens de herfstvakantie bieden we kleuter- en kinderactiviteiten aan op maandag 30 
oktober, dinsdag 31 oktober en vrijdag 3 november (geen werking op 1 en 2 november).
Tijdens de kerstvakantie is er geen werking en is JC Tranzit gesloten.
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ZATERDAG 16 SEPTEMBER

923-Party ft. JtotheC
[V.A. 18 JAAR] - 21U TOT 3U

Op Club 923 begint de party om 21:00 ’s avonds en gaan we door 
tot 03:00 ’s nachts. Zo willen we komaf maken met de trend dat 
party’s steeds later op gang komen. Tussen 21:00 en 22:00 ver-
wennen we je met een drankje en fantastische cupcakes en ge-
bak van Cup.I.Do én dit op het podium van Schouwburg Kortrijk.

So be on time! Daarna breekt de party helemaal los dankzij 
JtotheC, waarna we helemaal losgaan op de onweerstaanbare 
partytunes van DJ Hektor & Bock & Balls. 

LOCATIE

Schouwburg Kortrijk | Schouwburgplein 14, Kortrijk | € 15 / € 13,5 (-26)

DONDERDAG 12 OKTOBER

Komt Goed - Erhan Demirci
[V.A. 16 JAAR] - 20U15

In ‘Komt Goed’ neemt Erhan je mee op ontdekkingstocht naar het 
onbekende en onbeminde. Hij beleeft opnieuw zijn allesbehalve 
doorsnee jeugdjaren en gidst je via het harde Limburgse dorpsle-
ven tot bij het nog hardere ghetto life van Brussel.

Deze voorstelling krijgt het Comedytrack*-label. Met Comedy-
track* gaan we ook op tour: elke derde dinsdagavond van de 
maand geven 2 top comedians je op locatie een voorsmaakje van 
hun nieuwe avondvullende programma. Namen en locaties zijn 
nog te bepalen, maar de data kan je alvast op de familieplanner 
aanstippen. Dinsdagen zullen nog nooit zo lachwekkend plezant 
geweest zijn!

LOCATIE

Concertstudio | Muziekcentrum Track* | € 12 / € 10,8 (-26)

SCHOUWBURG KORTRIJK   UiTPAS

Schouwburg Kortrijk is een open huis waar iedereen welkom is. Ook jongeren ontvangen 
wij met open armen. Meer zelfs, we geven hen een fikse korting. Gewoon omdat ze nog 
géén 26 jaar zijn. 

Alle voorstellingen in Schouwburg Kortrijk met het Jonck*Foodlabel zijn geschikt voor 
jongeren. Volg ons zeker op Facebook en ontdek de laatste nieuwtjes. 

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

Schouwburg Kortrijk | Schouwburgplein 14, Kortrijk |
www.schouwburgkortrijk.be | schouwburg@kortrijk.be | 056 23 98 50



WORKSHOP (REEKSEN)

CodeFever
CodeFever is een STEM-academie die in verschillende steden in 
Vlaanderen programmeerlessen voor kinderen organiseert. Leren 
programmeren is dé basiscompetentie van de toekomst. Eigenlijk 
zouden alle kinderen moeten leren programmeren. CodeFever 
maakt kinderen futureproof. Met een eigen uniek en uitgekiend 
lessenpakket worden kinderen op een toffe manier gestructu-
reerd de belangrijkste basisinzichten geleerd.

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN:

CODEFEVER | www.codefever.be | info@codefever.be

23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 18/11, 
25/11, 02/12, 09/12, 16/12  
EN RESERVEDATUM 23/12 

CodeKraks Level 1
[10-12 JAAR (5E & 6E LEERJAAR)] – 11U00 – 12U30

CodeFever leert kinderen ‘computationeel denken’, dé basisvaar-
digheid van de toekomst. Deze 21st century skill wordt ook wel 
het nieuwe lezen en schrijven genoemd.

CodeFever wil van kinderen digitale ‘creators’ maken in plaats van 
enkel ‘users’, een belangrijke nuance in deze snel digitaliserende 
maatschappij.

