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In deze editie:

NIET TE SNEELL
DANK JE W

04 > STADHUIS OP AFSPRAAK
Vanaf maandag 3 oktober heten we jou
welkom in het stadhuis op afspraak. Het
betekent dat je er enkel nog terecht kan
als je vooraf een afspraak maakt.

September is een drukke verkeersmaand. Niet alleen is de vakantie
voorbij en herneemt het gebruikelijke woon-werkverkeer, ook het
nieuwe schooljaar gaat van start
en vult de straten tijdens de spitsuren met heel wat jonge fietsers
en voetgangers. In september
staan mobiliteit en verkeersveiligheid dan ook centraal.
Je leest er meer over in dit stadsmagazine op blz 9-12.
Meteen willen wij ook verkeersveiligheid opnieuw onder de aandacht brengen, want overdreven snelheid is
nog altijd één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Het zorgt niet alleen voor een hoger
risico op ongevallen, maar verhoogt ook de kans dat je
bij een ongeval letsels oploopt.
Daarom zetten wij in Kortrijk volop in op snelheidscontroles. Zowel op de grote wegen als in de binnenstad.
Sinds vorig schooljaar hebben wij extra aandacht voor
de plaatsen waar onze zwakste weggebruikers te vinden zijn, zoals de zone 30 in woonwijken en schoolomgevingen. Je herinnert je vast nog onze affiche met
de slogan ‘verlaag de snelheid, verhoog de veiligheid’.
Ook dit jaar willen wij het belang van de maximale verkeerssnelheid in de verf zetten met een
ZONE
leuke affiche. Je vindt de affiche in het midden
30
van dit stadsmagazine. Wij hopen dat wij de affiche straks zien verschijnen aan alle vensters
in onze stad. Zo verhogen wij samen de verkeersveiligheid in onze stad. Hang jij ze ook
uit? Alvast bedankt!
verlaa
ie Stad Kortrijk

v.u.: Vincent

affiche-rijd

08 > LEKKERSTE WEEKEND

Op 1 en 2 oktober vindt voor het tweede
jaar op rij ‘Het Lekkerste Weekend van
KORTRIJKSE
KINDERE Kortrijk’ plaats. Dit culinair gebeuren
KOKENNbestaat uit twee wedstrijden: ‘Kortrijkse
Kinderen Koken’ en de nieuwkomer
‘Kitchen Battle’.

09-12 > VEROVER DE STRAAT
Op zondag 18 september vieren wij feest
in een autovrije binnenstad. Koning
Auto gaat op stal en maakt plaats voor
fietsers, voetgangers en feestgedruis.

18-19 > ALLEMAAL DIGITAAL
Na het succes van de voorbije edities
schreeuwt het initiatief om een vervolg.
Vanaf september kan je opnieuw een
computercursus volgen.

niet te snel.indd
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WIN EEN FIETSPAKKET

20-21 > SPORT

September is de maand van de Sportclub. Je krijgt tal van mogelijkheden
om de conditie bij te spijkeren en gratis
enkele sporttakken uit te proberen.

En verder:
• Kortrijk Kort > 6-7
• Kortrijk Kort > 17

• Woningwandeling > 22
• Uit in Kortrijk > 23
• Instagram > 27

WIN

OPENINGSTIJDEN STADHUIS (GROTE MARKT 54)
Maandag:

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

Hang de affiche uit, neem er
een foto van en plaats deze op
facebook of twitter met de
hashtag #kortrijkfietst of mail
naar stadsmagazine@kortrijk.
be. Je maakt kans op een fietspakket van de stad.

Dinsdag:
Woensdag:

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

Donderdag: 9- 12.30 uur
Vrijdag:
9-12.30 uur
Zaterdag:
9-12.30 uur
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
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Kortrijks eerbetoon
aan Lucky Luke
De bekende stripfiguur Lucky Luke viert zijn 70ste verjaardag.
Maurice De Bevere, de geestelijke vader van Lucky Luke, werd geboren in
Kortrijk. De stad eert de zeventiger zoals het hoort: met o.a. zeshonderd
vierkante meter werfdoek Lucky Luke op de gevel van het stadhuis, een
tentoonstelling in de Kortrijkse bibliotheek, animatie in de stad en een
westerndorp op het Vandaleplein en het Sint-Maartenskerkhof.

Kortrijkzaan Maurice de Bevere begon onder het pseudoniem Morris 70 jaar geleden
met de reeks Lucky Luke. De geschiedenis
van Maurice De Bevere (1923-2001) is verweven met de Kortrijkse klei. De familie
De Bevere runde een bekende keramische
pijpenfabriek op Overleie. Daar boetseerde
de jonge Maurice zijn eerste figuurtjes. Hij
ontwikkelde er zijn virtuoos tekentalent
waarmee hij zich later zou onderscheiden.
De avonturen van Lucky Luke verschenen
voor het eerst in 1946 in het magazine Robbedoes. Ondertussen zijn de strips in meer
dan 30 talen vertaald en gingen wereldwijd

meer dan 300 miljoen exemplaren over de
toonbank. Daarmee is Lucky Luke samen
met Asterix en Kuifje de meest succesvolle
Europese stripreeks aller tijden.
TENTOONSTELLING IN DE BIB
In de inkomhal van de bibliotheek neemt
de ‘poor lonesome cowboy’ sinds april 1997
een prominente plaats in met een beeld in
keramiek. De onthulling vond plaats in aanwezigheid van tekenaar Morris. In de bibliotheek verneem je in een thematentoonstelling alles over de tot standkoming van het
standbeeld.

VERJAARDAGSFEEST IN ‘WESTERNSTIJL’
Het Vandaleplein en het Sint-Maartenskerkhof veranderen van 2 tot 4 september in de
Far West. In een echte ‘saloon’ kan je de typische ‘westernsfeer’ opsnuiven en proeven
van Far West-hapjes en drankjes. De jongste
cowboys kunnen er op zoek gaan naar goud.
De wat oudere bezoekers openen de jacht
naar de ontsnapte Daltons. En wie als een
echte cowboy door het leven wil gaan, kan leren schieten en de lasso hanteren. Ondertussen houdt Lucky Luke een oogje in het zeil.

RRInfo: www.avanco-adventure.be
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Jouw stadhuis
op afspraak

De ticketzuil
In de Leiestraat 21 vind je in de onthaalruimte een ticketzuil. Volg de instructies op het scherm en neem je ticket.

Je wordt doorverwezen naar het wachtgebied A of B
in de publieksruimte waar je op het scherm kan volgen wanneer jij aan de beurt bent. Bracht je kinderen
mee? Die kunnen intussen het speelhuis verkennen.

Als dit magazine in je brievenbus glijdt, start de laatste stap
naar een vlotte dienstverlening voor alle Kortrijkzanen.

Een afspraak maken

Het Thuisloket

Vanaf maandag 3 oktober heten we jou welkom in
het stadhuis op afspraak. Het betekent dat je er enkel
nog terecht kan als je vooraf een afspraak maakt.
Dat kan vanaf 1 september op 3 manieren:
- Via de website: ga naar www.kortrijk.be en klik op
de knop ‘Maak een afspraak’. Kies de dag en het uur
die jou het beste passen.
- Via de telefoon: bel het gratis telefoonnummer
1777. Dit kan elke werkdag tussen 9 en 17 uur. Een
stadsmedewerker legt voor jou een afspraak vast.
- Heb je geen computer of telefoon? Dan maak je in
het stadhuis, de bibliotheek, het ontmoetingscentrum, het Sociaal Huis of dienstencentrum van jouw
keuze een afspraak. Je vindt er een publiekscomputer én een medewerker die je op weg helpt.

Voor 16 attesten* hoef je zelf niet naar het stadhuis te komen. Die documenten vraag je kosteloos thuis aan via www.kortrijk.be/thuisloket. Je
ontvangt ze in de meeste gevallen onmiddellijk in je mailbox. Ook in de
onthaalruimte van het stadhuis, in de bibliotheek, het ontmoetingscentrum of dienstencentrum kan je – zonder afspraak – gebruik maken van
de publiekscomputer om documenten aan te vragen.
(*) attest van samenstelling gezin, afschrift geboorteakte, attest van woonst, uittreksel bevolkingsregister, attest van leven, attest van wettelijke samenwoning, attest van nationaliteit, attest van verblijf
en nationaliteit, attest van verblijf voor een huwelijk, attest van woonplaatshistoriek, afschrift huwelijksakte, afschrift overlijdensakte, uittreksel strafregister, aangifte adreswijziging, aanvraag PIN en
PUK voor de EID, attest inzake wijze van teraardebestelling.

Betalen bij stad Kortrijk
De betaalbalie of kassa verdwijnt in het
stadhuis. Met contant geld kan je er dus
niet langer terecht. In onderstaand overzicht lees je waar je welke aankopen kan
regelen. We vertellen je ook hoe je bij de
stad Kortrijk vanaf 3 oktober betaalt.

