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KORTRIJK SPREEKT

In deze editie:
04 > ZOMERCONCERTEN
Deze zomer kan je opnieuw genieten
van sfeervolle concerten op verrassende
locaties in Kortrijk en deelgemeenten.

06 > KORTRIJK VIERT 11 JULI

KORTRIJK SPREEKT OP TOER

Kortrijk zet haar beste beentje voor in de
aanloop naar het feest van de Vlaamse
Gemeenschap. Met een officieel luik,
maar ook met een volledig muzikaal
programma.

OMGEVINGSAANLEG MUZIEKCENTRUM
De omgeving van het Muziekcentrum Track op het
Conservatoriumplein krijgt een facelift. Studio Basta is
klaar met het voorontwerp dat opgemaakt werd met
inspraak van buurtbewoners, passanten en gebruikers
van het Muziekcentrum en de Academie. De bedoeling
is om van het plein een groene omgeving te maken
waar je even kan verpozen. De inrichtingswerken zullen starten in het voorjaar van 2017. Het einde van de
werken is voorzien in september 2017.

08 > WILDEBRAS
Dankzij Wildebras kunnen Kortrijkse
jongelui een zomer lang buiten spelen,
kampen bouwen of kinderspeeltuigen in
elkaar knutselen in Kortrijkse stukjes groen.

Op zaterdag 13 en zondag 14 augustus
slaat Alcatraz Metal Festival opnieuw
zijn tenten op aan het sportcomplex
van de Lange Munte.

JONG KORTRIJK SPREEKT
Bissegem krijgt in de nabije toekomst een groene long
dankzij de realisatie van Stadsgroen Ghellinck. Begin dit
jaar kreeg iedereen de mogelijkheid om ideeën en suggesties met de stad te delen. Ook de Bissegemse jongeren en
jeugdbewegingen werden nauw betrokken. Samen met de
lokale basisschool Sint-Vincentius werd een tekenwedstrijd
en creatieve workshop georganiseerd. Dit leverde heel wat
interessante ideeën op. De voornaamste elementen, worden opgenomen in de opmaak van het voorontwerp. In het
najaar zal de stad een resultatenfolder publiceren.

25 > HOU HET FRIS

RRwww.ghellinck.kortrijk.be

“En, keundju verwarmen?” We vragen
het elkaar wel eens lachend tijdens
warme zomerdagen. Maar voor veel
mensen kan een kleine hittegolf ernstige
gevolgen hebben.

KORTRIJK SPREEKT
VÓÓR DE GEMEENTERAAD

12 > ALCATRAZ
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25.000 attesten en uittreksels kan je vanaf vandaag
gewoon thuis opvragen. Vraag je digitale documenten
aan via het Thuisloket.

Heb je een vraag of een voorstel voor onze stad? Het stadsbestuur hoort het graag vóór de gemeenteraad op maandag 4
juli om 18.30 uur in de gemeenteraadszaal van het stadhuis.

RRwww.kortrijk.be/kortrijkspreektgemeenteraad
OPENINGSTIJDEN STADHUIS
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:

9-12.30 uur
16-19 uur
9-12.30 uur
9-16 uur
9- 12.30 uur

Vrijdag:
Zaterdag:
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Stadhuis
neemt
nieuwe
ingang in
gebruik
Leiestraat 21

Voor aangepaste zomerregeling: zie blz. 10
Betalingen gebeuren met bancontact.

MEER INFO: Grote Markt 54, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be •@8500kortrijk • www.facebook.com\stadkortrijk

Duizend vragen, één adres 1777

9-12.30 uur
9-12.30 uur

Vanaf maandag 18 juli

www.kortrijk.be
Stad Kortrijk
@8500kortrijk
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5 JULI - ASTRIDPARK
BACK TO AMY
Deze Amy Winehouse- tribute band creëert
de sfeer en sound zoals Amy Winehouse
het zelf zou doen. De show geeft jou een
beeld van deze veelzijdige soul, R&B, jazz,
ska en reggaediva.
THE KIDS
Deze oude punkrotten stampen al veertig
jaar tegen de schenen van al wat de norm
is. Met klassiekers als ‘There Will Be No Next
Time’ en ‘Fascist Cops’ is zelfs het genre ‘cult’
niet overdreven.

13 JULI - OC MARKE
SIMPLE PIGEONS
Met hun tweede plaats op Westtalent 2015
bevestigden de Simple Pigeons hun talent.
Zij staan borg voor warme, soms explosieve, alternatieve rock.

Zomerconcerten
palmen stad in
Deze zomer kan je opnieuw genieten van sfeervolle concerten
op verrassende locaties in Kortrijk en deelgemeenten. Het is de
ideale gelegenheid om met vrienden, familie en buren een heerlijke
zomeravond te beleven. Je bent telkens welkom vanaf 18 uur. Het
einde van de avond is voorzien rond 23 uur.
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REEDITORS
ReEditors mag zich gerust de beste Editorstribute band van de lage landen noemen.
Alle bekende hits passeren de revue.
THE DAMNETTES
Deze coverband brengt oldies en 2015-hits.
Verwacht je aan popmuziek met een snedig kantje.

20 JULI – OC DE WERVEL
BELLEGEM

17 AUGUSTUS - OC DE
TROUBADOUR BISSEGEM
DANSSTUDIO STEPS
Deze Bissegemse dansschool staat bekend
voor haar professionaliteit en kwaliteit.
THE EXPENDABLES
Laat de beentjes zwieren op de bekendste
rock, pop, funk en disco.

EDOUARDO DE LA CALLE
Deze sampling artiest van hoog niveau neemt
je mee in de base van (Detroit) Techno.

Zuiderse
zomermarkten
en Franse avond

ARADO
Eens je besmet bent met het Arado-virus, laat
je dit nooit meer los. Techno, dub en deephouse staan steevast op het programma.

Wie de mediterrane sfeer wil opsnuiven in eigen stad, kan niet
ontbreken op de zuiderse zomermarkten en de Franse avond.

FRED HUSH
Deze vaste Kortrijkse waarde ken je zeker van
100% vinyl en King Kong. Fred Hush is een supertalent die zelfs een plaatsje kon veroveren
op de Vynal Cocoon Stage op Tomorrowland.

ZUIDERSE ZOMERMARKTEN
Even verpozen met een lekker hapje
of drankje? Dat kan naar goede gewoonte tijdens de zuiderse zomermarkten op het Sint-Maartenskerkhof en het Jozef Vandaleplein. Op
donderdagen 7 en 14 juli en op 18
en 25 augustus kan je vanaf 17 uur
terecht op de gezelligste pleintjes
van de stad. Je kan er heerlijk hapjes
proeven, een cocktail drinken of genieten van een zuiders geïnspireerd
optreden. De optredens beginnen
telkens om 20 uur.

24 AUGUSTUS
BEGIJNHOFPARK

WIN

A SICK MUSE
Deze Bellegemse singer-songwriter brengt
een mix van pop en blues. Ideaal om te ontspannen in een warme zomerse sfeer.
ORCHESTRE INTERNATIONAL DU VETEX
Dit fanfarecollectief heeft Kortrijk als thuisbasis. Het collectief brengt een mix van balkan, latino, ska, gipsy en polka.

10 AUGUSTUS
VAN RAEMDONCKPARK
BIG WHOOP
Deze band sleurt je mee in een ‘rockrollercoaster’ in een elektrisch landschap met
verborgen hoekjes.
POSTMEN
Met zijn aanstekelijke mix van reggae en
hiphop speelt Postman veel Europese podia plat en sleepte de groep al verschillende muziekprijzen in de wacht.

WIN GRATIS
FIK-JETONGS!
Tijdens de zomerconcerten koop je
je drankjes met FIK-jetongs. Heb je
er over? Geen nood, je kan die ook
gebruiken op andere events van
vzw Feest in Kortrijk (FIK). Tien lezers maken kans op een pakketje
met € 5 jetongs. Waag je kans via
stadsmagazine@kortrijk.be!

LES DÉLICES DU SUD
Op 15 juli kan je naar de Veemarkt
afzakken voor 'Les délices du Sud'.
Deze Zuid-Franse avond staat niet
alleen synoniem voor 'du pain, du
vin et du fromage', livemuziek, kinderanimatie en sloten Ricard, maar
je kan je ook onderscheiden in petanque, eventueel zelfs in een tornooi (van 16 tot 20 uur). Meer info
bij martinkints@skynet.be.

RRwww.zomerinkortrijk.be
RRinschrijven (per 2) voor het

petanquetornooi kan nog tot 13 juli via
martinkints@skynet.be

Kom alles over de zomer te weten op:

www.zomerinkortrijk.be
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De leukste zomerbars
Wie in de hitte toch in de stad wil blijven, kan verfrissing zoeken in één
van de vele leuke zomerbars. Wij stellen enkele bars met terras voor die
de moeite waard zijn om even uit te rusten.

9 JULI: ZOMERCONCERT
Feest in Kortrijk vzw organiseert op zaterdag
9 juli een uniek zomerconcert aan het Groeningemonument op de Groeningekouter.
Vanaf 19 uur kan je het optreden van Walrus meepikken. Deze band staat borg voor
aanstekelijke, gevarieerde popsongs waarin
frontman Geert Noppe - medeoprichter en
toetsenist van Yevgueni - zich volledig laat
gaan. Om 20.30 uur volgt een optreden van
De Held. De songs van Jo Jacobs barsten
van zelfspot. Om 22 uur sluiten De Nijghse
Vrouwen de avond af met een verrassende
ontdekkingsreis doorheen het Nederlandse
liedjeslandschap. De toegang is gratis.

10 JULI: VIERING
VLAAMSE FEESTDAG
Ook op zondag 10 juli is de Groeningekouter
het zenuwcentrum van de feestelijkheden.
Van 10 tot 16 uur is er doorlopend kinder
animatie door de Funbus met ballenbad,
springkastelen, gekke fietsen, reuzegezel6 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

schapspelen, grime, klim- en klauterparcours en circustechnieken. Vanaf 7.30 uur
start het fietsevenement Kortrijk Gordelt (25,
40, 60 of 100 km) op de Groeningelaan. Zowel geoefende wielerliefhebbers als families
en kinderen zijn meer dan welkom. Kortrijk
Gordelt is gratis voor kinderen en jongeren
tot 14 jaar. Inschrijven en meer praktische
info vind je op www.kortrijkgordelt.vlaanderen. Om 10 uur volgt de plechtige gebedsviering opgeluisterd door het Sint-Janskoor
bij het monument op de Groeningekouter.
Aansluitend is er een samenzang met het
Sint-Janskoor en het koor Ick Jeune My. Omstreeks 12 uur kan je aanschuiven voor een
barbecue. Inschrijven voor de middaglunch
kan via www.guldensporencomite.org. Na
de middag (14 uur) kan je deelnemen aan
enkele geleide wandelingen in het historische hart van de stad. Om 15 uur zorgt Donder in’t Hooi voor sfeer en animatie op de
Groeningekouter. Omstreeks 17 uur nodigt
het Guldensporencomité iedereen uit voor
het protocollair gedeelte in aanwezigheid
van de Vlaams minister-president. Na de uit-

reiking van de Groeningeprijs volgt om 19
uur een receptie en een afsluitend optreden
van de band Donder in’t Hooi.