LOCATIE

Hogeschool VIVES | Doorniksesteenweg 145, Kortrijk | 
€240,- voor een reeks van 10 lessen 
Is je kind jonger dan 12? 
Dan krijg je een fiscaal attest van 11,20 euro per les

23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 18/11, 
25/11, 02/12, 09/12, 16/12  
EN RESERVEDATUM 23/12 

DigiHeroes Level 1
[12 - 15 JAAR (1E T/M 3E MIDDELBAAR)] – 09U15 – 10U45

CodeFever leert kinderen ‘computationeel denken’, dé basisvaar-
digheid van de toekomst. Deze 21st century skill wordt ook wel 
het nieuwe lezen en schrijven genoemd.

CodeFever wil van kinderen digitale ‘creators’ maken in plaats van 
enkel ‘users’, een belangrijke nuance in deze snel digitaliserende 
maatschappij.

LOCATIE

Hogeschool VIVES | Doorniksesteenweg 145, Kortrijk | 
€240,- voor een reeks van 10 lessen 
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JEUGDCENTRUM TRANZIT  
Tijdens het najaar kan je kennismaken met verschillende soorten activiteiten. Workshops, 
crea-activiteiten, uitstappen en kampen staan hier op het programma.  
Daardoor kan je proeven van wat vrije tijd zoal te bieden heeft, zonder zich te binden aan 
één soort activiteit.   

Met de Uitpas kan je door deelname aan deze activiteiten heel wat punten sparen!

ANNULEREN

Als je ingeschreven bent, dan verwachten we dat je aanwezig zal zijn. Kan je er toch niet bij 
zijn, verwittig dan minimum 14 dagen vooraf via email (jeugdcentrum@kortrijk.be). Je hebt 
altijd een doktersbriefje nodig als je later annuleert. Bij niet tijdig verwittigen/geen dokters-
briefje zullen de gereserveerde plaatsen aangerekend worden/ niet terug betaald worden. 

REGIONALE STERAANBIEDINGEN

De Regionale Grabbelpas, het samenwerkingsverband tussen de jeugddiensten van Harel-
beke, Waregem, Zwevegem en Kortrijk organiseren Regionale steraanbiedingen tijdens de 
vakantieperiodes. Dit zijn grotere daguitstappen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. 

INSCHRIJVEN

Je kan inschrijven vanaf maandag 18 september 2017.

Online inschrijven vanaf 9u, www.jctranzit.be  www.kortrijk.be/webshop

Telefonisch inschrijven kan tijdens de openingsuren.

Tijdens de kerstvakantie is JC Tranzit gesloten.

DJ met DJ SNES

WOENSDAG 18/10, 25/10, 08/11, 15/11, 
22/11
[14 – 25 JAAR] – 18U30 TOT 19U30

Droom je er van om een party-DJ te worden? DJ SNES leert je hoe 
de structuur van een nummer opgebouwd is en hoe je verschil-
lende nummers met elkaar kan mixen. Van beatmatchen tot num-
merkeuzes, alles om op een volgend feestje te schitteren.

LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | 
Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | € 30 (6 lessen)

Freerun met Exception Mouvement

ELKE DINSDAG & ZATERDAG
[V.A. 12 JAAR] – 11U-13U OF 13U-15U (ZATERDAG)

Exception Movement biedt in Kortrijk lessen Parkour en Freerun-
ning aan voor deelnemers vanaf 12 jaar. Heb je zin in fysieke 
uitdagingen waarbij het leren controleren van lichaam en geest 
centraal staan? Neem dan zeker deel aan twee proeflessen. Je 
leert er klimmen, springen, slingeren, rollen en nog veel meer. 
Lesgevers met jarenlange ervaring begeleiden de wekelijkse les-
sen en staan altijd paraat om je uitleg en tips te geven.

LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
robbe.colman@gmail.com | 0497 16 38 16 
www.exceptionmovement.wordpress.com



Step met Wout 

ZATERDAG 14/10, 21/10, 28/10, 11/11, 18/11
[8-14 JAAR] – 10U TOT 11U30 

Beginnende stepper en zijn de termen tailwhip, barspin & salad je 
nog onbekend? Schrijf je dan zeker in voor deze workshopreeks 
step om deze tricks aan te leren.  

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk |  
€ 25 (5 lessen)

Workshopreeks Piano met Didier Deruytter 
(Ozark Henry, ...)