De onthaalbalie 1777

Foto's: © Kattoo

De onthaalbalie 1777 blijft vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van het stadhuis. Je kan
er voor een aantal diensten terecht. Een opsomming hiervan vind je in de brief van het stadsbestuur die eerstdaags in je brievenbus landt.
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Tot eind september aan de betaalbalie

vanaf 3 oktober

Aankoop UiTPAS

o.a. in de hoofdbibliotheek Leiestraat 30, sportcampus Lange Munte en alle ontmoetingscentra

Registratie van een slachting

via elektronisch formulier op www.kortrijk.be

Aankoop bedrijfsafvalzakken

via formulier op www.kortrijk.be of bij ophaling van
het bedrijfsafval

Aankoop groenafvalzakken

Team BOD, Rekkemsestraat 54 en in de containerparken

Aankoop rattenvergif

Team BOD, Rekkemsestraat 54, in de containerparken en ontmoetingscentra

Aankoop cadeaubon “shop in Kortrijk”

Onthaalbalie 1777

Betaling aan de stad Kortrijk (aanslagbiljet gemeentebelasting, factuur),

Dit regel je bij je eigen bank

Betaling aan de stad Kortrijk (aangifte geboorte,
huwelijk, overlijden, nationaliteitsverklaring

Betaling aan de balie, enkel met de bankkaart

Betaling aan de stad Kortrijk (EID, reispas, rijbewijs)

Betaling aan de balie, enkel met de bankkaart
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Kortrijk Kort
Supporter voor de
jeugdsportfeesten
Van donderdag 22 september tot en met
zondag 25 september vinden de tweejaarlijkse jeugdsportfeesten plaats in
Kortrijk. Om de twee jaar neemt één van
de Kortrijkse zustersteden (Bad Godesberg (Duitsland), Windsor-Maidenhead
(Groot-Brittanië), Frascati (Italie) en SaintCloud (Frankrijk) de organisatie van dit
sport- en jeugdevenement op zich.
12 jongens en 12 meisjes uit 6 verschillende Kortrijkse middelbare scholen strijden met leeftijdsgenoten uit de andere
landen om de felbegeerde beker!
Kom hen gratis aanmoedigen op vrijdag 23 september in het Sportcentrum
Lange Munte van 9.30 tot 18 uur. In de
voormiddag staan de voetbalcompetitie
voor de jongens en het basketbal voor de
meisjes op het programma. In de namiddag volleyballen de meisjes voor de titel
en meten de jongens zich met elkaar in
het handbal. Op zaterdag 24 september
vormt het sportcentrum Wembley van 10
tot 12 uur de arena voor de atletiekcompetitie. In de namiddag kan je in het Magdalenazwembad de zwemwedstrijden en
de duathlon meemaken. Alle wedstrijden
zijn gratis toegankelijk voor supporters!

Coverface
In de centrale bibliotheek kan je tussen
17 en 24 september je gezicht verstoppen achter een boek, tijdschrift of platenhoes. Je hebt keuze ten over… Je doet
dat niet zomaar, je krijgt een poloraidfoto
mee als herinnering. De drie meest geslaagde ‘coverfaces’ vallen in de prijzen.
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Haal het Kortrijks
voordeelboekje!
Super Shopping Kortrijk lanceert ‘Het
Kortrijks Voordeelboekje’. Het boekje
staat boordevol kortingen, waardebonnen en give-aways die je kan verkrijgen
bij de Kortrijkse handelaars. De eerste
editie voor september vind je vanaf zondag 28 augustus bij alle bakkerijen van
Groot-Kortrijk en de adverterende Kortrijkse handelaars. Op 25 september verschijnt de tweede oktober-editie en op
27 november de editie voor december
die in het teken staat van eindejaarshopping Shop in Kortrijk en win een iWatch.
En er is meer, want Super Shopping Kortrijk koppelt hier een spaaractie aan vast.
Elke maand kan je een iWatch winnen.
In het boekje vind je een spaarkaart met
alle adverterende handelszaken. Als je 3
verschillende stickertjes verzamelt door
bij 3 verschillende winkels te kopen, dan
maak je kans op een iWatch!

RRJe bent handelaar en je wil deelnemen ? Neem
contact op met Céline via celine@drukta.be of
bel 0494 16 21 98 of 056 234567

Schrijf in voor
Kortrijk Heritage

Elektrische
fietsen voor
SNORKO
Inschrijvingen
deeltijds
kunstonderwijs
Wie graag creatief bezig is en zich daarin
wil bekwamen, kan zich tot 30 september
inschrijven in de Kortrijkse Academie en/
of Conservatorium. De Kortrijkse Academie biedt een aangename atelieromgeving, een gedreven team en potentieel
om door te groeien. Je hoeft enkel creatief,
gemotiveerd en open-minded te zijn om
met de verschillende kunstrichtingen om
te gaan: beeldende vorming, tekenkunst,
beeldverhaal, schilderkunst, vrije grafiek,
keramiek, beeldhouwkunst, mode- en
theaterkostuums, fotokunst, ….

RRInteresse? www.kortrijk.be/academie of
www.facebook.com/academiekortrijk.
Of neem contact op met de academie:
056 27 78 60 en academie@kortrijk.be.

Ook het Kortrijks Conservatorium beschikt over voldoende troeven om artistieke zielen te bekoren. Het lijstje
vermeldt o.a. met woorden spelen,
drummen, ballerina zijn, componeren,
fluit spelen, samen een voorstelling maken, accordeon spelen, rennen, dansen,
piano, hobo en klarinet spelen, …. .

RRWil je er alles van weten? Surf dan naar

www.kortrijk.be/conservatorium of bekijk
www.fb.com/conservatoriumkortrijk.
056 27 78 80 en conservatorium@kortrijk.be

Tegen half september wil Stad Kortrijk
mensen op een milieuvriendelijke en
sportieve wijze naar het werk helpen!
Met Snorko ontleent Stad Kortrijk al jaren
snorfietsen aan personen met een mobiliteitsprobleem bij hun woon-werkverkeer. Wie in Kortrijk woont of werkt kan
voor drie maanden een beroep doen op
een snorfiets. Stad Kortrijk wil de nodige
inspanningen leveren in het kader van
Kortrijk Klimaatstad. Tijdens de week van
de mobiliteit van 16 tot 22 september
lanceert de stad een proefproject met 3
elektrische fietsen. Vanaf dit moment kan
je niet alleen snorfietsen, maar ook elektrische fietsen ontlenen. Je krijgt daarbij
steeds een degelijk slot en een goede
fietshelm. De ontleningstermijn bedraagt
net als bij de snorfietsen 3 maanden.

Kortrijk Heritage schrijft, in nauwe samenwerking met de stad Kortrijk, voor
de tweede maal een prijs uit voor gedurfde architectuur in de Kortrijkse binnenstad. De winnaar ontvangt 2500 euro. De
kandidaten krijgen daarbij de mogelijkheid om ‘de monumenten van morgen’ te
bedenken.
Iedere bouwheer kan zich samen met zijn/
haar architect inschrijven. Voorwaarde
is wel dat het architectuurproject in de
kleine stadsring van Kortrijk ligt. Het ingediende project is bovendien volledig afgewerkt op het ogenblik van inschrijving. De
bouwwerken mogen ten hoogste vijf jaar
vóór inschrijving afgewerkt zijn. Interesse?
Schrijf je dan in vóór 16 september op kortrijkheritage@outlook.com.

RRInfo: www.kortrijkheritage.be

Als de ontlening van de elektrische fietsen
goed loopt, dan komen de drie fietsen
vanaf volgend jaar vast in het SNORKOassortiment.

RRHeb je nog vragen? Neem een kijkje op

www.kortrijk.be/producten/snorko
of bel naar 056 26 67 80 en vraag naar
Heidi Meerschaert.
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S O C I A L E
K O R T I N G
S C H O UWB U R G ?

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

Openingstijden bib
vanaf 1 september
Hoofdbibliotheek Leiestraat
Maandag:10-18.30 uur
Dinsdag: 13-18.30 uur
Woensdag: 10-18.30 uur
Donderdag: 10-18.30 uur
Vrijdag: 10-17 uur
Zaterdag: 10-16uur
Buurtbibliotheek Drie Hofsteden
Dinsdag: 16-18 uur
Woensdag: 14 -17 uur
Zaterdag: 10-12 uur
Buurtbibliotheek Lange Munte
Maandag: 16-18 uur
Woensdag:14- 17uur
Zaterdag: 10- 12 uur
Buurtbibliotheek Blauwe Poorte*
Dinsdag: 16.30-18.30 uur
Woensdag: 16.30-18.30 uur
Donderdag: 16.30 -18.30 uur
Zaterdag: 10-12 uur
*sluit 1 januari 2017
Buurtbibliotheek Aalbeke
Maandag: 16 -18 uur
Woensdag: 14-17 uur
Zaterdag: 10-12 uur
Buurtbibliotheek Kooigem
Maandag: 14-18 uur
Buurtbibliotheek Bellegem
Dinsdag: 14-18 uur
Zaterdag: 10-12 uur
Buurtbibliotheek Rollegem
Maandag: 14 -18 uur
Woensdag: 14-17 uur
Buurtbibliotheek Bissegem
Maandag:16-18 uur
Woensdag: 14-17 uur
Zaterdag: 10-12 uur
Buurtbibliotheek Marke
Dinsdag: 16- 18 uur
Woensdag: 14-17 uur
Zaterdag: 10-12 uur
Buurtbibliotheek Heule
Maandag:16-18 uur
Woensdag: 14-17 uur
Donderdag: 16-18uur
Zaterdag: 10- 12 uur
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Lekkerste weekend
op de Grote Markt

Week van de mobiliteit

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober is de Kortrijkse Grote Markt de
verzamelplaats voor lekkerbekken en jonge koks. Dan vindt voor het
tweede jaar op rij ‘Het Lekkerste Weekend van Kortrijk’ plaats. Dit
culinair gebeuren bestaat uit twee wedstrijden: ‘Kortrijkse Kinderen
Koken’ en de nieuwkomer ‘Kitchen Battle’.

CULINAIR TREFFEN TUSSEN
BURGEMEESTERS EN STERRENCHEFS
Nieuw dit jaar is de ‘Kitchen Battle’. Daarbij
gaan verschillende steden de strijd aan voor
het beste gerecht. Zij sturen daarvoor hun
burgemeester en een bekende sterrenchef
uit hun stad in de culinaire arena. Kortrijk, De
Panne, Waregem, Roeselare, Izegem en Deerlijk kruisen de gastronomische degens. Een
professionele jury, onder leiding van de bekende Boxy-tweeling, beoordeelt de gerechten op presentatie en uiteraard de smaak. De
jury verkiest een creatief topgerecht dat de
West-Vlaamse identiteit uitstraalt.
In Kortrijk kan de burgemeester op de
steun rekenen van sterrenchef Matthieu
Beudaert (Restaurant Tables d’Amis) en een
student van de Kortrijkse Hotelschool. De
steden gaan de culinaire strijd aan op zondag 2 oktober om14 uur. Zij kunnen kiezen
8 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

uit de bereiding van een voor- en hoofdgerecht of een hoofdgerecht of dessert. Echte
‘foodies’ kunnen vóór de battle tegen betaling nog genieten van een receptie met de
de verschillende sterrenchefs.
ANIMATIE
Ex-Miss België en tv-persoonlijkheid Justine De Jonckheere presenteert de battle.
Hanne Vanhaezenbrouck (finaliste De Mol)
zorgt voor leuke randanimatie voor de kinderen. Om 16 uur proeft de jury van de ver-

schillende gerechten. Om 16.30 uur weet
het publiek welke burgemeester en sterrenchef het best gescoord hebben.
Tijdens het ‘Lekkerste weekend’ vind je op
de Grote Markt een culinair dorp met foodstandjes en gratis hapjes. Ook kinderanimatie staat op het programma. Op 2 oktober
vindt daarenboven een koopzondag plaats.