11 JULI: BEIAARDCONCERT
Een beiaardconcert met Vlaamse liedjes sluit
de festiviteiten af. Iedereen is welkom op
maandag 11 juli om 11 uur aan de Sint-Maartenstoren. De samenzang wordt afgewisseld
met poëzie en proza in het Begijnhofpark.

slaan dit jaar omgedoopt tot Pand.A. Je
kan er terecht voor een drankje en een
hapje, stadssfeer op buurtmaat en een
streepje lokale en interlokale muziek.

© David Barbe

De Guldensporenstad Kortrijk zet haar beste beentje voor in de aanloop naar
het feest van de Vlaamse Gemeenschap. Met een officieel luik, maar ook met
een volledig muzikaal programma.

© Cram aka Marky

Kortrijk viert 11 juli

RRHoek Sint-Amandslaan en Kollegestraat
RRopen tot 31 augustus van woensdag t.e.m.
zondag (11 tot 22 uur)

BAR AMORSE

RRVolg Villa Pand.A op Facebook

pisch Atelier Publiek en is dé uitvalsbasis
van Bolwerk. In A.A.P. is er ook een fantastische bar met een verrassend terras, een
zalige ligweide, originele programmatie,
lekkere sappen en (h)eerlijke maaltijden
over de middag.

Deze gezellige strandbar aan Buda Beach
is de beste optie voor wie een zomerse
vakantiesfeer wil opzoeken. De ligstoelen
aan het water lenen zich perfect voor een
heerlijke siësta of aperitief met vrienden. Je
vindt er een zandspeeltuin en trampoline!

RRIJzerkaai in Kortrijk
RRopen tot 15 oktober (tot eind augustus elke

dag vanaf 13 tot 22 uur, vanaf september van
woensdag tot zondag van 13 tot 22 uur)
Bij extreme weersomstandigheden kan Bar
Amorse uitzonderlijk openen/sluiten.
Volg Bar Amorse op facebook.

RR

TOEGANKELIJKHEID
Het zomerconcert op 9 juli is toegankelijk
voor personen met een beperking door de
aanwezigheid van toegankelijke toiletten,
toegankelijkheidsstewards, een rolstoelpodium en ringleiding.

RR toegang via houten poort in Spinnerijstraat 105
RRopen maandag, dinsdag, donderdag van 11.30
tot 14 uur, vrijdag van 11.30 tot 24 uur

DAK

© Berlant

Het dakterras van De Kreun kreeg een volledige restyling en opende de deuren tijdens
SINKSEN 16. DAK is een nieuwe spot in het
hart van de stad, waar je tot rust kan komen
met een hapje en een drankje. DAK plant
ook verschillende evenementen zoals movie
nights, dakconcerten en afterwork events.

RRDe Kreun, Conservatoriumplein 1 in Kortrijk
RRDAK is enkel open bij goed weer. Alle

RRwww.fb.com/vzw.bolwerk en www.bolwerk.be
TERRASJES BINNENSTAD
Vergeet ook de vele terrasjes in de binnenstad en deelgemeenten niet. De horecazaken op de Grote Markt zijn sinds kort
uitgerust met nieuwe eenvormige parasols.
Terwijl ouders en/of grootouders op een terrasje genieten van de zomerzon, kunnen de
kinderen zich uitleven in de zandspeeltuin.

openingstijden en evenementen vind je op
facebook.com/dekreundak

RRwww.zomerinkortrijk.be
PAND.A
Na zomerbars ‘De Rabarber’ en ‘Villa Tina’
is het historisch pand aan de Sint-Amand-

A.A.P
Een oud fabriekspand langs het kanaal
Kortrijk-Bossuit wordt stilaan omgetoverd
tot een unieke locatie. A.A.P. staat voor AtySTADSMAGAZINE KORTRIJK | 7
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Met Wildebras buiten
spelen in de natuur
Dankzij Wildebras kunnen Kortrijkse jongelui een zomer lang buiten spelen, kampen
bouwen of kinderspeeltuigen in elkaar knutselen in Kortrijkse stukjes groen.

Stad Kortrijk heeft veel verborgen groene
pareltjes die de ideale speelruimte vormen
voor kinderen en hun ouders. Samen met de
organisatie Lieve Zusjes - Stoere Broers en
Nester tovert de stad enkele groenzones om
tot speelterreinen. Wildebras leert ouders en
hun kroost tijdens verschillende speelnamiddagen kampen bouwen, vliegers maken, miniatuurvlotten in elkaar steken, vuur maken,
buitenspeelgoed construeren, …. Én dit met
duurzame en hergebruikte materialen, zoals
jutezakken, touwen, fietsbanden,…

WILDEBRASPAAL
Kinderen kunnen uiteraard in hun eigen tuin
een kamp bouwen, maar kunnen ook hun
creativiteit botvieren op vijftien geselecteerde groenzones. Daar is er bouwmateriaal
voor kampen beschikbaar en vinden workshops plaats om de knepen van het ‘bouwersvak’ te leren. De zones herken je aan de
kleurrijke ‘wildebraspaal’. De zones krijgen
regelmatige controles en onderhoudsbeurten. De terreinen vind je onder andere in
het Van Raemdonckpark, de Wolvenstraat,

de Emiel Hullenbroecklaan in Heule, het
Speelbos stadsgroen Marionetten, BeeklaanWielewaallaan, Markebekepad in Marke,
de Sterrestraat in Aalbeke, de Venning, het
Pradopark en de Rietput in Bissegem.

RRHet volledige zomerprogramma met alle locaties

Bruisende vakantie voor kids
In juli en augustus vinden talrijke gezinsvriendelijke activiteiten plaats
waarbij zowel jong als oud zich in hun nopjes voelen.

en workshops lees je op www.wildebras.org.
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SPEELSTRATEN
Van Heule tot Kooigem zijn er 30 speelstraten, 20 meer dan vorig jaar. Deze formule
waarbij de straat voor een periode omgetoverd wordt tot speelparadijs voor kinderen,
slaat duidelijk aan. Dit is immers de ideale
gelegenheid voor de jongste stadsgenoten
om onbekommerd met hun vriendjes in
hun eigen straat te ravotten.

SPEELPLEIN
De Grote Markt verandert tijdens de zomer
in een groot speelplein voor kinderen. Terwijl de volwassenen verpozen op één van
de vele terrasjes of zitbanken kan het jong
geweld schommelen, glijden, klimmen of
in het zand spelen.

PRETMOBIEL
Jeugdwerking AjKo pakt tijdens juli en augustus uit met de Pretmobiel. Deze mobiele speelpleinwerking voor kinderen van
3 tot 12 jaar strijkt elke namiddag van 14 tot
18 uur neer in Kortrijk en deelgemeenten.
Onder leiding van monitoren kunnen kinderen er gratis spelen en ravotten. Je hoeft
8 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

je vooraf niet in te schrijven. Wil je weten
waar de Pretmobiel te vinden is?

RRNeem een kijkje op www.kortrijk.be/pretmobiel
en in de kalender in dit magazine.

trijk en deelgemeenten. De ingrediënten
bestaan uit een pittoreske picknickplek,
streekproducten en animatie.

RRInfo: www.uitinzuidwest.be/zomerpicknicks

BONK!

AVONTUUR IN MUSEA

Op zaterdag 2 juli vindt de 10de editie van
Bonk plaats, het Heulse jongerenevenement in en rond De Vonke. Van 14 tot 17.45
uur staan talrijke activiteiten, workshops en
een zomerpartyshow op het programma.

Texture, museum over Leie en vlas, en Kortrijk 1302 pakken uit met avontuurlijke activiteiten. Tijdens de zomervakantie kunnen
kinderen onder het motto ‘kijken’ een zinnenprikkelende schattenjacht in beide musea beleven. In Texture gaan speurneuzen
van 8 tot 12 jaar in het spel ‘Pak de boef’ op
onderzoek. Dankzij hun doortastend speurwerk kunnen zij de dader ontmaskeren.

INDIANENKAMP
6- tot 12-jarigen die graag in de natuur én
cowboy en indiaantje spelen, kunnen deelnemen aan het Indianenkamp dat op 30 en
31 juli en op 6 en 7 augustus plaatsvindt in
de Pontforthoeve, Sint-Anna 6.

RRin de kalender van dit magazine en

elisa.naert@hotmail.be en louise_declercq@hotmail.com

ZOMERSE PICKNICKS
Verder kan je met het gehele gezin aanschuiven voor zomerse picknicks in Kor-

RRInfo: www.texturekortrijk.be of 056 27 74 70 en
in de kalender van dit magazine.

In Kortrijk 1302 komen 6- tot 12-jarigen in
een teletijdmachine terecht. Samen met
professor Circonflex verkennen ze het Kortrijk van 1302 en gaan ze op zoek naar een
geheimzinnige brief.

RRwww.kortrijk1302.be|056 27 78 50
kortrijk1302@kortrijk.be

STADSMAGAZINE KORTRIJK | 9
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Openingstijden zomerperiode
FEESTDAGEN
Naar aanleiding van de feestdagen op 11
en 21 juli en 15 augustus sluiten de stadsdiensten hun deuren.

KORTRIJKSE VAKANTIE
BALIEDIENSTEN STADHUIS
Grote Markt 54
Vanaf 18 juli: Leiestraat 21
Tijdens de periode van 21 juli tot en met 15
augustus zijn de baliediensten op weekdagen enkel open van 9 tot 12.30 uur. Door
een brugdag zijn de baliediensten gesloten
op vrijdag 22 juli. Vanaf dinsdag 16 augustus is er opnieuw volledige dienstverlening.
STADSARCHIEF
Kortrijksestraat 388a
Van 21 juli tot en met 15 augustus is het
Stadsarchief enkel open op weekdagen van
9 tot 12.30 uur. Vanaf dinsdag 16 augustus
is er opnieuw volledige dienstverlening.
CENTRALE BIBLIOTHEEK
Leiestraat 30
In juli en augustus is de centrale bibliotheek tijdens weekdagen open van 10 tot
18.30 uur. Op zaterdag kan je er terecht van
10 tot 16 uur. De bib sluit de deuren op 11
en 21 juli en op 15 augustus.
BUURTBIBLIOTHEKEN
De buurtbibliotheken sluiten de deuren op
11 juli en van 21 juli tot en met 15 augustus.
JEUGDCENTRUM TRANZIT
Magdalenastraat 48
Het JC Tranzit is gesloten op 11 juli en van
donderdag 21 juli tot en met maandag 15
augustus. Let wel: tijdens juli en augustus
verhuist het jeugdcentrum tijdelijk naar de
Budafabriek, Dam 2. Je kan er terecht van
9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.
UIT IN KORTRIJK
Schouwburgplein 14
De Kortrijkse Schouwburg (zowel administratie als UiT in Kortrijk) sluit de deuren
van 11 juli tot en met 15 augustus. Abonnementen en tickets kan je online blijven
10 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