DONDERDAG 21 SEPTEMBER 
TEM DONDERDAG 30 NOVEMBER 
[V.A. 12 JAAR] - TUSSEN 14U – 22U

10 lessen van 30’ voor € 150

Org. Muziekcentrum Track* | Conservatoriumplein 1, Kortrijk | € 150

MUZIEKCENTRUM TRACK

Dit is de ontmoetingsplaats voor iedereen die op een actieve of passieve manier met 
muziek begaan is. Je kan er terecht voor repetities tot opnames, lessenreeksen, workshops, 
coaching & advies, jamsessies en concertjes.

“10-delig lessentraject/coaching waarbij de lesinhoud vanuit de leerling zelf vertrekt. 
Wat wil hij/zij bereiken? Is een deelname aan deze lessenreeks in functie van een project, 
schrijven van arrangementen, opnames, een toegangsexamen, pure recreatie, … ? Alles is 
mogelijk. De lessen zijn steeds een-op-eensessies van dertig minuten.

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

Muziekcentrum Track | Conservatoriumplein 1, Kortrijk | www.muziekcentrumtrack.be |  
info@muziekcentrumtrack.be | 056 27 79 00
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Workshopreeks Akoestische gitaar & Songwriting 
met Filip Huyghebaert (The Catatonics, ...)

DONDERDAG 21 SEPTEMBER 
TEM DONDERDAG 30 NOVEMBER 
[V.A. 12 JAAR] 

10 lessen van 30’ voor € 150

Org. Muziekcentrum Track* | Conservatoriumplein 1, Kortrijk | € 150

Workshopreeks Vocals met Jonas Veirman 

MAANDAG 25 SEPTEMBER 
TEM MAANDAG 4 DECEMBER
[V.A. 12 JAAR] - TUSSEN  16U – 22U

DINSDAG 26 SEPTEMBER 
TEM DINSDAG 5 DECEMBER 
[V.A. 12 JAAR] - TUSSEN  16U – 22U

10 lessen van 30’ voor € 150

Org. Muziekcentrum Track* | Conservatoriumplein 1, Kortrijk | € 150



Workshopreeks Elektrische Gitaar met Tom Barbier 
(Zornik, Headphone, ex-Lemon)

DINSDAG 26 SEPTEMBER 
TEM DINSDAG 5 DECEMBER 
[V.A. 12 JAAR] - TUSSEN  16U30 – 22U

10 lessen van 30’ voor € 150

Org. Muziekcentrum Track* | Conservatoriumplein 1, Kortrijk | € 150

Workshopreeks Bandcoaching 
2-wekelijkse sessie van 3u, deelname prijs per individuele deelne-
mer: 150 euro.

Coach: op afspraak

Lesdag: op afspraak

Org. Muziekcentrum Track* | Conservatoriumplein 1, Kortrijk | € 150

Workshopreeks Drums met Benoit Maddens 
op maandag of met Karel De Backer (Flip Kowlier, 
Gabriel Rios) op woensdag

MAANDAG 25 SEPTEMBER 
TEM MAANDAG 4 DECEMBER 
[V.A. 12 JAAR] - TUSSEN 16U – 21U

WOENSDAG 27 SEPTEMBER 
TEM WOENSDAG 6 DECEMBER
[V.A. 12 JAAR] - TUSSEN 15U – 21U30

10 lessen van 30’ voor € 150

Org. Muziekcentrum Track* | Conservatoriumplein 1, Kortrijk | € 150



In Zuid-West-Vlaanderen, dus ook in Kortrijk, is het onmogelijk om 
je te vervelen in je vrije tijd. Leuke activiteiten, concerten, sporten, 
workshops en nog zo veel meer. Met de  UitPas  geniet je nu nog meer 
van dit eindeloze aanbod. Je spaart punten wanneer je deelneemt en 
deze punten kan je vervolgens inruilen tegen extra voordelen. UiTpas 
is ook beschikbaar voor mensen met een laag inkomen waarbij je kan 
genieten van 80% korting bij deelname aan UiTpas activiteiten.  Welke 
organisaties werken met UitPas? Zie Organisatoren!

MEER INFO:

WWW.UITINZUIDWEST.BE 
WWW.KORTRIJK.BE/UITPAS

WIE WIL
VRIJWILLIGER
WORDEN BIJ

?
MEER INFO: FEMKE.BAPTISTE@KORTRIJK.BE
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