RRInfo: www.lekkersteweekend.be |ap@kapcon.
be|www.kitchenbattle.be

© Kattoo

Kinderen tot 13 jaar, kunnen op 1 oktober
om 14 uur hun patisseriekunsten etaleren
aan de kookeilanden. Zij moeten een lekker en origineel dessert klaarmaken. De
jury onder leiding van toppatissier Niek
Bossaert uit Heule, proeft de verschillende
toetjes en maakt de winnaar onmiddellijk
bekend. Alle deelnemers krijgen een goodiebag met talrijke mooie geschenken! Na
hun culinaire hoogstandjes, gaan de jonge
koks uit de bol met een optreden van Jeuk,
een prettig gestoorde liveband voor kids.

BEREIKBAARHEID TIJDENS
AUTOVRIJE ZONDAG

Autovrije zondag
Op zondag 18 september vieren wij feest in een autovrije binnenstad.
Koning Auto gaat op stal en maakt plaats voor fietsers, voetgangers
en feestgedruis. Het stadsbestuur maakt in de ruimtelijke planning
werk van open ruimte en plaats voor voetgangers en fietsers. De stad
geeft pleinen terug aan de inwoners en investeert in ondergrondse
parkeergarages. Op autovrije zondag kan je ervaren hoeveel ruimte
vrijkomt als auto’s even geen plaats innemen. De dag is een warme
oproep om je eigen auto wat vaker thuis te laten en te ontdekken dat
de binnenstad vlot bereikbaar is zonder je auto. Autovrije zondag focust niet enkel op alternatieve mobiliteit, maar geeft ruimte aan inwoners, organisaties en evenementen.

Kortrijk is autovrij op zondag 18 september tussen 7 en 20 uur binnen de kleine ring (de ring
blijft bereikbaar). De autovrije zone is aan de
westkant afgebakend door de Noordstraat en
de Beheerstraat (beide blijven bereikbaar). In
specifieke gevallen kan je een doorgangsbewijs
aanvragen voor de binnenstad.
Kom naar autovrije zondag met het openbaar vervoer, de fiets of te voet. Toch met de wagen? Parkeer dan op P+B Wembley of P+R Hoog-Kortrijk
en neem de bus naar het station. Het OCMW zorgt
voor fietstaxi’s voor minder mobiele mensen.

RRInfo op www.kortrijk.be/veroverdestraat.
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Week van de mobiliteit

Week van de mobiliteit

Programma Autovrije zondag

Week van de mobiliteit

SINT-AMANDSPLEIN
BRUGGENLOOP | 9.30 tot 12.30 uur | start
in Budastraat, einde op Sint-Amandsplein |
info en inschrijvingen: www.bruggenloop.be
IEDEREEN DANST | een team van professionele dansers leert je enkele danspassen
aan zodat je de hele middag de benen kan
losgooien | 14 tot 18 uur
BAR MET GEZELLIG TERRAS | hele dag

BUDA-EILAND
KARAMBLAS | webshopbeurs voor interieur, mode en lifestyle met animatie voor
jong en oud. Ook op zaterdag. | 10.30 tot 18
uur | Budafabriek | www.karamblas.be
STADSPICKNICK | Spreid je picknicklaken
uit of schaar je aan een picknicktafel, breng
je picknick of barbecuevlees/vis/veggiegerecht én je eigen servies mee. Een professioneel barbecueteam bakt jouw vlees bruin.
Hapjes en drankjes kan je kopen in de foodtrucks | vanaf 11.30 uur | Leieboorden t.h.v.
Dam en IJzerkaai

BUDASTRAAT
GROENE LIVING | Nestel je met een boek
of een drankje in de gezellige, groene living
(uitgebaat door De Dingen en lokale handelaars)

GROTE MARKT / LEIESTRAAT
/ RIJSELSESTRAAT /
DOORNIKSESTRAAT
FIETSDORP | Accent op fietsen en duurzame mobiliteit, met onder meer:
- tweedehands fietsmarkt: kom je fiets verkopen of tik er één op de kop (inschrijven
niet nodig).
- Fietsparcours met hindernissen voor jonge fietsers.
- Kijk, ik fiets: leer op een paar uur tijd fiet-
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sen op 2 wielen. Inschrijven via www.kortrijk.be/veroverdestraat.
- Fietsherstelcafé: herstel samen met een
instructeur je fiets. Onderdelen koop je
tegen inkoopprijs.
- Bakfietsdemo: test de laatste nieuwe
bakfietsen.
- (Bak)fietsen pimpen
- Autodeelsalonnetje: info over autodelen
en deelauto’s.
GROEN TERRAS | met een knuffelboerderij, pony’s en speeltuigen voor peuters en
kleuters | t.h.v. Graanmarkt
ROLLERDISCO | Van op de tribune geniet
je van een match rollerhockey en een straffe show van ‘Blades on vinyl’. Tussendoor is
de rolschaatsvloer vrij voor het publiek. Initiatie en parcours voor jongeren (rolschaatsen beschikbaar) |Grote Markt
DEATHRIDE | voor jong en oud | Grote
Markt

SCHOUWBURGPLEIN
KAMPEN BOUWEN | Bouw een kamp onder begeleiding en tover het plein om tot
een ‘ridderkampenbouwplaats’. Tijdens autovrije zondag zijn helpende handen nodig om
het ridderpaaldorp af te werken en ridderkleren en zwaarden in elkaar te knutselen.
SCHOUWBURG VERTELT | Saskia Decoster vertelt verhalen voor jong en oud | 14
tot 18 uur | www.schouwburgkortrijk.be
KORTRIJK, STAD IN VERANDERING |
informatie over de stationsomgeving, de
grote werven in Kortrijk en de verhuis van
az groeninge

VLASMARKT,
DOORNIKSEWIJK EN TUNNEL
URBAN WAVES | Een indrukwekkende
combinatie van een muziekfestival met Belgische acts en de Europese top in heel wat
spectaculaire Urban Sports, met onder meer:

TWEEDE VLAAMSE
FIETSTELWEEK

- Initiaties urban sports : Glij met een
longboard de tunnel door
- Ropeskipping-show: de spectaculaire
versie van touwtje springen
- Pedal to the Medal: stuntshow van de
wereldtop trial, freestyle & flatland (door
Wesley Belaey, Kenneth Tancré en Barre
Neirynck)
- Podium met alternatieve bands | 14.30
uur Verified Amateurs | 16.15 uur Freddy
& De Vangrails | 18 uur The DD’s | 19.30
uur Vandal X | DJ sets Razzle Dazzle & La
Tourette Vlasmarkt
- Dj-set in de tunnel | 14 uur Speed Dial 7 |
18 uur
- Grote living van de Kringloopwinkel op
en rond de tunnel
- Straatgraffiti

Spring op je fiets en laat je tellen van 19 tot
26 september. Download hiervoor de FietsTelApp op www.fietstelweek.be en maak
kans op leuke prijzen! Net als vorig jaar leveren deze gegevens een schat aan informatie op voor iedereen die meewerkt aan
een beter fietsbeleid. De stad stelt zelf vaste
teltoestellen op ter hoogte van het Guido
Gezellepad (t.h.v. Kalkovenbrugje), het Wikingerpad (t.h.v. de Wikings) en het jaagpad Kanaal Bossuit.

RR www.kortrijk.be/kortrijkfietst
COZY CAR BRENGT
AUTODELEN DICHTERBIJ

INVESTEREN IN
FIETSINFRASTRUCTUUR

Het gedetai
lleerde
programma
vind je op
www.kortri
j
veroverdest k.be/
raat

maken gebruik van die fietsverbinding.
Ook als je niet in de buurt woont, is het er
aangenaam fietsen. Daarom verbeterde de
stad het fietscomfort en de veiligheid van
de fietspaden én van alle aansluitingen op
die fietsverbinding. De stad verwijderde
opstekende boomwortels, werkte niveauverschillen weg, legde een nieuwe verharding aan en verving paaltjes zodat ook
bakfietsen er voorbij kunnen. In Bellegem
pakte de stad een deel van het fietspad in
de Rollegemsestraat aan tussen de Munkendoornstraat en Bellegemplaats.

Goede fietsverbindingen zijn essentieel
in een fietsvriendelijke stad. Deze zomer
investeerde de stad in de kwaliteit van
belangrijke fietsverbindingen tussen het
centrum en het noorden van Kortrijk en in
Bellegem. De veilige fietsverbinding tussen
de Hoge Dreef, Heule Watermolen en het
Astridpark is een aaneenschakeling van trage verbindingen. Alle wijken uit de buurt

Autodelen is een perfecte manier om
geen eigen auto te moeten kopen en toch
gebruik te maken van een wagen als je er
één nodig hebt. Verschillende gezinnen
gebruiken samen een auto en delen de
kosten. Gemakkelijk, ecologisch én goedkoop! Cozycar (voorheen Autopia) ondersteunt autodelen door particulieren. Ben
je benieuwd hoe autodelen werkt, hoe je
je auto kan delen of hoe je je aansluit bij
een autodeelgroep in je buurt? Kom langs
op het infomoment in café De Dingen, Budastraat 12 op donderdag 29 september
om 19.30 uur.

van de 5 cambio-deelauto’s (waaronder 1
mini-bestelwagen) op te pikken. De standplaats aan het station verhuist tijdelijk naar
de parking langs de Wandelweg. De meeste Cambio-gebruikers opteerden immers
voor een standplaats aan de achterkant
van het station. De derde standplaats voor
Cambio-auto’s vind je aan de Graanmarkt.
Sinds kort deelt het stadsbestuur ook één
van de eigen poolwagens met de inwoners.