kopen via www.schouwburgkortrijk.be. De
brochure van Schouwburg Kortrijk verkrijg
je via alle ontmoetingscentra in de deelgemeenten, UiT in Kortrijk, de bib en BUDA.
ONTMOETINGSCENTRA
De secretariaten van de ontmoetingscentra
sluiten de deuren van 18 juli tot en met 15
augustus. Het OC Aalbeke is gesloten van 11
juli tot en met 15 augustus. Ook op 11 juli
en 21 juli zijn voornoemde locaties gesloten,
inclusief de infopunten van de deelgemeenten. Tijdens juli en augustus is het secretariaat op maandag open tot 16 uur ipv 19 uur.
MUZIEKCENTRUM TRACK*
Conservatoriumplein 1
Het Muziekcentrum is gesloten van zaterdag 16 juli tot en met dinsdag 16 augustus.
Voor het ogenblik vinden grote verbouwingswerken plaats op de site. Dit betekent dat voor de rest van de zomervakantie
enkel de repetitieruimtes ter beschikking
staan.
RECUPERATIEPARKEN
Alle recuperatieparken sluiten de deuren
op 11 en 21 juli en op 15 augustus. Vergeet
niet dat maandag altijd een sluitingsdag is.
ECONOMIE KORTRIJK
Ondernemerscentrum , Leiestraat 24
Economie Kortrijk is van 21 juli tot en met
15 augustus open op maan- en woensdag
van 9 tot 12.30 uur.
PARKO
Koning Albertstraat 17
Op 22 juli is het parkeerbedrijf gesloten.
Vanaf 25 juli tot en met 12 augustus is het
loket open op weekdagen van 9 tot 13 uur.
Parko is telefonisch bereikbaar van 8.30 tot
17 uur, op vrijdag tot 16 uur.
SPORTDIENST, SC LANGE MUNTE
Bad Godesberglaan 22
Tot woensdag 20 juli kan je bij de sportdienst terecht van 8.30 tot 12 uur en van 13
tot 17 uur. Vanaf 25 juli tot en met 14 augustus is het onthaal open van 8.30 tot 12
uur, vanaf 16 augustus opnieuw van 8.30
tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.

Kortrijk Kort

STEDELIJKE ZWEMBADEN
Het zwembad Magdalena sluit vanaf zaterdag 25 juni tot eind augustus de deuren. De
zomerregeling van het openluchtzwembad
en de zwembaden Mimosa en Lagae kan je
raadplegen op www.kortrijk.be/zwemmen
MUSEA
De musea zijn alle dagen open van 10 tot 18
uur, behalve op maandag. Bij wijze van uitzondering is het museum Kortrijk 1302 op
maandag wél open. Let wel: 11 juli is de enige
maandag waarop Kortrijk 1302 open is. Op de
overige maandagen is Kortrijk 1302 gesloten.
UITLEENWINKEL - DEPOT 120
Moorseelsestraat 102
De Uitleenwinkel sluit de deuren van 20 juli
tot en met 15 augustus. Materiaal afhalen en
terugbrengen kan enkel in de voormiddag
en na telefonische afspraak: 056 27 77 10
HET SOCIAAL HUIS EN OCMW
Budastraat 27
Het Sociaal Huis en de sociale dienst van
het OCMW zijn van maandag 25 juli tot en
met vrijdag 12 augustus enkel in de voormiddag open, van 9 tot 12 uur. In de namiddag is het Sociaal Huis telefonisch bereikbaar van 13 tot 16 uur, behalve op vrijdag.
Op 11, 21 en 22 juli en op 15 augustus zijn
de diensten gesloten. Je kan steeds mailen
naar info@sociaalhuiskortrijk.be
ZITDAGEN IN HET SOCIAAL HUIS:
- Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, dienst minder
valide personen met een handicap:
maandag 18 juli van 9.30 tot 11.30 uur.
Geen zitdag in augustus.
- Fonds voor Arbeidsongevallen: woensdag
6 juli en 17 augustus van 13.30 tot 16 uur.
- Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers:
geen zitdagen in juli en augustus.
- Huurdersbond: geen zitdagen van 22 juli
tot 15 augustus
- Leerwinkel: geen zitdagen van 11 juli tot
en met 15 augustus
- DYZO – zelfstandigen in nood (let wel: in
Ondernemerscentrum): dinsdag 12 juli en
dinsdag 9 augustus van 14 tot 18 uur

bibliotheek en het klantenkantoor Eandis
open. Op 21 juli en 15 augustus zijn alle
oplaadpunten gesloten. Let wel: tussen
25 juli en 12 augustus is het OCMW enkel
in de voormiddag open van 9 tot 12 uur.

RRwww.ocmwkortrijk.be
Ivan De Vadder is
peter van de actie.

Opladen
budgetmeter
tijdens
zomervakantie
Met een budgetmeter kan je je energieverbruik (van elektriciteit of aardgas) via
voorafbetalingen opvolgen. Het systeem
werkt met een oplaadbare kaart, die het
best te vergelijken is met een protonkaart
of met een prepaidkaart van een gsm. Je
laadt de kaart op voorhand op. Je kan
dan, nadat je de kaart in de budgetmeter
hebt ingebracht, voor het opgeladen bedrag elektriciteit of aardgas verbruiken.
Je laadt de kaart van je budgetmeter op
in een klantenkantoor of in een oplaadpunt naar keuze. De oplaadpunten in het
OCMW Kortrijk (Budstraat 27), de Openbare Bibliotheek (Leiestraat 30) en het
OC ’t Cirkant Marke (Hellestraat 6) zijn op
11 juli gesloten. Op 11 juli kan je wel in
het klantenkantoor van Eandis (President
Kennedypark) terecht. Op 22 juli zijn de

Vecht mee
tegen kanker!
Snoei taxus!
Als je je taxushaag snoeit, denk er dan aan
om het snoeisel te doneren in één van de
recyclageparken. In het snoeisel van je
taxushaag (taxus baccata) zit baccatine,
de basisgrondstof voor chemotherapie.
Je taxushaag snoeien, het snoeisel opvangen en alles naar een recyclagepark
in je buurt brengen, het is slechts een
kleine daad, met een groot resultaat.
Want één kubieke meter taxussnoeisel is
goed voor één chemotherapie. Vorige zomer zamelde men in de Imog-regio 420
m³ taxussnoeisel in. Dat betekent dat in
de regio 420 kankerpatiënten daardoor

I S H E T W I J K C E N T R UM
O P E N
I N D E V A K A N T I E ?
Duizend vragen, één adres
Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • Gratis smartphone app 1777 • Aan de balie

een chemotherapie hebben gekregen.
Bovendien levert elke kubieke meter
ingezameld taxussnoeisel geld op voor
kankerbestrijding. Breng je taxussnoeisel
tot 31 augustus naar het recyclagepark.
Veel of weinig snoeisel, dat maakt niet
uit, elke kilo vergroot de hoop. Bovendien kost het afleveren van je hoopje
taxussnoeisel je niets en je geeft heel wat
kankerpatiënten opnieuw hoop op genezing. Het taxussnoeisel moet wel voldoen
aan twee voorwaarden: namelijk jong en
zuiver. Onder jong verstaan we: eenjarige
scheutjes van max. 20-30 cm hoog of een
haag die elk jaar werd gesnoeid. Zuivere
taxus is snoeisel dat tijdens het scheren
wordt opgevangen op een doek en niet
vermengd is met ander snoeisel of bladeren. Imog werkt samen met Vergroot De
Hoop voor de inzameling op de recuperatieparken. Enkel via deze organisatie
ben je zeker van een gift voor initiatieven
voor kankerbestrijding. Je herkent de organisatie aan het logo ‘Vergroot de hoop’.

RRwww.imog.be

Hoe bereik je
de Onze-LieveVrouwestraat?
In het kader van de verlaging van de
Leieboorden vinden tijdens het najaar
werken plaats aan de Broelkaai en de Verzetskaai. Daarbij wordt een deel van de
kaaien en de Handboogstraat autoluw.
Dit heeft gevolgen voor wie de OnzeLieve-Vrouwestraat wil bereiken. Vanaf
nu kan je de Onze-Lieve-Vrouwestraat op
2 manieren bereiken:
- vanaf het noorden via de Gentsepoort,
Plein en de Groeningestraat
- vanaf het zuiden via de Zwevegemsepoort, Veemarkt, Langemeersstraat,
Plein, Groeningestraat
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© David Barbe

Alcatraz Metal Festival

GROTE NAMEN
Ook 2016 belooft een allegaartje te worden van het betere harde werk. Met Within
Temptation, Whitesnake, Soulfly, Avantasia,
Ministry, Airbourne, Kreator, … gaat de organisatie er prat op dat het haar ‘inmates’

eens te meer een onvergetelijk weekend
vol muzikaal vertier kan bezorgen.

SFEER EN BELEVING
Wie er vorig jaar bij was, spreekt nog steeds
vol lof over het gigantische podium van 50
meter lang. Twee nieuwe circustenten moeten het comfort van de festivalganger nog
verder optimaliseren. Alcatraz staat meer
dan ooit borg voor een totaalbeleving met
een metalmarkt, een driedaagse camping,
een signeertent voor meet&greet, de inmiddels veelbesproken ‘VIP Experience’, een volledig nieuw assortiment aan festivalvoeding
en een eigen tv-kanaal ‘Canal Metal’.

RRInfo en tickets: www.alcatraz.be

UNIEK CONCERT OP SCHOUWBURGPLEIN
Om de komst van het Alcatraz Metal Festival naar onze stad
extra in de verf te zetten, pakt de organisatie uit met een concert op vrijdag 8 juli op het Schouwburgplein. De organisatie
hiervoor gebruik van de infrastructuur van het EK-voetbaldorp.
De lokale metaltrots Dyscordia trekt de avond op gang vanaf 19
uur. De bende van Fleddy Melculy volgt met beenharde metalhardcore met een stevige hoek af. Channel Zero sluit in stijl af.

RRTickets voor dit concert kosten 8 euro.
12 | STADSMAGAZINE KORTRIJK
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© Henk Deleu

Inmiddels is het kleine indoorfestival uitgegroeid tot een tweedaagse metalbeleving,
met vorig jaar meer dan 13.000 bezoekers uit
heel Europa. Kwaliteit boven kwantiteit, het
is een leuze die de organisatoren boven hun
bed hebben hangen. Alcatraz mikt dan ook
niet op een ellenlange lijst van bands, maar
kiest bewust voor een uitgekiende line-up
met voldoende pauze tussen de bands zodat
de bezoekers wat ademruimte krijgen.

© Henk Deleu

Op zaterdag 13 en zondag 14 augustus slaat Alcatraz Metal Festival
opnieuw zijn tenten op aan het sportcomplex van de Lange Munte.

