BIJT IN
KORTRIJK
ACTIVITEITENKALENDER
ZOMER 2017

IN DE KIJKER

ZOMERMARKTEN
Kom op 4 donderdagen in de vakantie naar de
zomermarkten op de gezelligste pleintjes van de
stad! Je kan heerlijke hapjes proeven, cocktails
drinken en genieten van leuke concerten. Ook
KRAC is aanwezig. De zomermarkten beginnen om
17 uur en de optredens om 20 uur.
Waar:

Sint-Maartenskerkhof en het Jozef
Vandaleplein

Wanneer:

donderdagen, 6 en 13 juli en op 17

Prijs:
Info:

en 24 augustus
gratis
www.kortrijk.be/zomerinkortrijk

NEDERLANDS
Zomercursus Nederlands 1.1 en 1.2
Volg je voor de eerste keer les, ga dan eerst langs
bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Wil je
starten in een hoger niveau? Leg dan een niveautest
af bij het Agentschap Integratie en Inburgering.
Wanneer: 		juli en augustus
Waar: 		CVO Miras
Prijs: 		info in de school of bij het Agentschap
Info:		tel. 056 32 19 19, www.miras.be
Zomercursus Nederlands 1.1
Volg je voor de eerste keer les, ga dan eerst langs
bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Wil je
starten in een hoger niveau? Leg dan een niveautest
af bij het Agentschap Integratie en Inburgering.
Wanneer: 		juli en augustus
Waar: 		CVO 3Hofsteden
Prijs: 		info in de school of bij het Agentschap
Info:		tel. 056 90 78 90, 				
www.cvo3hofsteden.org

CULTUUR
11 juli feest en Vlaanderen Zingt
Het officiële feest start om 17u25 met de toespraken
van de burgemeester en de minister-president.
Vanaf 19u30 is er de Kortrijkse editie “Vlaanderen
zingt”.
Wanneer: 		 maandag, 10 juli 2017
Waar: 		Groeningemonument; Groeningelaan
Prijs: 		gratis
Zomerconcerten 2017
Geniet deze zomer opnieuw van de leuke gratis
zomerconcerten op verschillende locaties.
De zomerconcerten vinden plaats op 16 juli in
Aalbeke (Aalbekeplaats) en op 13 augustus in Marke
(tuinen OC Marke).

Wanneer:
Waar:
Prijs:
Info:

zondag, 16 juli en
13 augustus van 17u tot 23u
Aalbekeplaats en tuinen OC Marke
gratis
www.kortrijk.be/zomerinkortrijk

KINDEREN
Pretmobiel

Hoera, vakantie!
We gaan zandmannen maken, wafels bakken,
sporten, knutselen, ravotten en vooral veeeeel spelen.
Tijdens de vakanties staat de Pretmobiel in een park.
De exacte data en plaatsen waar de Pretmobiel zal
staan, vind je op de website. De animatoren staan elke
namiddag voor jullie klaar.
Mama’s en papa’s kunnen ondertussen gezellig
praten.
hele vakantie
verschillende plaatsen
gratis
Nadia.El-Kaddouri@kortrijk.be

Wanneer:
Waar:
Prijs:
Info:
Zomerschool

Voor kinderen van 5 tot 12 jaar die minder dan 2 jaar
in België zijn. In de voormiddag krijgen de kinderen
spelenderwijs les, in de namiddag zijn er activiteiten
georganiseerd door Quindo en Ajko (jeugddienst stad
Kortrijk).
Wanneer:
		
Waar:
Prijs:
Info:
		

elke werkdag,
van 14 tot 25 augustus
Groeningeheem, Kortrijk
gratis
Bjorn Van Hamme, tel. 056 27 72 92
of Nele.Degryse@kortrijk.be

A´kzie gaat naar De Gavers

A`kzie gaat op uitstap naar natuurdomein De Gavers.
Een dag vol activiteiten zoals waterplezier, kajak,
zoektochten, speelpleinen...
Wanneer:
Vertrek:
Terug:
Prijs:
Inschrijven:

woensdag, 12 juli van 10u tot 15 u
station Kortrijk om 10u
station Kortrijk om 15u
kinderen (-12jaar) = €1
volwassenen = € 3
A´kzie, Veemarkt 56, Kortrijk

A´kzie picknick en minigolf

A`kzie gaat een dagje naar het Astridpark om te
picknicken en minigolf te spelen.
Wanneer:
Waar:
Prijs:
Inschrijven:

woensdag, 26 juli 11u tot 16u
Astridpark
kinderen (-12jaar) = €1
volwassenen = € 3
A´kzie, Veemarkt 56, Kortrijk		

SPORT
Sport ladies-only
Kennismaking Zumba en Fatburn
Breng een flesje water en een handdoek mee.

Wanneer: maandag, 10 juli van14u tot 15u
Waar:

benedenzaal sportcampus Lange Munte
Bad Godesberglaan 22
Prijs:
gratis
Info:
www.facebook.com/groups/
Womenssportkortrijk
Inschrijven: sarah.desmedt@kortrijk.be, gsm: 0498 90 93 08
Sport ladies-only
Kennismaking Zumba en Fatburn
Breng een flesje water en een handdoek mee.
Wanneer:
Waar:
Prijs:
Info:
Inschrijven:

donderdag, 13 juli van 14u tot15u
bovenzaal sportcentrum Mimosa mimosalaan
gratis
www.facebook.com/groups/Womenssportkortrijk
sarah.desmedt@kortrijk.be , gsm: 0498 90 93 08

Zomerwandeling met middageten
Een rustige wandeling in Kortrijk met middagmaal na de
wandeling
Wanneer:
Waar:
Prijs:
Inschrijven:

dinsdag, 22 augustus om 10u
Wijkcentrum De Condé
1.50 euro wandeling / 8.50 euro met middageten
voor 15 augustus, tel: 056.24.48.70

LEGENDE
TAALICONEN

		
START
MAKKELIJK
GEVORDERD
MOEILIJK

De Taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Alle activiteiten in deze kalender zijn rolstoeltoegankelijk,
tenzij anders vermeld bij de activiteit.

Wil je meer Nederlands oefenen? Ga naar de bibliotheek in Kortrijk en
vraag naar de brochure ‘Nederlands Oefenen in Kortrijk’ of kijk op de
website www.nederlandsoefenen.be.