RRVoor meer info kan je terecht bij www.cambio.be

RRwww.cozycar.be
EXTRA STANDPLAATS
CAMBIO AUTODELEN
In Kortrijk vind je sinds kort een extra
Cambiostandplaats waar je een deelauto
kan ophalen. De standplaats ‘Jan Breydel’
bevindt zich op het Sint-Jansplein vlakbij
de Sint-Janskerk. Je kan er terecht om één

tas
Kortrijkseopfibiej ts
Parko,

Vanaf nu te ko
Kortrijk 1302 en
museum Texture,
ndag!
tijdens autovrije zo
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Week van de mobiliteit

PROJECTONTWIKKELAAR
BOUWBEDRIJF
VASTGOEDMAKELAAR

Veilig naar school
Kortrijk en de bouwsector ondertekenden
onlangs een “charter werftransport”. Daarin verbindt de bouwsector zich om geen
werftransport te organiseren in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren
van de scholen. Ook werftransport met
tractoren kan niet meer in de bebouwde
kom van Kortrijk. Deze maatregelen dragen bij tot een bereikbare, leefbare en veilige omgeving.

HOU DE SCHOOLOMGEVING
VEILIG
Op 1 september zwaaien de schoolpoorten
open en vullen jonge fietsers en voetgangers de straten. Het verkeer in de spitsuren
verloopt hierdoor opnieuw een stuk drukker. Bespaar jezelf verkeerstress en vertrek
eventueel wat vroeger zodat je minder gehaast bent op de weg. Respecteer zelf de
verkeersregels: rij niet te snel of parkeer
niet ‘eventjes’ op een voetpad of zebrapad
om de kinderen te laten in- of uitstappen.
Voorkomen is beter dan genezen: vermijd
zoveel mogelijk de schoolomgeving met
de auto. Parkeer beter wat verder en leg
het laatste stukje te voet af. Veilig is veel belangrijker dan snel!

WEES SLIM EN KIES DE FIETS
Tijdens de Week van de Mobiliteit houden
wij op vrijdag 16 september een Strapdag.
Dan zetten wij de leuke aspecten van ‘stappen’ en ‘trappen’ in de verf. Kom je die dag
ook met de fiets of te voet naar school? Zo
werk je mee aan een beter milieu en aan
je eigen gezondheid. De actie laat ouders
en kinderen nadenken over hun mobiliteitsgedrag en is vaak de eerste stap in het
thuislaten van de wagen voor schoolverplaatsingen.

SAMDAG
Donderdag veggiedag is intussen een begrip. Mobiel 21 lanceert vanaf 21 september een nieuwe dag op school: woensdag
Samdag. De boodschap is eenvoudig: elke
woensdag gaan zoveel mogelijk kinderen
en jongeren te voet, met de fiets of met het
openbaar vervoer naar school. Heel wat Kortrijkse scholen nemen deel, nu jij nog! Sam
de verkeersslang houdt een oogje in het zeil.
Je vindt hem op www.verkeersslang.be.

VEILIGER WERFTRANSPORT
Kortrijk is volop in verandering en dat zorgt
voor heel wat werven in de stad. Kom met
de fiets om files te vermijden en wees extra
voorzichtig met het vele werfverkeer. Stad

12 | STADSMAGAZINE KORTRIJK

WORD JIJ GEMACHTIGD
OPZICHTER?
Je ziet ze meestal dicht bij scholen: gemachtigd opzichters. Deze vrijwilligers
helpen kinderen en jongeren veilig oversteken op gevaarlijke plekken. Veel scholen
in Kortrijk hebben minstens één oversteker
nodig en zijn dus op zoek naar nieuwe vrijwilligers, ook voor plaatsen die niet rechtstreeks bij de schoolpoort liggen. Ben je
minstens 18 jaar oud en wil je gemachtigd
opzichter worden? Neem contact op met
de lagere school waar je wil helpen of met
onderwijs@kortrijk.be.
ADV_ERIBO_STADSKRANT_190X162.indd 1
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INFOCAFÉ
WOENSDAG 9 NOVEMBER
14 - 17 u.
BRUGGE · KORTRIJK · OOSTENDE · ROESELARE · TIELT · TORHOUT
STADSMAGAZINE KORTRIJK | 13

14 | STADSMAGAZINE KORTRIJK
STADSMAGAZINE KORTRIJK | 15
v.u.: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042, 8500 Kortrijk • Vormgeving: Team Communicatie Stad Kortrijk • Foto: © Henk Deleu

NIET TE SNEL
DANK JE WEL

SEPTEMBER 2016

SEPTEMBER 2016

EMIE

FI

Kortrijk Kort

Is uw dak voldoende geïsoleerd?
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Wist u dat er in opdracht van stad Kortrijk, onlangs een gedetailleerde
warmtefoto van uw dak genomen werd? De publieke thermografische beelden
staan op www.kortrijk.be/dakenscan
Uw gemeente is er zich meer dan ooit van bewust dat er bij de inwoners veel geld
via het dak verloren gaat. Volgens studies mag er aangenomen worden dat tot
30% via deze weg verdwijnt.

Plantjesverkoop

Dit vertaalt zich in een direct warmteverlies dat u flink wat geld kost!
Uw voordelen bij dakisolatie
✔ Tot 8€/m2 premie van de Vlaamse overheid
✔ Tot 12€/m2 premie van stad Kortrijk (max.50m2)
✔ 30% Fiscale recuperatie (max. 3070€)
✔ Bespaar vanaf dag 1
✔ Uitermate snel terugverdieneffect
✔ Korte installatieduur
✔ Comfortabel aanvoelend huis

Kortrijk zet zich
24 uur in tegen
Kanker

Stel dakisolatie niet langer uit. De premies worden afgebouwd!

Bel nu GRATIS 0800 15 160 of ga
naar www.dakenscan.be voor
een vrijblijvende prijsofferte

Kortrijk isoleert
IsoProtect - Ad_Kortrijk_Isoleert_190x125.indd 1

11/07/16 10:28

Levert uw burgemeester & sterrenchef het beste gerecht in deze stedenwedstrijd?

02 OKTOBER

KORTRIJK / GROTE MARKT - 14u
OLGAONTWERPT.BE

KORTRIJK / IZEGEM / DE PANNE / DEERLIJK / ROESELARE / WAREGEM
Meer info op www.kitchenbattle.be
ZORGT VOOR JE RUG, DAG EN NACHT

Levensloop Kortrijk is het 24-urenevenement ten voordele van de Stichting tegen
Kanker dat plaatsvindt op de terreinen
van sportcampus Lange Munte. Je bent
er welkom vanaf zaterdag 10 september
om 15 uur tot zondag 11 september om
15 uur om jouw bekommernis voor de
strijd tegen kanker duidelijk te maken.
Zaterdag, stipt om 15 uur, vindt de openingsceremonie plaats waarbij vechters
(mensen die kanker overwonnen hebben of momenteel nog in behandeling
zijn) een openingsronde wandelen en/of
lopen op het circuit. Elke aanmoediging
hierbij is welkom. Kom gewoon langs en
spreek één van de organisatoren in gele Tshirt aan. Weet dat de organisatoren elke
bijdrage ontzettend waarderen. Tijdens
dit evenement ligt de focus niet op het
sportieve, maar geeft Kortrijk de strijd tegen kanker een gezicht. Zaterdag is er om
21.30 uur een kaarsenceremonie die onze
medemensen herdenkt die de strijd tegen
kanker verloren. Wil jij een persoonlijke
kaarsenzakje langs het parcours plaatsen?
Neem dan een kijkje op www.levensloop.
be. Op zondag om 15 uur vindt de slotceremonie plaats waarbij alle aanwezigen
samen de laatste ronde wandelen of lopen. Op dit moment maakt men het ingezamelde bedrag bekend.

Zin om een bijdrage te leveren aan Kom
op Tegen Kanker? Van 16 tot en met 18
september vindt het Plantjesweekend
plaats. In Vlaanderen verkopen talrijke
vrijwilligers azalea’s. De opbrengst gaat
naar Kom op Tegen Kanker. Voor de 22ste
keer zetten in bijna alle Vlaamse gemeenten honderden comités zich in om een
plantjesverkoop te organiseren. Duizenden vrijwilligers gaan van deur tot deur
met de azalea’s, verkopen ze op de markt,
aan een grootwarenhuis of op het werk.
Kortrijk was, is en blijft koploper voor dit
goed doel. De opbrengst is bestemd voor
steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten. De palliatieve zorg en lotgenotengroepen krijgen steun, vrijwilligers
werken actief in meer dan 45 ziekenhuizen en mensen kunnen bij de Kankerlijn
terecht voor een luisterend oor of nuttige
informatie. Voor kinderen en jongeren
met kanker worden speciale activiteiten
opgezet. Het Vrijzinnig Centrum Mozaïek was er van in het begin bij en coördineert ook dit jaar het plantjesweekend
in Kortrijk. Vorig jaar gingen 9183 azalea’s
de deur uit, dankzij de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers.

Parkeerlessen
voor senioren
Op zondag 9 oktober om 10.30 uur organiseert het Kortrijkse parkeerbedrijf Parko
een gratis cursus 'inrijles ondergrondse
parkings voor senioren (60+)'. De inrijles
vindt deze keer plaats in de nieuwe ondergrondse parking op de Houtmarkt in
Kortrijk. Inschrijven kan nog tot 1 oktober
via info@parko.be met als onderwerp ‘Inschrijving inrijles 9 oktober’ of 056 28 12
12. Het aantal ingeschreven deelnemers is
onbeperkt. Na de les biedt Parko alle deelnemers een hapje en een drankje aan.