IN KORTRIJK

WIN
GRATIS
TICKETS

WIN

Er liggen 5 dagtickets voor zaterdag, 5 dagtickets voor zondag en 10 tickets voor de show
op het Schouwburgplein te
wachten op een gelukkige winnaar. Waag je kans en mail naar
pieter@alcatraz.be!

www.zomerinkortrijk.be
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VANAF VRIJDAG 1 JULI T.E.M.
WOENSDAG 31 AUGUSTUS
SPEL | DE SCHATTEN VAN VLIEG IN KORTRIJK 1302 - DE TELETIJDMACHINE VAN
PROFESSOR CIRCONFLEX | zo, di, woe, do, vrij, za
van 10 tot 18u (ma gesloten) | Kortrijk 1302 | 056 27 78 40
SPEL | PAK DE BOEF! DE SCHATTEN VAN
VLIEG IN TEXTURE | zo, di, woe, do, vrij, za van 10
tot 18u (ma gesloten) | TEXTURE – museum over Leie en Vlas |
texture@kortrijk.be | 056 27 74 70

TOT ZONDAG 10 JULI
EXPO | THE SAME OPPOSITES | zo van 11 tot 18u, do
t.e.m. za van 14 tot 18u | Paardenstallen | 056 27 77 82 | www.bu-box.be
VOETBAL | EK 2016 - HEULE DUIVELT XL | gratis |
Park Heule | Facebook Heule Duivelt *
VOETBAL | EK VOETBALDORP | gratis | Schouwburgplein | www.duivelskortrijk.be

VRIJDAG 1 JULI
WANDELING | VAN SENTE NAAR KOOIGEM STAP MEE IN EEN NIEUW MUSEUMVERHAAL | ook op za 2/7 | gratis | Museum X Kortrijk | 056 27 74
73 | www.museumxkortrijk.be *
KARTEN | MCCHALLENGE POP-UP OUTDOOR KARTING EVENT | 9 tot 2u | ook op za 2/7 van
9 tot 24u | Kortrijk Xpo | www.mcchallenge.be *
FESTIVAL | PERPLX | 20.30u | ook op za 2/7 om 15u, ook op
zo 3/7 om 12u | € 38 | OC Marke | www.perplx.be
SPORT | VLASLOOP | 19u | € 10 (add, vanaf 17u)/ 7 (vvk) | SC
Lange Munte | www.triatlonduatlonkortrijk.be/wedstrijdinfo/vlasloop *
MUZIEK | ZOMERSE ORGELKLANKEN: GHISLAIN LEROY | 11.30u | Sint-Mattheuskapel in het Kortrijkse Begijnhof | begijnhofkortrijk@gmail.com | www.facebook.
com/KortrijksBegijnhof *

ZATERDAG 2 JULI
SPORT | DUATLON/TRIATLON EN BEDRIJVENTRIATLON | SC Lange Munte | triatlonduatlonkortrijk.be
FESTIVAL | FESTIVAL VAN DE AFRIKAANSE
CULTUUR | 12u | ook op zo 3/7 van 12 tot 20u | OC De Troubadour | www.cdcvzw.be *
HAPPENING | BONK10: DE HEULSE KINDEREN TIENERHAPPENING | 14 tot 17.45u | € 7 | OC De
Vonke | 056 27 73 40 | jeugdcentrum@kortrijk.be
AUTO’S | KOCON – OLDTIMERS | Grote Markt en
Schouwburgplein *
KINDEREN | PRETMOBIEL | De Pretmobiel is een gratis mobiel speelinitiatief van de stad | t.e.m. 8/7 | 14 tot 18u |
Van Raemdonckpark | www.kortrijk.be/ajko/pretmobiel *

ZONDAG 3 JULI
SOLDEN | KOOPZONDAG | 10 tot 18u | Ring Shopping,
K in Kortrijk en stadscentrum | www.shop-in-kortrijk.be *
THEATER | COMPAGNIE KÄFIG - PIXEL | 17.30u |
€15 | Schouwburg Kortrijk | www.schouwburgkortrijk.be
14 | STADSMAGAZINE KORTRIJK
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BOOTTOCHT | BOOTTOCHT MET GIDS OP DE
LEIE | 10.30 tot 12.30u | ook op zo 17/7 van 10.30 tot 12.30u,
zo 7/8 van 10.30 tot 12.30u, zo 21/8 van 10.30 tot 12.30u | €
20 | Broeltorens Kortrijk | 0478 63 39 92 | info@gidsenplus.be *
GELEIDE STADSWANDELING | KORTRIJK ALS MIDDELEEUWSE STAD | 15u | € 4 | Toerisme Kortrijk |
www.toerismekortrijk.be *
WANDELING | DWARS DOOR BELLEGEM | € 5/3 |
Bellegem | www.dwarsdoorbellegem.be *
DANSEN | OVERLEIE DANST | 15.30 tot 18.30u |ook
op 10/7 | gratis | Sint-Amandsplein | www.zomervanoverleie.be *
MUZIEK | KING NORTON SCHOOL | gratis | 15u |
Grote Markt *

MAANDAG 4 JULI
TORENMUZIEK | OPENINGSCONCERT – GEERT
D’HOLLANDER | Beiaardier van de Bok Tower, Lake Wales
(Florida, USA) | 20u | gratis | locatie: Sint-Maarten – luisterplaats: Begijnhof | www.kortrijk.be/torenmuziek *
KAMP | NATUUR 2-DAAGSE | 9.30 tot 16.30u | ook op
5/7 en 7,8/7 | € 25 | Pontforthoeve, Sint Anna 6 | 0472 70 26 60
| elisa.naert@hotmail.com *

DINSDAG 5 JULI
PICKNICK | ZOMERSE VEGETARISCHE PICKNICKS EN BUFFETTEN | 10 tot 13u | ook op do 7/7
van 10 tot 13u | € 43/35,50/30,50 | Heerlijkheid van Heule |
www.vormingplusmzw.be *
FIETSTOCHT | KORTE KETTING FIETSTOCHT |
13 tot 18u | € 7 | Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen | www.vormingplusmzw.be *
ZOMERCONCERT | THE KIDS | 18 tot 23u | Astridpark Kortrijk | www.feestinkortrijk.be *

WOENSDAG 6 JULI T.E.M.
DINSDAG 30 AUGUSTUS
FILM | DIVERSE FILMS IN BUDASCOOP |
High-Rise: 6-19/7, Truman: 6-9/8, Café Society: 13/7-16/8,
Elle: 20/7-1/8, Angry Indian Goddesses: 27/7-21/8, El Clan :
27/7-9/8, El Olivo: 3-30/8, La Pazza Gioia: 10-29/8, Strike a
pose: 10-23/8, Toni Erdmann: 17-30/8, Déjà s’envole la fleur
maigre: 24-30/8 | diverse uren | € 9/ 7,5(-26/65+)/ € 6(abo/
eyca) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

WOENSDAG 6 JULI
WORKSHOP | PIMP ONZE STILTECARAVAN | 8
tot 16u | ook op do 7/7 | Vormingplus Midden- en Zuid-WestVlaanderen | www.vormingplusmzw.be *
WANDELING | OTO-DATE: GELUIDSWANDELING IN KORTRIJK | kaart downloaden op website of
afhalen bij Toerisme Kortrijk | 14 tot 15.30u | € 5 | Begijnhofpark |
www.vormingplusmzw.be *
TUINIEREN | SAMEN TUINIEREN OP LEILEKKERLAND | ook op 20/7, 3, 17 en 31/8 | 18.30 tot 20.30u |
Leilekkerland | www.velt.be *
VOETBAL | UEFA EURO 2016: HALVE FINALE
(NL VERSIE) | 20.45u | Kinepolis Kortrijk | www.kinepolis.be *

DONDERDAG 7 JULI
VOETBAL | UEFA EURO 2016: HALVE FINALE
(NL VERSIE) | 20.45u | Kinepolis Kortrijk | www.kinepolis.be *
MARKT | ZOMERMARKT MET OPTREDEN MG’S
BROTHERS | aanvang markt: 17u – begin optreden: 20.30u |
Vandaleplein en St-Maartenskerkhof | www.zomerinkortrijk.be *
VOORDRACHT | ADRIAAN LINTERS OVER CATALONIË EN VLAANDEREN | 20u | Cafetaria Museum Kortrijk 1302 *

VRIJDAG 8 JULI
CONCERT | PROMOCONCERT ALCATRAZ MET
DYSCORDIA - FLEDDY MELCULY - CHANNEL ZERO | vanaf 19u | Schouwburgplein | www.alcatraz.be *
KERMIS | 72e KERMIS VAN HEULE WATERMOLEN | t.e.m. 11/7 | Vrije basisschool De Watermolen | www.
feestcomitewatermolen.be *
BUREN | 8ste EDITIE POTJEBUUR | Flemish Foodies
serveren samen met de winnaar het Potjebuurgerecht 2016 |
Veemarkt | www.potjebuur.be *
DANS | DID YOU EVER RUN BEFORE | 20u | ook
op za 9/7 om 20u, zo 10/7 om 17u | € 16 | Budascoop | www.
budakortrijk.be
MUZIEK | MUZIKALE ANIMATIE MET PATRICK HOORENS OP ELEKTRISCH ORGEL |
14.30 tot 16.30u | De Ruyschaert, Kloosterstraat 25 | 0474 60 60
57 | guido.verreth@skynet.be *
FEEST | DE KOORDENDANSERS MET
VLAAMSE MEEZINGERS EN BRAADWORSTENFESTIJN | gratis deelname | 19.30u | OC Marke |
0474 60 60 57 | guido.verreth@skynet.be *

ZATERDAG 9 JULI
FEESTEN | 'KOM UIT JE KOT' IN HET KADER
VAN 'VLAANDEREN FEEST' | ook op 10/7 | de
'platse' in Aalbeke | www.davidsfonds.be *
MUZIEK | ZOMERSE ORGELKLANKEN: KOEN
COSAERT , STADSBEIAARDIER KORTRIJK |
11.30 tot 12.30u | gratis | Sint-Mattheuskapel in het Kortrijkse
Begijnhof | www.facebook.com/KortrijksBegijnhof *
BEURS | GR8 - INTERNATIONAL CAR SHOW |
12 tot 20u | ook op zo 10/7 van 10 tot 17u | 12,5/8/gratis |
Kortrijk Xpo | www.kortrijkxpo.be *
ZOMERCONCERT | DE NIJGHSE VROUWEN,
WALRUS EN DE HELD | 18 tot 23u | Kortrijk Groeningemonument | www.feestinkortrijk.be *
EXPO | INDUSTRIEEL ERFGOED IN CATALONIË EN VLAANDEREN | 10 tot 18u | t.em. 17/7 | SintAnnazaal Begijnhof *
ATLETIEK | 19de GULDENSPORENMEETING |
Wembley | guldensporen.weebly.com *
EXPO | MINERALEN - FOSSIELEN EN SCHELPEN GEVONDEN IN VLAANDEREN | 10 tot 17u |
ook op zo 10/7 | gratis rondleiding en workshop | OC Molenheem | 0475 74 32 61 | info@guapoteam.be *
FEEST | ZWIENTJESKEREMESSE | 13u | ook op 10/7
om 17u | Watermolenstraat Kortrijk | Facebook Zwientjeskeremesse *
EXPO | LUCKY LUKE – EEN COWBOY IN KLEI |

t.e.m. 31/8 | tijdens de openingstijden van de bibliotheek | Centrale Bibliotheek | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