"In de wijk"
vervangt "Het
Boekske"
Net geen 25 jaar na het eerste nummer
verscheen afgelopen zomer de laatste editie van "Het Boekske", waarin het
nieuws uit de wijkcentra van het OCMW
werd gebundeld. De uitgave wordt vervangen door nieuwe, meer eigentijdse
publicaties. De zuidelijke rand, Bissegem, Marke en Heule krijgen elk hun
maandelijkse uitgave "In de Wijk", met
een uitgebreide activiteitenkalender. In
het stadscentrum verschijnen drie tweemaandelijkse wijkkranten.

RRwww.levensloop.be
ADV_STADSKRANT.indd 1
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Na het succes van de voorbije edities van @llemaal digitaal, schreeuwt het
initiatief om een vervolg. Vanaf september krijgt iedereen, van de volstrekte
computerleek tot de gevorderde surfer, de kans zich te verdiepen in een cursus
die helemaal aan je persoonlijk kennisniveau is aangepast. Vorig jaar bewees
Marie Soen nog dat je nooit te oud bent om te leren: op 87-jarige leeftijd volgde
zij nog een cursus over pc en het internet.

BEGINNERS
Wie nog nooit voor een computerscherm
zat, kan zich inschrijven voor de cursus 'Starten op het internet'. In 7 of 15 lessen, telkens
1 keer per week, leer je de basis over werken
met de pc, mailen en surfen op het internet
en word je wegwijs gemaakt in het thuisloket en de digitale dienstverlening van de
stad. Dat gebeurt in kleine groepjes, op een
rustig tempo, met lesgevers die goed weten
hoe ze beginnende computergebruikers
kunnen helpen. Voor de gewone cursus betaal je als Kortrijkzaan 20 euro, de uitgebreide versie (15 lessen) kost 40 euro.

VERVOLGOPLEIDINGEN
Marie Soen volgde op 87-jarige leeftijd
nog een cursus over pc en internet (© Kattoo)

@llemaal Digitaal,
een verhaal voor
jong en oud

Voor wie al goed met een computer kan
omgaan, maar zijn kennis nog wil verbreden, zijn er vervolgopleidingen: 'Sterker op
het internet', 'tablet- en smartphone-opleidingen', 'digitale fotografie en multimedia',
'Windows 10 en mailen en surfen'.

UITPAS
Wie een Uitpas heeft en een cursus van

MARIE
Vorig jaar gaf Marie Soen iedereen het
goede voorbeeld. Op haar 87ste nam ze de
moeite om zich meer vertrouwd te maken
met de computer en het internet. "Het was
de eerste keer in mijn leven dat ik met een
computer leerde werken," lacht de kranige
Bissegemse. "Ik volgde de starterscursus
van 7 lessen en had een heel goede lesgeefster." Marie volgde de cursus op eigen
initiatief. "Het was vooral de bedoeling om
op computer brieven te kunnen schrijven,
en dat lukt al aardig. Belangrijk is wel dat je
ook na de opleiding met de computer blijft
werken. Daarom probeer ik er dagelijks mee
bezig te zijn. Iedereen die op bezoek komt,

krijgt van mij vroeg of laat wel de vraag
mij wat te helpen. Onder meer van mijn
neef krijg ik veel steun." Marie heeft ook al
leren mailen. "Het is een ideale manier om
contact te houden met mijn kleinzoon, die
in Diksmuide als apotheker aan de slag is.
Door de afstand kan hij niet zo vaak op bezoek komen, maar door te mailen blijven
wij toch op de hoogte van wat wij doen."
Wie dacht dat Marie het hierbij zou laten,
heeft het verkeerd voor. "Vanaf september
zal ik opnieuw een computercursus volgen, aan de Wandelweg. Daar heb ik het
voordeel dat ik mijn wagen vrij dicht bij het
opleidingsgebouw kan parkeren. Bijleren
doe ik graag, het houdt me jong," besluit de
kwieke dame.

COMPUTERASSISTENTEN
Heb je vragen over je computer, tablet
of smartphone. Wil je hulp bij de digitale
dienstverlening, je computeropleiding, …
Vraag gratis hulp aan een computerassistent.

RRWaar en wanneer? Zie www.kortrijk.be/

allemaaldigitaal of bel het gratis nummer 1777.

SCHRIJF JE IN!
Op 8 september vindt een infomarkt plaats over de computerlessen van @llemaal digitaal en de
taalopleidingen in de dienstencentra . Afspraak van 10 tot 15 uur in Wijkcentrum de Zevenkamer,
Peperstraat in Heule. Klaar om bij te leren? Surf dan naar www.kortrijk.be, klik op thuisloket en ga
naar @llemaal digitaal. Of schrijf je in via het gratis nummer 1777. Ook in het stadhuis en de wijkcentra van het OCMW kan je je aanmelden. Doen!
WWW.KORTRIJK.BE/ALLEMAALDIGITAAL
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@llemaal digitaal volgt, krijgt 5 punten
die je kan inruilen voor leuke voordelen.
Uitpas-eigenaars met een laag inkomen,
komen in aanmerking voor een kortingstarief van 80%. De Uitpas kan je onder
meer kopen in de ontmoetingscentra, de
centrale bibliotheek, Sociaal Huis OCMW
of Uit in Kortrijk. Belangrijk is dat je voor
die aankoop een kleefbriefje van je mutualiteit meebrengt.

@
@ llemaaal
d ig ita all l
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Shotten
voor iedereen

Voetbal is een sport die duizenden mensen begeestert en voor alle
doelgroepen toegankelijk is. Zo krijgen in Kortrijk ook personen met een
beperking en meisjes kansen om zich helemaal uit te leven. Tijdens de
Maand van de Sportclub krijg je bovendien tal van mogelijkheden om de
conditie bij te spijkeren.

Eén van de meest in het oog springende initiatieven, is voetbal voor mensen met een
beperking. Initiatiefnemer Dave Vanhoutte
bundelde hiervoor de krachten met voetbalclub KFC Marke. "Kinderen met een beperking moeten ook de kans krijgen om te voetballen," zegt Dave. "Zij hebben daar evenveel
recht op als valide mensen. Dankzij de ondersteuning van de stad en Recreas (Recreatief
Aangepast Sporten, de grootste door Sport
Vlaanderen erkende recreatieve sportfederatie voor personen met een beperking, n.v.d.r.)
is dat nu mogelijk bij KFC Marke, een vereniging die op deze manier bewijst dat ook valide clubs perfect in staat zijn om personen
met een beperking te integreren."
Dave begon met het initiatief nadat zijn
zoontje Nathan door zijn beperking problemen had om zijn sport te beoefenen in een
‘gewone’ club. "Behalve peter Jean-Marie
Pfaff en meter Justine De Jonckheere ondersteunen talrijke gemotiveerde vrijwilligers
en begeleiders het G-voetbal bij KFC Marke.
Vanaf dit seizoen nemen wij deel aan de Gvoetbalcompetitie, waarin vorig jaar in WestVlaanderen al veertien clubs aan meededen.
Het grote verschil is dat bij G-voetbal spelers
worden ingedeeld volgens niveau, en niet
volgens leeftijd. Bij een te groot niveauverschil haalt de beste ploeg enkele spelers van
het veld, zodat het voor iedereen plezant
blijft." Wie geïnteresseerd is om op een of
andere manier deel uit te maken van dit verhaal, kan contact opnemen met Dave op het
mailadres dave.vanhoutte@skynet.be.

© Kattoo

MEISJESVOETBAL
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In onze stad is ook het meisjesvoetbal aan
een sterke opmars bezig. "Sinds het ontstaan

van DV Kortrijk, de Kortrijkse club waar zowel meisjes als vrouwen kunnen voetballen,
brachten wij elk seizoen een meisjesteam in
competitie. Vandaag staan wij paraat met
vier meisjesteams (DU16, DU 13 en 2 teams
DU11) om het nieuwe seizoen aan te vatten.
Met een goede begeleiding en doorstroming krijgen onze leden vanaf de leeftijd
van 16 jaar de mogelijkheid om verder te
groeien bij een volwaardig damesteam in
onze club of elders," zegt Daniel Schaerlaeckens, secretaris en jeugdverantwoordelijke
bij DV Kortrijk. De meisjes kunnen sinds half
augustus terecht op het sportcomplex SC
Ter Biezen, aan de Heulsestraat 82 in Bissegem. Meer info bij danielschaerlaeckens@
gmail.com (www.dvkortrijk.be). Ook bij de
dames van Marke, Bellegem en Aalbeke kan
je je aansluiten. Keuze genoeg dus.

RRInfo vind je op www.kortrijk.be/jeugdsportwijzer

© Kattoo

VOETBAL VOOR MENSEN
MET EEN BEPERKING

Maand van
de Sportclub
Van 1 tot 30 september loopt de Maand
van de Sportclub. Daarbij openen heel
wat Kortrijkse sportclubs de deuren
om het grote publiek met sport te laten kennismaken. Op de website sportersbelevenmeer.sport.vlaanderen
ontdek je de initiatieven die alle deelnemende sportclubs in die periode
organiseren. Zo pakken bijvoorbeeld
diverse sportclubs uit Heule op 14 september uit met een kennismaking met
hun sportaanbod op het Lagaeplein.
Voor deze activiteit en andere initiatieven zorgt het Team Sport van de stad
voor ondersteuning. Wil je echt de stap
naar een club zetten? Op www.kortrijk.
be/jeugdsportwijzer vind je alle contactinfo van de Kortrijkse sportclubs
met jeugdwerking.
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Vijfde woningenwandeling

DIVERSiteit IN DE RIJ
De vijfde woningwandeling leidt je op zondag 2 oktober langs woningen
in Heule en Bissegem. Ontdek hoe divers wonen is in de deelgemeenten
van Kortrijk. Naar jaarlijkse traditie neemt de woningwandeling je mee
langs inspirerende pareltjes van woningen en verrassende projecten. Zowel bescheiden als iets grotere gerenoveerde panden barsten van de inspirerende ingrepen en renovatie-ideeën. Omdat de afstanden iets groter
zijn dan in de binnenstad, stippelden wij een fietsroute uit. Alle info vind je
op de www.kortrijk.be/woningwandeling.

AGENDA VAN 1 SEPTEMBER T.E.M. 5 OKTOBER 2016

SCHRIJF TIJDIG IN!
De woningwandeling vindt plaats op zondag 2 oktober tussen 13 en 18
uur. De route start tussen 13 en 15.30 uur. Wil je tijdens het fietsen of wandelen enkele woningen van binnenuit bekijken? Dan kies je op voorhand
maximum drie woningen uit en reserveer je een tijdstip waarop je ze wil
bezoeken. Dat kan bij de dienst Toerisme in het Begijnhofpark tegen een
kleine bijdrage van 5 euro per volwassene. Inschrijven kan van 16 tot 30
september tussen 10 en 17 uur. Een aantal panden zijn vrij toegankelijk
zonder inschrijving. Bij de start van de wandeling/fietstocht krijg je een
overzicht van die locaties. Op die zondag kan je op verschillende locaties
ook je fiets laten labelen door het Stedelijk preventieteam.

RR www.kortrijk.be/woningwandeling

WIN

FILM | TONI ERDMANN | Verschillende data en uren zie
website | 20.15u | € 9/7,5 (-26/+65)/gratis (-3) | Budascoop,
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

steden, Min. de Taeyelaan | 056 20 05 10 | www.natuurpunt.be *
BEURS | RUILBEURS CURIOSA | 8 tot 11u, ook op zo
2/10 | LDC De Zonnewijzer, Langemeersstraat 6 | 056 22 80 92 *
SPORT | 5de EDITIE ‘SAVATTESCHIETEN’ | 12 tot
19u | 5 keer voor € 2 | Café ’t Schuttershof, Markekerkstraat 24, Marke *

DONDERDAG 1 SEPTEMBER

DINSDAG 6 SEPTEMBER

FILM | LA PAZZA GIOIA | 20.15u, ook op za 3 en ma 5/9
om 20.15u | € 9/7,5 (-26/+65)/gratis (-3) | Budascoop Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
FILM | TANNA | 20.15u | verschillende data en uren zie website | nog tot 20/9 | € 9/7,5 (-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

STAMBOOMONDERZOEK | OP ZOEK NAAR JE FAMILIEGESCHIEDENIS | 14 tot 16.30u, ook op 13/9 |
gratis | Stadsarchief Kortrijk, Kortrijksestraat 388a | inschrijven
via 056 27 88 00 of stadsarchief@kortrijk.be *

VRIJDAG 2 SEPTEMBER

FILM | SAMUEL IN THE CLOUDS | 20.15u | € 9/7,5
(-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |
www.budakortrijk.be
FILM | FRANTZ | 20.15u | verschillende data en uren zie
website | nog tot 4/10 | € 9/7,5 (-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

T.E.M. MAANDAG 3 OKTOBER

De winnaars van vorige maand
Heel wat lezers herkenden de nieuwe brug over het
water in de Bosstraat in het Stadsgroen Marionetten.
Tien lezers mogen een gratis exemplaar van het
boek “Nieuw leven in de fabriek” ophalen tijdens
de openingstijden van het Onthaal- en meldpunt
van de stad: Nicole Amerlynck, Lieven Steenhoudt,
Rudy Brouckaert, Nancy Mehuys, Filiep Algoet, Lode
Delombaerde, Lies Wallaert, Carl Moerman, Karen
Moortgat en Ann Vervacke.

FEEST | MARKSE SEPTEMBERKERMIS | met o.a.
om 21u optreden van De Toape Geroapte | ook op za 3/9 met o.a.
karaoke en fuif met DJ Kestified en op zo 4/9 optreden van Anke
| Markeplaats | www.marke.be*
BUITEN BEWEGEN | BUDA'S HART ON THE
MOVE | 13.30 tot 16.30u | Buurthuis Lange Munte, Lange
Munteplein 7 | www.kortrijk.be/buitenbewegen
FEEST | VERJAARWEEKEND LUCKY LUKE |
ook op 3 en 4/9 | Vandaleplein en Sint-Maartenskerkhof | www.
avanco-adventure.be | zie ook p 3 *
BRADERIE | SEPTEMBERBRADERIE | ook op 3 en
4/9 | stadscentrum | www.k-in-kortrijk.be *

ZATERDAG 3 SEPTEMBER

Ken jouw stad!
Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 september een kaartje
naar: Stadsmagazine, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar
stadsmagazine@kortrijk.be. Tien lezers maken kans op een zaklamp/musketon
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EXPO | KUNST OP ZUIDERS GRAS | 15-tal tuinen
in Zuid-Kortrijk en Sint-Denijs vormen het decor voor 10-tallen
kunstenaars | ook op zo 4/9 | kunstopzuidersgras.be
DANCE BATTLE | TACTICAL MOVEMENT | 12 21u | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | www.facebook.com/
tacticalmovement
FILM | HOLLYWOOD REVISITED: THE NICE
GUYS | 20.15u | ook op di 6/9 | € 9/7,5 (-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

ZONDAG 4 SEPTEMBER
WANDELING | ALS GEVELS SPREKEN OP
OVERLEIE | 10.30u | start aan Toerisme Kortrijk, Begijnhofpark | € 4 | 056 27 78 40 | toerisme@kortrijk.be *
UITSTAP | WANDELFEEST NATUURTUIN
DESLOOVERE | 7 tot 15u | Start aan basisschool Drie Hof-

WOENSDAG 7 SEPTEMBER

van Heule’ op het programma, een spannende strijd
tussen acht ‘Heulse Freules’.
Het hele weekend staat in het teken van feest. Tijdens
‘Friday Beats’, de fuif op vrijdag, kan je je uitleven op
de beats van onder andere 2EMPRESS. Zaterdag kan
je eerst aanschuiven voor de dorpsmaaltijd. Daarna
heb je de keuze tussen Garden Grooves, de kroegentocht of de afterparty van de verkiezingsavond.
De bekendmaking van het nieuwe Tineke van Heule
sluit het weekend af.

RRJe vindt het programma en alle praktische
info op www.tinekesfeesten.be

DONDERDAG 8 SEPTEMBER
GESPREK | CITIZENS FOR THE FOODTURE |
Infoavond burgertraject over duurzame voeding | 18 tot 22u |
De Heerlijkheid van Heule, Zeger van Heulestraat 51, Heule |
www.vredeseilanden.be/citizensforthefoodture *

VRIJDAG 9 SEPTEMBER

ZATERDAG 10 SEPTEMBER

THEATER | PARADOX | 20 tot 23u, za 10/9 van 20 tot 23u |
€ 15 | Schouwburg, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.
schouwburgkortrijk.be
EXPO | KNOFLOOK KUNSTROUTE | 19u, za 10/9
van 14 tot 19u, zo 11/9 van 14 tot 18u | Kasteel Heule | www.
knoflook-heule.be *

VOORDRACHT | GRIEPVACCINATIE | 15 tot 17u | OC
Marke, Hellestraat 6 Marke | 056 21 21 02 *
LEZING | EUROPEES KANTWERK EN NOORDAFRIKAANSE WEEFSELS: ABSTRACT EN
TOCH BOORDEVOL BETEKENIS | 11 tot 12u |
TEXTURE - Museum over Leie en Vlas, Noordstraat 28 | 056 27
74 70 | www.texturekortrijk.be
BEURS | TWEEDEHANDSBEURS | 13 tot 17u | OC
De Wervel, Processiestraat 6 Bellegem | 056 22 61 77 | www.
gezinsbondgewestkortrijk.be *
WANDELEN/LOPEN | LEVENSLOOP | Teams lossen
elkaar 24 uur lang af, tijdens een estafette rond een parcours,
ten voordele van de Stichting tegen Kanker | 15 tot 15u | www.
levensloopkortrijk.be | zie ook p 17 *
FESTIVAL | K-TOWN FESTIVAL | vanaf 13u | ticket te
bestellen via website - € 20/studenten kunnen ticket inwisselen
voor drankbonnen | Campus VIVES, Doorniksesteenweg 145 |
www.ktownfestival.be

TINEKESFEESTEN
PALMEN HEULE IN
Tijdens het tweede weekend van september staat
Heule opnieuw op - ecologische - stelten. De organisatoren van de Tinekesfeesten kiezen er dit jaar
voor om voluit de groene kaart te trekken met als
hoogtepunt het verkopen en het planten van bomen
in het Tinekesbos. Tijdens deze 53ste editie van de Tinekesfeesten staat uiteraard de verkiezing van ‘Tineke
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BODIES OF LACE IN TEXTURE
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Andere bezienswaardigheden zijn:
- Herberg Oud Cortryck
- Het Begijnhof
- De Sint-Antoniuskerk
- Hoeve De heerlijkheid van Heule
- Casalis, industrieel pand

RROm 10 en 14.30 uur vindt een

stadswandeling plaats over industrieel
erfgoed. Afspraak: voorkant van het
stationsgebouw.
www.museumxkortrijk.be

RR

Op zaterdag 10 september geeft Paul Vandenbroeck om 11 uur in Texture, museum over Leie en
vlas, een voordracht over het verband tussen Europees kantwerk en Noord-Afrikaanse traditionele
weefsels. De toegang is gratis.
Voornoemde lezing kadert in het project ‘Bodies of
Lace’. Een ‘lichaam van kant’ is een metafoor voor een
fijn gestructureerde wirwar die zich als een transparant netwerk laat lezen. Deze gevoeligheid vertaalt
Radical HeArts in verschillende media.