ZONDAG 10 JULI
GELEIDE STADSWANDELING | METAMORFOSE VAN EEN
STAD | € 4 | 10.30u | Toerisme Kortrijk | www.toerismekortrijk.be
FEEST | ZOMERSE ZONDAG | gratis | 8 tot 16u | ook
op 21/8 om 11u | OC Marke | www.marke.be *
RONDLEIDING | GEZINSACTIVITEIT: RECEPTEN
UIT DE NATUUR | 14.30u | Nec De Steenoven | info@
natuurpuntkortrijk.be | 056 20 05 10 *
VOETBAL | UEFA EURO 2016: FINALE (NL
VERSIE) | 20.45u | Kinepolis Kortrijk | www.kinepolis.be *
FEESTDAG | VLAAMSE FEESTDAG | 10u: 11-juli mis
aan Groeningemonument, 11u: samenzang met Sint-Janskoor
Kortrijk en Vlaams Actief Seniorenkoor regio Kortrijk, 12u: BBQ
‘Eten met de leeuw’, 14u: Geleide wandeling, 17.15u: begin officieel gedeelte, 19u: begin receptie | www.feestinkortrijk.be *
FIETSEN | KORTRIJK GORDELT | tochten van 20, 40,
60 en 100 km) | start tss 7.30u en 12u | € 10/8/gratis (< 14jr) |
Groeningekouter, Groeningelaan 1 | centrum | www.
kortrijkgordelt.vlaanderen *
ZOMERCONCERT | DONDER IN ’T HOOI, JAZZ
MESSENGERS | 18 tot 23u | Kortrijk Groeningemonument | www.feestinkortrijk.be *

FEEST | LES DÉLICES DU SUD | Petanque: recreatief
+ toernooi met’ du pain, du vin et fromage, Ricard, livemuziek’,
kinderanimatie | start om 16u, einde om 20u | Veemarkt | inschrijven per ploeg van 2 personen via martinkints@skynet.be |
www.feestinkortrijk.be *

GELEIDE WANDELING | 14-18 LEVEN IN EEN BEZETTE STAD | € 4 | 10.30u | Toerisme Kortrijk | www.
toerismekortrijk.be

ZATERDAG 16 JULI

MAANDAG 25 JULI

FIETSEN | PEUGEOT CLASSICS VANDECASTEELE | ook op 17/7 | Garage Peugeot Vandecasteele |
www.peugeotclassicsvandecasteele.be *
MUZIEK | ZOMERSE ORGELKLANKEN: NICO
RONSSE | 11.30 tot 12.30u | gratis | Sint-Mattheuskapel in
het Kortrijkse Begijnhof | www.facebook.com/KortrijksBegijnhof *
FEEST | VOLKSFEESTEN KOOIGEM | 20u:
Soul*Vision en afsluit om 23.30u met DJ Laston en Geo | Kooigem | www.kortrijk.be *

TORENMUZIEK | TIFFANY NG | beiaardier van de University of Michigan | 20u | gratis | locatie: Belfort – luisterplaats:
Grote Markt | www.kortrijk.be/torenmuziek *
KINDEREN | PRETMOBIEL | De Pretmobiel is een gratis
mobiel speelinitiatief van de stad | t.e.m. 29/7 | 14 tot 18u |
Blauwe Poortpark | www.kortrijk.be/ajko/pretmobiel *

ZONDAG 17 JULI

ZONDAG 24 JULI

ZATERDAG 30 JULI
KAMP | INDIANENWEEKEND | 9.30 tot 16.30u |
ook op 31/7 en 6,7/8 | € 25 | Pontforthoeve, Sint Anna 6 | 0472
70 26 60 | elisa.naert@hotmail.com *

GELEIDE STADSWANDELING | BEKENDE FIGUREN
UIT KORTRIJK | 15u | € 4 | Toerisme Kortrijk | www.
toerismekortrijk.be
UITSTAP | BOS, - HEIDE- EN KALKFLORA IN
FRANS-VLAANDEREN | 8 tot 19u | Parking Rietput,
Driekerkenstraat, 8501 Bissegem | www.natuurpunt.be *

GELEIDE STADSWANDELING | HEDENDAAGSE EN
VERDWENEN MARKTEN | 10.30u | € 4 | Toerisme
Kortrijk | www.toerismekortrijk.be

MAANDAG 11 JULI

MAANDAG 18 JULI

MAANDAG 1 AUGUSTUS

GELEIDE STADSWANDELING | GULDENSPORENWANDELING | 10.30u | € 4 | Toerisme Kortrijk | www.
toerismekortrijk.be
KAMP | KUNSTFABRIEK IN TEXTURE | t.e.m. vrij
15 juli | € 110 | TEXTURE - Museum over Leie en Vlas | 056 27 74
70 | texture@kortrijk.be | www.kortrijk.be/webshop
TORENMUZIEK | BEGIJNHOFSPROKEN | Koen Cosaert, stadsbeiaardier van Kortrijk en Stefan Vancraeynest, woord |
20u | gratis | locatie: Sint-Maarten – luisterplaats: Begijnhof |
www.kortrijk.be/torenmuziek *
ETEN | FEESTMAALTIJD GULDEN SPOREN
MET ZANG EN MUZIEK | 13u | € 40 | Restaurant-Feestzaal ’t Hemelhof, Brugsesteenweg 123 | inschrijven: 056 35 17 71 *
KINDEREN | PRETMOBIEL | De Pretmobiel is een gratis
mobiel speelinitiatief van de stad | t.e.m. 15/7 | 14 tot 18u | Astridpark | www.kortrijk.be/ajko/pretmobiel *

TORENMUZIEK | AUDREY DYE | stadsbeiaardier van Waver | 20u | gratis | locatie: Sint-Maarten – luisterplaats: Begijnhof |
www.kortrijk.be/torenmuziek *
KINDEREN | PRETMOBIEL | De Pretmobiel is een gratis
mobiel speelinitiatief van de stad | t.e.m. 20/7 | 14 tot 18u | Plein |
www.kortrijk.be/ajko/pretmobiel *

TORENMUZIEK | ANNA KASPRYCKA | beiaardier uit
Gdansk (Polen) | 20u | gratis | locatie: Belfort – luisterplaats:
Grote Markt | www.kortrijk.be/torenmuziek *
KINDEREN | PRETMOBIEL | De Pretmobiel is een gratis
mobiel speelinitiatief van de stad | t.e.m. 5/8 | 14 tot 18u | Van
Raemdonckpark | www.kortrijk.be/ajko/pretmobiel *

WOENSDAG 20 JULI

DINSDAG 2 AUGUSTUS

ZOMERCONCERT | PAGE DOWN, ORCHESTRE
INTERNATIONAL DU VETEX | 18 tot 23u | Bellegemplaats | www.feestinkortrijk.be *

WIELRENNEN | 3de EREPRIJS SINT-LAURENTIUS
@ BIANCA | 15u | Café Sint-Laurentius@Bianca, Kooigemplaats 18, 8510 Kooigem | www.wielerclubkooigem.be *

DONDERDAG 21 JULI

WOENSDAG 3 AUGUSTUS

FEEST | NATIONALE FEESTDAG | 11u: Te Deum
St-Maartenskerk, 11.20u: plechtigheid monument Grote Markt
MARKT | ANTIEK & ROMMELMARKT IN HEULE | 9 tot 18u | € 2 | Groothandelsmarkt | www.hobby13.be *
GELEIDE WANDELING | KORTRIJK ONTDEKKEN |
€ 4 | 10.30u | Toerisme Kortrijk | www.toerismekortrijk.be

WIELRENNEN | 21ste EREPRIJS CAFÉ CASINO |
15 tot 18u | Café Casino, Kooigemplaats 4, 8510 Kooigem *

WOENSDAG 13 JULI
ZOMERCONCERT | SIMPLE PIGEONS, REEDITORS, THE DAMNETTES | 18 tot 23u | OC Marke |
www.feestinkortrijk.be *

DONDERDAG 14 JULI
MARKT | ZOMERMARKT MET OPTREDEN SOUL
AVENUE | aanvang markt: 17u – begin optreden: 20.30u |
Vandaleplein en St-Maartenskerkhof | www.zomerinkortrijk.be *

VRIJDAG 15 JULI
FEEST | HEULE CONZÉE | vanaf 17u | Heule Platse *

VRIJDAG 22 JULI
BARBECUE | TOGO BBQ | 20 tot 5u | Bib Bissegem, Vlaswaagplein 3 | azotejeanne@gmail.com *

ZATERDAG 23 JULI
VOETBAL | FANDAG KVK | gratis voor alle abonnees, oefenmatch te betalen voor niet-abonnees | vanaf 12u | Guldensporenstadion en Kouterplein (Moorseelsestraat 111b) | www.kvk.be

ZONDAG 31 JULI

ZONDAG 7 AUGUSTUS
GELEIDE WANDELING | GROEN IN DE STAD | € 4 |
15u | Toerisme Kortrijk | www.toerismekortrijk.be

MAANDAG 8 AUGUSTUS
TORENMUZIEK | KOEN COSAERT EN FLORIAN
COSAERT | stadsbeiaardiers van Kortrijk en Izegem én elektrische gitaar | 20u | gratis | Locatie: Belfort – luisterplaats: Grote
Markt | www.kortrijk.be/torenmuziek *
KINDEREN | PRETMOBIEL | De Pretmobiel is een gratis
mobiel speelinitiatief van de stad | t.e.m. 12/8 | 14 tot 18u |
Deelgemeenten | www.kortrijk.be/ajko/pretmobiel *
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ZOMERCONCERT | BIG WHOOP EN POSTMEN | 14
tot 23u | Gebroeders van Raemdonckpark | www.feestinkortrijk.be *

ZATERDAG 13 AUGUSTUS
FESTIVAL | ALCATRAZ HARD ROCK & METAL
FESTIVAL | 10 tot 24u | ook op zo 14/8 van 10 tot 24u |
prijzen op website | SC Lange Munte | www.alcatraz.be *
SPORT | BOSSABALL | balspel dat volleybal, voetbal,
gymnastiek en capoeira combineert, in samenwerking met Bossaball Belgium. Met Braziliaanse randanimatie | 9 tot 18 uur|
Grote Markt | www.bossaballsports.com

ZONDAG 14 AUGUSTUS
GELEIDE WANDELING | EROP EN ERONDER | € 4 |
10.30u | Toerisme Kortrijk | www.toerismekortrijk.be
ZOMERPICKNICK | VEGGIE-PICKNICK | 12 tot 15u |
Buda Beach, Ijzerkaai 1 | www.facebook.com/EVAWest *

FIETSEN | KORTRIJK KOERSE | 14u | Schouwburgplein, Konvert Kortrijk Koerse Kaffee op de Grote Markt |
www.kortrijkkoerse.be *