RR€ 8 | Reservatie: texture@kortrijk.be
ZONDAG 11 SEPTEMBER

OPEN MONUMENTENDAG
FOCUST OP LICHT
De Open Monumentendag op 11 september heeft
‘licht’ als thema. Eerste blikvanger is het historisch
stadhuis. In de oude schepenzaal en raadzaal zorgen neogotische luchters en glasramen voor een
plechtige belichting. De middeleeuwse kelder van
het stadhuis kan je ook bezoeken. Maar breng je
zaklamp mee! Hier zorgen verlichtingstoestellen
uit lang vervlogen tijden voor een geheimzinnige
sfeer. Je ziet er foto's van andere middeleeuwse
kelders uit de historische stadskern. De Werkgroep
Onroerend Erfgoed laat haar licht schijnen over het
beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad en geeft
toelichting bij actuele dossiers.
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CONCERT | DANNY FABRY EN DE POPKONING | 14.30u tot 16.30u | € 8 | OC De Vonke, Lagaeplein 24
Heule | 056 24 06 20 | www.devonke.be *

RROp vrijdagavond om 18u. een optreden

van Le Temps d’Une Chanson,
zaterdagnamiddag om 15u. o.m. een
optreden van de Piepkes, het kinderproject
van Pieter Jan De Smet, Sioen en Roland,
en op zondagnamiddag een pianoconcert.

WORKSHOP | FRUIT IN VIJF TEXTUREN - KWALITATIEVE VERWERKINGSMETHODEN | 20u |
OC Marke, Hellestraat 6 | 056 22 55 41 | tuinhiermarke@telenet.be *
PRAATKAFFEE | PRAATKAFFEE IN BALANS |
Ontmoetingsmoment voor familieleden van mensen met een
psychische kwetsbaarheid | 19.30u | VC Mozaiek, Overleiestraat
15A | € 1 | www.psyzuid.be *

LEZING | WEGWIJS IN DE PRODUCTEN EN
IDEEËN VAN DE VEGETARISCHE KEUKEN |
19u | € 12 | 056 26 06 00 | Vormingplus, Wandelweg 11 |www.
vormingplusmzw.be *
FILM | KIKI EL AMOR SE HACE | 20.15u | verschillende data en uren zie website | nog tot 4/10 | € 9/7,5 (-26/+65) |
Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

VRIJDAG 16 SEPTEMBER

Tijdens het weekend van Open Monumentendag
openen twee nieuwe publiekstrekkers de deuren in
het Kortrijkse Begijnhof. Het voormalige Huis van de
Groot-Juffrouw herbergt vanaf dan een koffiehuis.
Bezoekers kunnen er genieten van een kopje koffie
in één van de parels van het stukje Werelderfgoed
dat het Begijnhof is. Naast de grote inkompoort
kan je ook een nieuwe kijkwoning bezoeken. Deze
woning vormt een geheel met het belevingscentrum. In de kijkwoning zie je het stereotype, volkse
beeld van de Begijnen dat onterecht bij veel mensen
leeft. Het belevingscentrum maakt komaf met dit
beeld door aan te tonen dat Begijnen geen kwezels
waren, maar heilige, glorieuze vrouwen. Geniet
het hele weekend van rondleidingen en animatie.

DINSDAG 20 SEPTEMBER

WOENSDAG 14 SEPTEMBER

VOORDRACHT | NOG KATHOLIEK NA VANGHELUWE? OVER MISBRUIK VAN KINDEREN
EN DE TOEKOMST VAN DE KERK | 20u | € 10
(add)/8 (vvk) | OC Aalbeke, Aalbekeplaats | www.davidsfonds.be *

OPENING HUIS VAN DE
GROOTJUFFROUW EN NIEUWE
KIJKWONING BEGIJNHOF

| Kaffee Damast, Noordstraat 28 | 056 98 00 86 | www.facebook.
com/Kaffee-Damast *
FEEST | AUTOVRIJE ZONDAG | Stadscentrum | www.
kortrijk.be/veroverdestraat zie ook p 9 t.e.m. 12
LOPEN | BRUGGENLOOP | 9.30u: kidsrun en G-Loop,
start Sint-Amandsplein, 10.30u: 5 en 10 km, start Budabrug |
www.bruggenloop.be *

MAANDAG 12 SEPTEMBER

DONDERDAG 15 SEPTEMBER

Van 10 september tot en met 2 oktober loopt
de tentoonstelling ‘Bodies of Lace’. In de Schatkamer van Texture bewonder je beeldende kunst van
Saskia Snauwaert, Pé Vermeersch en Linda Vinck,
samen met unieke Tunesische weefsels.
Op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober ontdek je telkens om 20 uur ‘Bodies of Lace’,
fijne en eeuwenoude weefselstructuren, vertaald in
beweging en klank. Vertolkt door Pé Vermeersch
(dans) en Arne Deforche (cello).

MARKT | EL RASTRO | retro- ambachtenmarkt en
hoevepicknick | 10-18u | Tientjesstraat 60, Bissegem | info@
plakwerkontwerp.be

VERKOOP | KOM OP TEGEN KANKER | Azaleaverkoop | ook op za 17/9 en zo 18/9 | www.vcmozaiek.be
FESTIVAL | DANSPUNT INVITES | t.e.m. 18/9 | BUDA
Kunstencentrum, Kapucijnenstraat 10 | www.danspunt.be *
FILM | CLASSICS RESTORED: JEANNE DIELMAN 23, QUAI DU COMMERCE, 1080
BRUSSEL | 20.15u | € 9/7,5 (-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be
BENEFIETCONCERT | TRINITY | Ten voordele van Kinderarmoedefonds ‘Jacques en Lieva Deweerdt-De Lille’ |
20u | Sint-Michielskerk | € 15 (add)/ 10 (vvk) | www.sintmichielsbeweging.be

ZATERDAG 17 SEPTEMBER
FEEST | SINT-CORNELIUSFEESTEN AALBEKE |
t.e.m. 18/9 | Aalbekeplaats | 056 40 18 92 | www.aalbeke.be/
corneliusfeesten *
DIGIDOKTER | PC-BEVEILIGING | 10 tot 12u | € 3 |
Oranje Zaal Bibliotheek, Leiestraat 30 | 056 26 06 00 | www.
vormingplusmzw.be
WORKSHOP | SAMEN TUINIEREN OP LEILEKKERLAND | 9.30 tot 12.30u, ook op zo 2/10 | gratis | Reepkaai 2 | 056 21 87 39 | www.velt.be *
MARKT | KARAMBLAS | ook op 18/9, open zo van 10.30
tot 18u, za van 14.30 tot 20u | Budafabriek, Dam 2A | www.karamblas.be | zie ook p 9
CONCERT | DE KETNETBAND SMIJT ZICH
100% | 17u | € 12 | OC Aalbeke, Aalbekeplaats 6 | 056 23 98
50 | www.schouwburgkortrijk.be
CONCERT | WUNDT - GUY ET LES MICHELINS |
19u | gratis | OC Rollegem, Tombroekstraat 2 | 056 27 77 60

WOENSDAG 21 SEPTEMBER

'WE COULD BE HEROES'
OPENINGSWEEKEND
SCHOUWBURG
Schouwburg Kortrijk is klaar voor het begin van het
nieuwe cultuurseizoen. Op 17 en 18 september luidt
het openingsweekend een jaar vol culturele hoogtepunten in. Schrijfster Saskia De Coster is de gelegenheidsgastvrouw en nodigt haar ‘helden’ uit: Admiral
Freebee, Tom Lanoye, Barbara Sarafian, Ish Ait Hamou, Bonom, Herman Brusselmans en nog vele anderen. Tijdens het ontdekkingsparcours ‘Discovery Channels’ leer je alle hoeken en kanten van de Schouwburg
kennen. In het luisterbos geniet je van intrigerende
audioverhalen en op zaterdag 17 september geeft de
groep Ertebrekers de aftrap voor een spetterende party!

RRza 17/9 | Viewmaster met Joost

Vandecasteele, Barbara Sarafian, Saskia
De Coster | 18.30u | € 9
za 17/9 |'Discovery Channels' met Ish
Ait Hamou, Saskia De Coster & Inne
Eysermans | 20.15u | € 11
za 17/9 | Ertebrekers & Party | 22.30u |
€ 16
zo 18/9 | 'Je held of je leven' met Inne
Eysermans, Admiral Freebee, Tom Lanoye,
Herman Brusselmans,... | 20.15u | € 16
www.schouwburgkortrijk.be

RR
RR
RR
RR

ZONDAG 18 SEPTEMBER
BOOTTOCHT | BOOTTOCHT DOOR KORTRIJK MET GIDS | 10.30u, ook op zo 2/10 | aanlegsteiger Guido Gezellepad | € 20 | 0478 63 39 92 |
www.gidsenplus.be *
LEZING | SOORTEN EN EIGENSCHAPPEN
VAN KNOL- EN BOLGEWASSEN | 10 tot 12u |
Wijkcentrum Zonnewijzer, Lange Meersstraat 6 | users.telenet.
be/tuinhier-kortrijk *
CONCERT | VLAZZ JAZZ JAM SESSIES | 19u | gratis

LEZING | MAARTJE DUIN, KATHARINA
SMETS, TJITSKE MUSSCHE & INNE EYSERMANS MET 'LUISTERAVOND: IEDER DAG
VERDWIJNT ER WEL IETS' | 20.15u | € 7 | Schouwburg, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
THEATER | ONTDEK MARKANT KORTRIJK |
Voorstelling jaarprogramma | 19.30 tot 22.30u | € 20 | 't Waaihof, Graaf de Smet de Naeyerlaan 18 | www.markantvzw.be/
kortrijk *
VAKBEURS | INTRAFOOD | 10 tot 18u, ook op do 22/9 |
Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 | gratis voor professionelen
| 056 24 11 11 | www.intrafood.be *
FILM | JUSTE LA FIN DU MONDE | 20.15u | Verschillende data en uren zie website | nog tot 3/10 | € 9/7,5
(-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |
www.budakortrijk.be
FILM | FUOCOAMOARE | 20.15u | Verschillende data en
uren zie website | nog tot 4/10 | € 9/7,5 (-26/+65) | Budascoop,
Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

DONDERDAG 22 SEPTEMBER

VERJAARDAGSFEEST
NOORD-ZUID IN KORTRIJK
Op donderdag 22 september viert de Kortrijkse
Noord-Zuid-beweging feest. De Noord-Zuid raad
bestaat 30 jaar en 11.11.11 blaast 50 kaarsjes uit.
Het postgraduaat Duurzame Ontwikkeling begint
een nieuw academiejaar mét een nieuwe naam.
Deze drie organisaties werken al jaren samen
met verschillende partners. Op donderdag 22
september zetten zij deze samenwerking op
een feestelijke manier in de kijker. Iedereen
met interesse in internationale samenwerking
en mondiale uitdagingen is welkom op deze
feestavond. Je ontmoet er oude bekenden, er is
een Keynote-speech door Peter Wollaert (UNITAR/CIFAL) over de duurzame ontwikkelings-

doelen, je kan er smullen van verjaardagstaart
en Quindo zorgt voor muzikale intermezzi.