ZATERDAG 20 AUGUSTUS
MUZIEK | ZOMERSE ORGELKLANKEN: KERSTEN COTTYN | 11.30u tot 12.30u | gratis | Sint-Mattheuskapel in het Kortrijkse Begijnhof | www.facebook.com/
KortrijksBegijnhof *
FEEST | BINGO FEEST | gratis, vooraf inschrijven | Overleie | www.zomervanoverleie.be *
FEEST | PLEINTJESFEESTEN | Kooigem *

ZONDAG 21 AUGUSTUS
STADSWANDELING | GULDENSPORENWANDELING | 15.00u. | € 4 | Toerisme Kortrijk | www.toerismekortrijk.be

MAANDAG 22 AUGUSTUS

STADSWANDELING | KORTRIJK ONTDEKKEN |
10.30u | € 4 | Toerisme Kortrijk | www.toerismekortrijk.be
TORENMUZIEK | 150 JAAR VRIENDSCHAP BELGIË-JAPAN, AYAKO VANDERPOORTEN |
beiaardier uit Mechelen | 20u | gratis | locatie: Belfort – luisterplaats: Grote Markt | www.kortrijk.be/torenmuziek *

TORENMUZIEK | FLORIAN COSAERT | stadsbeiaardier van Izegem | 20u | gratis | Loactie: Sint-Maarten – luisterplaats: Begijnhof | www.kortrijk.be/torenmuziek *
KINDEREN | PRETMOBIEL | De Pretmobiel is een gratis
mobiel speelinitiatief van de stad | t.e.m. 26/8 | 14 tot 18u |
gratis | Astridpark | www.kortrijk.be/ajko/pretmobiel *
KAMP | DE KUNSTFABRIEK (6+) | € 20/dag | 22
t.em. 26/8 | A.A.P. Spinnerijstraat 105, Kortrijk | 09 233 83 53 |
www.zzmogh.be *

DINSDAG 16 AUGUSTUS

WOENSDAG 24 AUGUSTUS

KINDEREN | PRETMOBIEL | De Pretmobiel is een gratis
mobiel speelinitiatief van de stad | t.e.m. 19/8 | 14 tot 18u |
Pradopark | www.kortrijk.be/ajko/pretmobiel *

ZOMERCONCERT | EDOUARDO DE LA CALLE,
ARADO, FRED HUSH | 18 tot 2u | Begijnhofpark |
www.feestinkortrijk.be *

WOENSDAG 17 AUGUSTUS

DONDERDAG 25 AUGUSTUS

ZOMERCONCERT | THE EXPENDABLES | 18 tot 23u |
OC De Troubadour | www.feestinkortrijk.be *

MARKT | ZOMERMARKT MET OPTREDEN
TRAVELLIN COMBIES | aanvang markt: 17u – begin
optreden: 20.30u | Vandaleplein en St.-Maartenskerkhof | www.
zomerinkortrijk.be *

MAANDAG 15 AUGUSTUS

DONDERDAG 18 AUGUSTUS
MARKT | ZOMERMARKT MET OPTREDEN
DE FAUTE BENDT | aanvang markt: 17u – begin
optreden: 20.30u | Vandaleplein en St.-Maartenskerkhof |
www.zomerinkortrijk.be *
FIETSEN | 40ste VREDESFIETSELING | t.e.m. 21/8 |
Vertrekpunt in Kortrijk op 20/8 aan Jeugdherberg Groeninghe,
Passionistenlaan 1A | www.vredesfietseling.eu *

VRIJDAG 19 AUGUSTUS
UITSTAP | PLANTENINVENTARISATIE VAN
DE KEIZERSBERG/KLARENHOEK | Marke deel
2 | 18.30 tot 21u | tunnel onder de E403 in de Preshoekstraat *
CONCERT | VIOLISTE ESTHER YOO, LAUREATE KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD
MET SYMFONISCH ORKEST | 20u | € 17 | Kapel
O.L.V.-Hospitaal | 0475 23 98 01 | www.oekeneNV.be *
16 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

VRIJDAG 26 AUGUSTUS
FEEST | 40ste ROLLOFEESTEN | Ook op 27 en 28/8 |
Dorpscentrum Rollegem | rollofeesten@telenet.be | www.rollo.be *
MOTORRIT | 6de VLASTREFFEN NOCTURNE |
rondrit en optredens | gratis | 19 tot 21u | Grote Markt | inschrijven via info@vlastreffen.be | www.vlastreffen.be *
MUZIEK | BOSROK | 20.30u | Pachthofstraat, Heule | vi.be/bosrok *

ZATERDAG 27 AUGUSTUS
MUZIEK | ZOMERSE ORGELKLANKEN: SOPHIE LECHELLE | 11.30u | Sint-Mattheuskapel in het
Kortrijkse Begijnhof | www.facebook.com/KortrijksBegijnhof *
WIELRENNEN | 1ste GROTE PRIJS HOME INTERIEUR | 15 tot 18u | gratis | Buurthuis ’t Kastanjehuis Kooigem |
www.wielerclubkooigem.be *

SPORT | PETANQUE TORNOOI | start: 13.30 - finale:
18.30u | Sint Amandsplein van Overleie | € 5 per persoon inclusief
gratis consumptie | inschrijven via info@zomervanoverleie.be *
FEEST | SLOTFEEST OVERLEIE | gratis voor iedereen |
Overleie | www.zomervanoverleie.be *
MUZIEK | 2de VLASTREFFEN DEMODAG | Muziek
door Vlastreffen Road Rock | 10 tot 18u | Schouwburgplein | gratis | www.vlastreffen.be *

ZONDAG 28 AUGUSTUS

hogeschool
design your future

INFODAG

vives.be/inschrijven

VRIJDAG 26 AUGUSTUS

MOTORRIT | 27ste VLASTREFFEN | vertrek van 8 tot 11u |
€ 10 (pin, depannage, 3 drinks) | Budakortrijk | www.vlastreffen.be *
GELEIDE WANDELING | TEAM UP, GELEIDE DOEWANDELING VOOR GEZINNEN | € 4 | 10.30u |
Toerisme Kortrijk | www.toerismekortrijk.be

MAANDAG 29 AUGUSTUS
TORENMUZIEK | SLOTCONCERT | met voorafgaand
bezoek aan de toren St-Maarten | Koen Cosaert, stadsbeiaardier
Kortrijk en volksdansgroep Tijl Uilenspiegel Kortrijk | bezoek: 19u
– muziek: 20u | gratis | St-Maarten – luisterplaats: Vandaleplein *
KINDEREN | PRETMOBIEL | De Pretmobiel is een gratis
mobiel speelinitiatief van de stad | t.e.m. 31/8 | 14 tot 18u | Van
Raemdonckpark | www.kortrijk.be/ajko/pretmobiel *

van 16 tot 21 u.

BRUGGE · KORTRIJK · OOSTENDE · ROESELARE · TIELT · TORHOUT
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ZEISS MUSEUM VOOR HET EERST IN BELGIE
Iedereen die gefascineerd is door fotografie, optometrie & microscopie mag deze unieke kans niet missen.

DINSDAG 30 AUGUSTUS

16 > 29 juli

KOKEN | ZOMERSEIZOENSKOOKLES | 19 tot 22u |
ook op ma 11/7 van 19 tot 22u | € 21/17,50/15 (incl. € 9 ingred.) |
Heerlijkheid van Heule | www.vegetarischekookschool.be *

bij OPTIEK DECRAENE

Doornikserijksweg 155 A
8510 Bellegem
MEER INFO:

DOORLOPEND

WWW.OPTIEKDECRAENE.BE

EXPO | KORTRIJK BEZET 14-18 | Kortrijk 1302
GAME | DE SPION | www.kortrijkbezet14-18.be/stadsspel
JOUW ACTIVITEIT OOK
IN DE NIEUWE UIT IN KORTRIJK ?
UiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije
tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel
wat vrijetijdskalenders en websites? Ga naar www.
uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en
voer je activiteiten tijdig in! Deadline invoer: editie
september: 12 juli en editie oktober: 5 september.

Bron: NASA

WOENSDAG 10 AUGUSTUS

JULI-AUGUSTUS 2016

ADV_ZEISS_MUSEUM_190x81.indd 1

14/06/16 11:45

een logo, een huisstijl, een brochure,
een visual of een concept.
Vertellen, verbeelden en vertalen:
dat is OLGA ONTWERPT
De items die aangeduid zijn
met een sterretje zijn nog
GEEN UiTPAS activiteiten.
Meer info over UiTpas:
www.uitinzuidwest.be/uitpas

+32 498 32 28 39 / sophie@olgaontwerpt.be / www.olgaontwerpt.be

ADV_OLGA_190x81.indd 1

16/06/16 16:40
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Kortrijk Kort
Inschrijvingen
kerstmarkt

Sinds kort kan je met je klachten en opmerkingen over de luchthaven KortrijkWevelgem terecht op een nieuw centraal
meldpunt. Als je bij dit meldpunt aanklopt, doe je er goed aan om zoveel mogelijk concrete gegevens door te geven.
Op die manier kan de luchthavenuitbater
een gericht onderzoek voeren naar de
situatie die in de melding of klacht voorkomt. Het meldpunt speelt de klacht/
melding ook door naar alle betrokken
instanties: de milieudiensten van Kortrijk
en Wevelgem en de Vlaamse overheid,
afdeling Milieu-inspectie. Wie een klacht
meldt of een melding doet, krijgt een
ontvangstbevestiging. De luchthavenuitbater streeft er naar om binnen de twee
weken een antwoord te bezorgen.

RRJe vindt de meldpuntknop op de

toegangspagina van de luchthaven
www.kortrijkairport.be.

RRarnaud.vanmeenen@feestinkortrijk.be
of 0470 11 22 33

Nieuw fietsnetwerk
Leiestreek
Meer dan 650 km fietswegen en 162
knooppunten vormen samen het fietsknooppuntennetwerk Leiestreek. Westtoer heeft ondertussen dit netwerk
vernieuwd. Het nieuwe netwerk neemt
meer dorpskernen en belevingspunten
op, verhoogt de verkeersveiligheid en
aantrekkelijkheid en wil beter linken met
de fietsnetwerken in de buurregio’s Wallonië & Picardië. De nieuwe fietsnetwerkkaarten bevatten een aantal extra fietsverbindingen zoals de nieuwe jaagpaden
langs de Leie richting Harelbeke en het
kanaal Kortrijk Bossuit , de verbinding
Heule-Gullegem via de Heulebeek en
de verbinding tussen het centrum en az
groeninge. Dit betekent dat je de oude
fietskaarten niet meer kan gebruiken.

RRDe fietskaarten (en ook wandelkaarten) kan
je kopen in het museum Kortrijk 1302 en
Texture, Museum over Leie en vlas. Je kan
de kaarten ook rechtstreeks bestellen via
Westtoer: shop.westtoer.be/nl

© Belga

Nieuw meldpunt
luchthaven
KortrijkWevelgem

Het eindejaar ligt nog veraf, maar toch
is vzw Feest in Kortrijk al in de weer met
de voorbereidingen van de kerstmarkt.
Wie een standplaats wil voor Winter in
Kortrijk editie 2016-2017 kan zich al kandidaat stellen via de nieuwe website:
www.feestinkortrijk.be/winter-in-kortrijk.
Telefonisch een huisje huren kan op het
nummer 0470 11 22 33. Het thema van
de kerstmarkt is ‘beleving’. Het aantal chalets is uitgebreid van 56 naar 80, verdeeld
over 5 verschillende locaties doorheen het
stadcentrum zoals de Veemarkt waar FIK
enkele evenementen plant die het plein
een nieuwe boost zouden moeten geven.
De Kerstmarkt vindt plaats van 9 december 2016 tot 8 januari 2017 en is dagelijks
open vanaf 15 uur.

Is jouw kalender voor september nog zo
goed als leeg? Kruis dan 10 en 11 september met stip aan voor een uitstap naar de
terreinen van SC Lange Munte. Daar organiseert de Stichting tegen Kanker voor het
derde jaar op rij ‘Levensloop’. Tijdens dit
24-urenevenement kan je estafettegewijs
wandelen en lopen voor het goede doel. Je
bindt er samen met je vrienden, collega’s,
sportclub of bedrijf de strijd aan tegen kanker. Dit initiatief werft niet alleen fondsen,
maar is meteen ook hét evenement van het
jaar om de solidariteit te tonen aan al wie
ooit de diagnose kanker kreeg. En zo kennen wij allemaal wel iemand. Zin om deel te
nemen? Surf naar www.levensloop.be, sluit
aan bij één van de geregistreerde ploegen
en start zelf een team op.

Stad verkoopt politie
commissariaat en villa
Stad Kortrijk verkoopt het voormalig politiekantoor site Overleie
(Sint-Amandslaan 26-30). De eigendom bestaat o.a. uit de hoekvilla in
Normandische stijl, naar een ontwerp van Jozef de Coene. Deze villa is
opgenomen op de inventarislijst erfgoed en de beschermingsprocedure is opgestart. Verder bevat de eigendom nog het oud politiecommissariaat dat onderverdeeld is in:
- het gebouw Sint-Amandslaan dat bestaat uit het vroegere ‘Institut
Médical du Dr. Valcke’ met historische gevel en historische trappenhal/gaanderij (inventaris erfgoed)
- de annex van het gebouw Sint-Amandslaan bestaande uit een achterliggend gebouw met 3 bouwlagen
- de toegangspoort met beperkte aanliggende bebouwing kant
Leie; dit gebied is in het dossier omschreven als ‘kadewoningen’
- polyvalente ruimtes op 1 bouwlaag, gelegen naast een privé appartementsgebouw. Dit gebied krijgt in het dossier de omschrijving
‘gebouw Kollegestraat-Diksmuidekaai’
De minimumprijs voor de volledige site is ingesteld op 1.350.000 euro.
Voor de villa en bijhorende tuin aan de Sint-Amandslaan 30 bedraagt
de minimum instelprijs 300.000 euro. Voor de volledige site exclusief
villa en bijhorende tuin (Sint-Amandslaan 26) bedraagt de minimum
instelprijs 1.150.000 euro. Voornoemde bedragen zijn exclusief registratiekosten, aktekosten en BTW.

RRVoorwaarden, documentatie en contact: AGB SOK, Grote Markt 54,

8500 Kortrijk, 056 20 64 96 of www.sokkortrijk.be. Geïnteresseerden dienen
tegen uiterlijk 17 oktober hun kandidatuur in bij het SOK.

H E B
I K
B L A UW E

R E C H T O P E E N
P A R K E E R K A A R T ?

Duizend vragen, één adres
Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • Gratis smartphone app 1777 • Aan de balie
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Levensloop
tegen kanker

Jouw advertentie in het stadsmagazine?
Wil je de voorwaarden voor advertenties kennen of heb je interesse om te adverteren?
Neem contact op via info@kapcon.be.
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Surfen in een paradijselijke baai of beachvolleybal op
een exotisch strand? Het wordt genieten geblazen als
dat deel uitmaakt van jouw sportieve zomervakantie.
Gelukkig is er ook voor thuisblijvers een karrenvracht
aan mogelijkheden om zich in de zomer uit te leven.

© Foto HOL

OPEN ZWEMBAD

Zomers sporten
in eigen stad

Het openluchtzwembad aan de Abdijkaai
blijft een absolute trekpleister. Het hele
zomerseizoen lang zijn er tal van animatiemogelijkheden in en rond het bad. Vergeet,
behalve je zwempak, badhanddoek en zonnecrème, vooral je sportkaart niet. Die is te
verkrijgen in de overdekte zwembaden, bij
het onthaal van de sportdienst in SC Lange
Munte en in het openluchtzwembad zelf.
Wie voor de laatste optie kiest, houdt best
rekening met iets langere wachttijden en
moet zeker zijn identiteitskaart meehebben.

RRwww.kortrijk.be/sport
DWARS DOOR BELLEGEM
Op 3 juli nemen enkele duizenden wandelaars deel aan de 26ste editie van Dwars
door Bellegem. Naar goede gewoonte
loopt het parcours over trage, verkeersvrije
wegen. Er zijn trajecten van 6, 10, 15 of 20
km. Op deze totaalhappening voor jong en
oud doorheen de groene long van Kortrijk,
worden ook kinderen verwend (gratis ijsje
en popcorn, grime, ballongoochelaar,...) en
zelfs voor honden is er een leuke verrassing
voorzien. Inschrijven kost 3 (vooraf ) of 5
euro (dag zelf ).

RRwww.dwarsdoorbellegem.be
GULDENSPORENMEETING

© David Samyn

De Flanders Cup atletiek strijkt op 9 juli in
Kortrijk neer voor de 19de Guldensporenmeeting. Verschillende leeftijdscategorieën
kunnen zich er de hele dag met elkaar meten in loop- en kampnummers. Afspraak op
de Wembley-piste!

RRguldensporen.weebly.com
FANDAG KV KORTRIJK
Op zaterdag 23 juli vanaf 12 uur trekken
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honderden supporters van KV Kortrijk naar
de jaarlijkse fandag, die volledig gratis is. Er
zijn sponsorstandjes, terrasjes, gadgets en
prijzen, kinderanimatie, een signeersessie
en ook een oefenmatch. Die laatste is betalend voor niet-abonnees.

RRwww.kvk.be
KORTRIJK KOERSE
De organisatie van Kortrijk Koerse is volop
in de weer met het opstellen van een aantrekkelijke deelnemerslijst voor deze profwedstrijd, die plaatsvindt op vrijdag 19
augustus. Het Schouwburgplein is het epicentrum van deze organisatie. Als gepassioneerd Kortrijks wielertoerist kan je, net als
59 andere stadsgenoten, opnieuw deelnemen aan de Kortrijkzanenkoers. Afspraak
vanaf 14 uur! De Stroom vzw zorgt ervoor
dat dit evenement toegankelijk is voor personen met een beperking.

RRwww.kortrijkkoerse.be
MINIGOLF
Nog tot en met 25 september kan je minigolfen in het Astridpark. Op het verzorgde
terrein aan de Graaf de Smet de Naeyerlaan
speel je een partijtje tussen 14 en 19 uur. Wie
ouder dan 12 jaar is, betaalt 3 euro, jongere
kinderen maar 1 euro. Mits reservatie kan je
ook buiten de openingstijden spelen.

BOSSABALL
Bossaball is een spectaculair spel tussen
twee teams dat elementen van volleybal,
voetbal, gymnastiek en capoeira met elkaar combineert. Het speciaal ontworpen
opblaasbare speelveld heeft aan beide
zijden van het net een trampoline. Zelf
uitproberen? Dat kan op zaterdag 13 augustus op de Grote Markt. Stel een ploeg
samen van 5 tot 7 personen en schrijf je in
via www.kortrijk.be/sport

VLASTREFFEN
Het weekend van het 27ste Vlastreffen begint op 26 augustus met
de nocturne om 19 uur (start op
de Grote Markt voor een ritje van
ongeveer 40 km). Op 27 augustus
is er de tweede demodag, waarbij
je 11 motormerken kan testen op
het Schouwburgplein en de Grote
Markt van 10 tot 18 uur. Het eigenlijke Vlastreffen vindt plaats op zondag 28 augustus, inschrijven kan
in Budascoop voor een rit richting
Wenduine. Het event wordt op 27
augustus opgeluisterd door RoadRock, een nieuwe rockwedstrijd
waarin 8 lokale rockbands het vanaf
11 uur tegen elkaar opnemen, met
als uitsmijter een optreden van coverband The Green Onions (21 uur).
De winnaar en de tweede mogen
ook daags nadien nog eens van
jetje geven op het Vlastreffen zelf.
De Stroom vzw zorgt ervoor dat
dit evenement toegankelijk is voor
personen met een beperking (facebook.com/destroom) .

RRwww.vlastreffen.be
KOCON HISTORIC
De Kortrijkse concessiehouders
slaan op 3 juli de handen in elkaar
voor de Kocon Historic. Een rist historische wagens start vanaf 9.15
uur op het Schouwburgplein voor
een mooie rondrit in de streek.
Request luistert als coverband het
geheel op. Vanaf 18.30 uur vindt
er nog een 'concours d'élégance'
plaats, de winnaar(s) worden nadien nog in de bloemetjes gezet.

RRwww.kocon.info
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Neen, je hoeft niet per se exotische oorden op te zoeken om jouw vakantie op een
leuke manier in te vullen. Hieronder vind je een hele rist aan zalige trips in eigen stad.

Eropuit in
eigen stad

BOOTTOCHT

TEXTURE

TOERISME

Iedere eerste en derde zondag van de
maand (18 september) kan je een gezellige
boottocht op de Leie maken. Tijdens die
trip van maximum 2 uur vertelt een gids je
meer over de geschiedenis van het vlas, de
metamorfose van de stad, en dat doorspekt
met leuke anekdotes. De bootjes kan je zelf
besturen en er zijn ook culinaire arrangementen mogelijk.

Samen met je gezin Texture bezoeken,
draait gegarandeerd uit op een verrassende ervaring. Je loopt er doorheen drie
kamers, waarbij iedereen op een verstaanbare manier het grote verhaal mee krijgt,
maar zelf beslist welke accenten hij of zij
legt. Voor kinderen tussen 6 en 12 is het
kinderparcours een absolute aanrader.
www.texturekortrijk.be

Met als startpunt Toerisme Kortrijk, kan je
elke zondag deelnemen aan een zomerwandeling rond een specifiek thema. De
wandeling begint telkens om 10.30 uur.

RRwww.de-keper.be/arrangementen

KORTRIJK 1302

BUDASCOOP

In Kortrijk 1302 krijgt je gezin een eigentijdse
blik op de Guldensporenslag. Aan de hand
van leuke spelletjes, zoals 'ABC van 1302' of
'Durf je mee naar 1302', dompel je jezelf op
een interactieve manier onder in de geschiedenis. Voor 5- tot 10-jarigen is het parcours
'Ridder zoekt prinses' een verademing.