RRDo 22/9 | 19u | gratis | Budascoop,

Kapucijnenstraat 10 | Inschrijven vooraf
is noodzakelijk via www.kortrijk.be/nieuws/
verjaardagsfeest-noord-zuid-in-kortrijk

VRIJDAG 23 SEPTEMBER
DANS | ULTIMA VEZ / WIM VANDEKEYBUS
MET 'IN SPITE OF WISHING AND WANTING' | 20.15u | € 28 | Schouwburg, Schouwburgplein 14 |
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
LEZING | EEN CHRISTELIJKE KIJK OP ISIS | 20u |
Wijkcentrum Zonnewijzer, Langemeersstraat 6 | 0491 92 91 58 |
www.depottenbakker.be *
KERMIS | SEPTEMBERKERMIS BISSEGEM |
Avondmarkt vanaf 17u, Parking Rietput en Fakkeltocht om 20u,
Bissegemplaats | ook op za 24 met o.a. koers, Koningschieting,
reuzenstoet en optredens van No Direction Home en DJ Joeri |
ook op zo 25/9 met rommelmarkt en 'That's All Jazz' met optreden van Crescendo | www.bissegem.be *
STOET | REUZENSTOET MINNEKE & FRIENDS |
17.30u start stoet, Driekerkenstraat 130 | https://www.facebook.
com/Bissegemse-reuzin-Minneke--737064986348073/?fref=ts

ZATERDAG 24 SEPTEMBER
CONCERT | OKON & THE MOVEMENT | 21u | € 8 |
A.A.P., Spinnerijstraat 105 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
KERMIS | SEPTEMBERKERMIS BELLEGEM | ook
op zo 25/9 | 0475 51 41 48 *
DAG VAN DE KLANT | LEESCAFÉ, MUZIEK EN DJ,
WORKSHOP BUTTONS MAKEN, COVERFACE, …| 10 tot 16 u | Centrale bibliotheek, Leiestraat 30 |
056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek/dagvandeklant

ZONDAG 25 SEPTEMBER
MARKT | 14de KORTRIJKSE BOERENMARKT |
14 tot 19u | gratis toegang| Kinderboerderij Marke, Moteweg11 *
CONCERT | INDIAN SUMMER OP OVERLEIE | 19
tot 22u | € 5 | VC Mozaïek, Overleiestraat 15a | www.superiordanceband.be *
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MAANDAG 26 SEPTEMBER
CONCERT | GUNTHER NEEFS | 14.30u | € 10 |
OC De Wervel, Processiestraat 6 Bellegem | 056 23 98 55 |
oc.dewervel@kortrijk.be

DINSDAG 27 SEPTEMBER
VOORDRACHT | DARMKANKER | 14.30u tot 16.30u |
€ 3 | Wijkcentrum Cirkant, Hellestraat 6 Marke | www.
uitinvlaanderen.be/agenda/e/voordrachtdarmkanker/
539d9db7-6fe7-41f0-bfd3-50f76e2ce25c *

DONDERDAG 29 SEPTEMBER
CONCERT | LE BUTCHERETTES + SUPPORT
TBA | € 12 | De Kreun, Conservatoriumplein 1 | 056 37 06 44 |
www.dekreun.be
EXPO | FAIR AND SQUARE | t.e.m. zo 23/10, open zo
van 11 tot 17u, do, vrij, za van 14 tot 17u | Paardenstallen, Korte
Kapucijnenstraat | 056 27 77 82 | www.bu-box.be
GESPREK | DIALOOGTAFEL | 19.30u | gratis | OC Marke,
Hellestraat 6
INFOAVOND | COZYCAR ON TOUR BRENGT
AUTODELEN DICHTERBIJ | Café De Dingen, Budastraat 12 | 19.30u | 09 242 32 75 |www.cozycar.be *
FILM | KUMIKO, THE TREASURE HUNTER |
20.15u | ook op ma 3/10 | € 9/7,5 (-26/+65) | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

SEPTEMBER 2016

conflicten, dezelfde strategische plekken worden
ook nu opnieuw bevochten. Het is een eindeloze en
uitzichtloze carrousel van geopolitieke spelletjes, een
langgerekt taartgevecht.
Oeps is geen geschiedenisles, maar toont de wreedheid en waanzin van de oorlog, met een streepje
burleske erdoor. De voorstelling maakt deel uit van
GoneWest, de culturele herdenking van WOI door de
Provincie West-Vlaanderen.

RROp do 29, vrij 30 september en op zat 1,

do 6 en vrij 7 oktober | 20.15u | € 11/9 |
Theater Antigone 056 24 08 87 | www.
antigone.be

WIN

Wil jij erbij zijn? Mail je gegevens vóór 15 september naar
post@antigone.be en maak
kans op één van de 3 duotickets!
Theater Antigone neemt contact op met
de winnaars.

ZATERDAG 1 OKTOBER

PAND.A'S HERFSTIVAL

HET GROOTE MONDIALE
TAARTGEVECHT IN
17.5 BURLESKE SKETCHES
Voor “Oeps, of het Groote Mondiale Taartgevecht in
17.5 burleske sketches” verdiepten Jos Verbist en Raven Ruëll zich twee jaar lang in de geschiedenis van
de Groote Oorlog. Zij stelden vast dat die nooit echt is
opgehouden. Dezelfde machten spelen in de huidige

Pand.A viert het einde van de zomer met een geweldig feest. Kom genieten van een vijftal keigoede
bands die het publiek in de watten leggen. Je kan er
ook aanschuiven voor een BBQ waar zelfs vegetariërs
duimen en vingers van aflikken. De feestelijke dag
begint met PandA’s allerlaatste rommelmarkt.
Kom zeker langs op 1 oktober, of het nu is uit
nostalgie, uit eerbetoon aan de zomer, als
muziekliefhebber of gewoon om het jonge
grut nog eens te laten ravotten rond de Villa.

standhouder voor de rommelmarkt (€2)
kan via 0486 82 36 55 of panda.kortrijk@
gmail.com.
Info: www.facebook.com/pandakortrijk

RR

_ohara Sunday funday
@budabeach

ZONDAG 2 OKTOBER
OPENDEUR | OPEN BEDRIJVENDAG | 10-17u | Infrabel Seinhuis & LCI, Voka Kamer van Koophandel, Fabriek voor
de Toekomst, Ortho-Kin, Ergodôme, Beugnies les Chocolats zijn de
deelnemende bedrijven uit Kortrijk | www.openbedrijvendag.be
LEKKERSTE WEEKEND | KITCHEN BATTLE | 14u |
Grote Markt | www.kitchenbattle.be | zie ook p 8
WANDELING | EROP EN ERONDER | 10.30u | € 4 |
afspraak aan Toerisme Kortrijk, Begijnhofpark | 056 27 78 40 |
toerismekortrijk.be *
WANDELING | WONINGWANDELING DIVERSITEIT IN DE RIJ | 13-18u | Heule en Bissegem | www.
kortrijk.be/woningwandeling
MATINEECONCERT | ANNE LE ROY PETIT & MATHIEU PETIT | 11u | € 11/8 (-26) | Concertstudio, Conservatoriumplein 2 | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
CINEMAATJES | SIV GAAT LOGEREN (6+) & THE
SLEEPING GIANT (14+)| 10u en 14u | ook op wo
5/10 om 14u | € 6,5 (kinderen en volwassenen) |ontbijt op zo
2/10 om 9u: +€8 / +€4 (-12), reserveren verplicht via info@
budakortrijk.be | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01
| www.budakortrijk.be
WORKSHOP | LITTLE COOKS | kookworkshops voor
kinderen met o.a. een echte kinderfoodtruck | in samenwerking
met Event Management VIVES en De Kleine Chef | 14 - 17u |
winkel-wandelstraten Kortrijk | https://www.vives.be/sundayshopday-kortrijk
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WOENSDAG 5 OKTOBER
CONCERT | JASPER HUYSENTRUYT MET
'CONDORS' | 21u | € 8 | Kaffee Damast, Noordstraat 28 |
056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be
VOORDRACHT | SVEN NYS | 20u | € 12 (add)/10 (vvk) | OC
Marke, Hellestraat 6 | www.marke.be

martvlieg#schapen
de #venning #igko op
rtrijk

Invasie van de
Pokémon Go-gamers
in het Albertpark
#igkortrijk

RRInschrijven voor de BBQ (€7) of als

JOUW ACTIVITEIT OOK IN DE NIEUWE UIT IN KORTRIJK ? SLECHTS ÉÉN MANIER !
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 november: 26 september, editie december: 24 oktober.
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THEATER |
DE
FIETSENDIEF
MET
MARTHA!TENTATIEF, THEATER ZUIDPOOL & HET TONEELHUIS | 20.15u | € 16/8
(-26) | Schouwburg, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 |
www.schouwburgkortrijk.be
LEKKERSTE WEEKEND | KORTRIJKE KINDEREN KOKEN | 14u | Grote Markt | www.lekkersteweekend.be | zie ook p 8

De items die aangeduid
zijn met een sterretje
zijn nog GEEN UiTPAS
activiteiten.
Meer info over UiTpas:
www.uitinzuidwest.be/uitpas
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Zomerconcert Marke (© Kattoo)