Budascoop pakt ook deze zomer uit met
een interessant filmprogramma, waarin zowel jong als oud gegarandeerd hun gading
vinden. Kinderen kunnen zich uitleven in
de interactieve filmstudio, waar ze onder
meer eigen animatiefilmpjes kunnen maken en op een plezante manier de geschiedenis van de cinema leren kennen.

RRwww.budakortrijk.be
LISTEN TO THIS

KINDERBOERDERIJ
De konijnen, kippen, koeien, varkens, pony's, geiten en schapen van Kinderboerderij Van Clé staan te popelen van ongeduld
om je te mogen verwelkomen in hun thuis
in Marke. Geniet met volle teugen van het
plattelandsleven of volg een educatief
programma brood bakken, hoevewerk,
wolverwerking. Of speel het boerderij- en
natuurspel.

Onder de titel 'Listen to this' pakt Festival
Kortrijk uit met een collectie verrassende
geluidswandelingen. De wandelroutes
zijn beschikbaar bij Toerisme Kortrijk en
zijn overigens elke dag van het jaar gratis
toegankelijk. Geluidskunstenaars als David
Helbich, Christina Kubisch en Akio Suzuki
kunnen je ongetwijfeld verrassen.

RRwww.toerismekortrijk.be

RR www.festivalkortrijk.be/nl/programma/listen-to-this

BEGIJNHOF

STADSSPEL

Begijntjes zijn sterke vrouwen. Dat besef je
ongetwijfeld na een bezoek aan het dynamisch en interactief ingerichte belevingscentrum in het Begijnhof. Het gebouw
werd twee jaar geleden helemaal opgefrist
en is open van dinsdag tot en met zondag,
telkens van 10 tot 17 uur.

De Spion is een ultraspannend stadsspel,
waar spionage tijdens WO I centraal staat.
Speel samen met minimum 2 en maximum
9 andere enthousiastelingen dit spel via de
smartphone of tablet en dompel je zo onder in de sfeer van een bezette stad.

RRwww.kortrijkbezet14-18.be/stadsspel
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RRwww.kortrijk.be/1302

RRwww.toerismekortrijk.be

RRwww.toerismekortrijk.be
STADSGROEN MARIONETTEN
In de landschapskamer Sint-Anna van
Stadsgroen Marionetten bouw je kampen
in het geboortebos en leven de kinderen
zich uit op de speelheuvels of in het speelbos. Honger gekregen? Pluk er dan wat
fruit uit de ‘sneukelhaag’. Dat kan je trouwens ook op de 7 km lange wandeling van
het Prikkelpad in Marke.

STADHUIS
Ook het stadhuis is een bezoek meer dan
waard. Publiekstrekkers zijn onder meer
de gebeeldhouwde schouwen in de raadzaal, de prachtige schepenzaal en de beelden van de Graven van Vlaanderen op de
voorgevel. Ook de merkwaardige topografische kaarten springen zeker in het oog.
Het stadsgebouw wordt in de zomer uitzonderlijk opengesteld op dinsdag, donderdag, zaterdag, zondag en feestdagen
van 15 tot 17 uur.

RR www.toerismekortrijk.be

TIPS ?
Heb je zelf nog leuke tips voor trips
in de stad? Laat het ons weten
via communicatie@kortrijk.be.
We voegen jouw idee graag
toe aan de lijst met tips op
www.zomerinkortrijk.be
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Hou het hoofd koel
tijdens hittedagen
“Wijk aan zet” in Marke
Met Kortrijk Spreekt en doet mee zetten we mensen op weg om hun
goed idee voor de buurt te helpen realiseren. Om de zes maanden
schrijven de wijkcentra van het OCMW een extra oproep uit in één
bepaalde wijk of deelgemeente.
Inwoners van die wijk of gemeente kunnen
dan financiële steun krijgen voor hun idee.
Het gaat om ideeën die de leefbaarheid, het
welzijn en het samenleven in de hele buurt
bevorderen. Een idee kan je gemakkelijk
indienen via www.kortrijkdoetmee.be. Een
jury met wijkbewoners buigt zich over alle
voorstellen die ontvankelijk en haalbaar zijn.
Een voorstel kan maximum 2.500 euro steun

krijgen, en bewoners hebben een jaar de tijd
om hun plan uit te voeren.

MARKE
De eerste Wijk aan Zet is Marke. Woon je
in Marke en heb je een goed idee voor je
buurt? Aarzel niet en dien je voorstel in via
www.kortrijkdoetmee.be, via een eenvou-

dige klik op de knop “ik heb een idee voor
mijn buurt”. Je kan je idee indienen tot en
met vrijdag 30 september 2016. Zetel je liever in de wijkjury om te kiezen uit al die leuke
voorstellen van je buren? Stel je dan kandidaat via een mailtje naar cirkant@ocmwkortrijk.be of bel 056 24 08 25. Elke inwoner van
Marke ouder dan 18 jaar komt in aanmerking
om in de wijkjury te zetelen.

Volksbarbecues op komst
Net als vorig jaar pakt het stadsbestuur uit met de zogenaamde volksbarbecues. Het
concept is eenvoudig: voorspelt men mooi weer voor het weekend, dan nodigt het
college van burgemeester en schepenen jou uit om aan te schuiven voor een heerlijke
barbecue in een bepaalde wijk of deelgemeente van Kortrijk. Meer zelfs, het stadsbestuur staat zelf in voor de bediening. Samen met verenigingen en de lokale middenstand slaan ze de handen in elkaar om jullie een gezellige middaglunch te bezorgen.
De barbecue werkt volgens het principe ‘op is op’, dus wees er snel bij. Deelname kost 5
euro. Voor de allerjongsten is er animatie in de vorm van een springkasteel.

RRHou de website en sociale media van de stad in de gaten om de data
en locaties van de volksbarbecues te weten.
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“En, keundju verwarmen?” We vragen het elkaar wel eens lachend
tijdens warme zomerdagen. Maar voor veel mensen kan een kleine
hittegolf ernstige gevolgen hebben.

Oudere mensen, personen met een beperking of mensen in een
kwetsbare situatie komen tijdens warme dagen minder het huis uit,
of voelen zich sneller onwel. Zij hebben het felst te kampen met de
schadelijke gevolgen van heel warm weer. Luchtvervuiling, hoge concentraties van ozon en fijn stof zorgen voor een lastige ademhaling en
kunnen uitdroging veroorzaken als deze mensen niet genoeg drinken. Als buur, familielid of vriend even aanbellen bij deze personen
en polsen of je ergens mee kan helpen, kan voldoende zijn om grote
problemen te voorkomen. Gewoon even bijpraten en vragen hoe het
gaat en een glas fris water aanbieden kan soms ook al helpen.
1777
Wanneer er zich toch problemen voordoen waarmee je niet direct
raad weet, kan je contact opnemen met het meldpunt van de stad
via het gratis nummer 1777, via de mail 1777@kortrijk.be of via de
app 1777 op je smartphone. Het meldpunt zoekt dan samen met
jou naar een passende oplossing. Ben je zelf moeilijk te been en heb
je geen steun van buren, familie of vrienden? Of ken je iemand in je
buurt in die situatie maar kan je zelf niet (genoeg) langsgaan? Dan
kan je dat nu al laten weten aan het meldpunt 1777. Iemand van
het wijkcentrum uit je buurt neemt dan alvast even contact met je
op om na te gaan welke acties men kan ondernemen bij extreme
weersomstandigheden.
ENKELE TIPS
• blijf binnen als het kan
• als je toch naar buiten gaat, bescherm je tegen de zon
• drink voldoende (water, fruitsap, afgekoelde bouillon),
ook als je nog geen dorst hebt
• vermijd alcohol en koffie of thee
• beperk je lichamelijke inspanningen
• draag lichte kleding en een hoed of petje tegen de zon.

RRHet meldpunt kan je bereiken tijdens weekdagen tussen 9 en 17 uur. Het

meldpunt is gesloten tijdens de weekends en feestdagen: 11, 21 en 22 juli en
15 augustus. Buiten de kantoortijden kan je voor dringende redenen terecht
bij het noodnummer 101 van de politie.
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© Lucky Comics, 2016 – in samenwerking met Ballon Media

Lucky Luke op
gevel stadhuis
Doorheen de jaren kreeg de gevel van het historisch stadhuis een
grijze vervuiling. Een grondige reinigingsbeurt, die half juni van start
ging, verhelpt dit euvel. Daarvoor maakt de aannemer gebruik van
een zachte reinigingstechniek. Hij laat met tientallen verschillende
sproeikoppen water vernevelen om zo de zwarte vervuiling weg te
nemen.
Door de werken staat een stelling rond het historisch stadhuis. Op die
stelling hangt een werfdoek met daarop een cartoon van Lucky Luke.
Daarmee zet de stad de 70ste verjaardag van de beroemde cowboy in
de kijker. Indien alles volgens planning verloopt, moeten de werken
op het eind van de zomer af zijn. Dan verdwijnt de stelling en komt er
een fris ogend stadhuis in de plaats.

rar y exe
y8Militijk #army
e
fr
y
d
r
cin
#igkort
cise in

@michke20 #foodtruckfestival #igkortrijk

eest
francoisedeghebben
Mijn kinderen
rtdag
genoten #spo

te
De Gro et
touck heinwit #Kortrijk is mte
Markt ineelplein 'n ech en
het sp voor gezinn
trefplek

helden
Kleineonger!
l
a
iv
t
s
hapfe ben grote h
heb

jurgenle
ma
wel w ire Er valt alt
#kortrijkat te beleven in ijd
#beachv
olleyball

Tijdens de werkzaamheden blijft het historisch stadhuis toegankelijk
via de inrijpoort en de trappen aan de voorkant van het stadhuis. Bij
eventuele hinder zorgt de stad voor de gepaste maatregelen.
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Ken
jouw
stad!

Weet jij waar deze foto genomen is?
Stuur dan vóór 10 augustus een kaartje
naar: Stadsmagazine, Ken jouw stad,
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail
naar stadsmagazine@kortrijk.be. Tien
lezers maken kans op een gratis
boek “Nieuw leven in de fabriek’.
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De winnaars van vorige maand
Heel wat lezers herkenden het kapelletje in de
Harelbeeksestraat in Kortrijk. Tien lezers mogen
een multifunctionele sjaal (type buff ) ophalen bij
het onthaal-en meldpunt van de stad: Jacques
Buyck, Hugo Deleu, Freddy Mestdagh, Regina
Vanovertveldt, Roos Coucke, Martine Devos,
Paulette Delatter, Tine Bruynooghe, Annie Van
Belle en Veronique Minjauw.
Tien lezers mogen gratis naar de International
Car Show in Kortrijk Xpo: Alain Vandenbogaerde,
Eveline Malfait, Kurt Maes, Marc Verhamme,
Nicole Delva, Claus Ellen, Annemie Vanderbeken,
Gino Debuy, Desplenter en Bert Degrave.
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