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INHOUDS-
TAFEL
Doorlopende activiteiten p04
Eénmalige activiteiten / Events p07

SEPTEMBER
Zaterdag 16 september > Voorleesuurtje in de bib ‘Het verkeer’ p/07

OKTOBER
Elke zondag oktober > CineMAATjes in Budascoop p/11

Zondag 1 oktober > Held op sokken – Schippers & Van Gucht p/16 

Zaterdag 14 oktober > Voorleesuurtje in de bib ‘Herfst’ p/07

Vrijdag 20 oktober > Retrogame ‘Bubble Bobble’ wedstrijd p/07 
t.e.m. zaterdag 4 november 

Woensdag 25 oktober > LittleBits prototyping #Biblabo p/08

Woensdag 25 oktober > Workshop Lego WeDo p/08

Woensdag 25 oktober > Workshop Lego Mindstorms p/08

Woensdag 25 oktober > Workshop Star Wars papercraft #Biblabo p/08

Woensdag 25 oktober > Programmeren met mBot #Biblabo p/09

Woensdag 25 oktober > Workshop lasercutten voor beginners p/09

Zaterdag 28 oktober > CoderDojo (VM) p/09

Zaterdag 28 oktober > CoderDojo (NM) p/09

Zaterdag 28 > Amen & uit – Nevski Prospekt  p/16 
& Zondag 29 oktober 

Maandag 30 oktober > WS crea: Dromenvanger p/13

Maandag 30 oktober > WS crea: Monsterhanden p/13

Maandag 30 oktober > WS crea: Sokpoppen p/13

Maandag 30 oktober > WS crea: Vuurvliegjes p/14

Dinsdag 31 oktober > WS crea: Grappige kleine monstertjes p/14

Dinsdag 31 oktober > WS crea: Gigantische insecten p/14

Dinsdag 31 oktober > Film: Trolls p/14

NOVEMBER
Elke zondag november > CineMAATjes in Budascoop p/11

Vrijdag 3 november > Regionale daguitstap: Bellewaerde Halloween p/14

Vrijdag 3 november > Filmnamiddag Sing p/15

Zaterdag 18 november > Voorleesuurtje in de bib ‘Oma & opa’ p/10

Zondag 26 november > Poupette in Bruxelles p/16 
    Theater FroeFroe & Théâtre des mains
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DECEMBER
Elke zondag december > CineMAATjes in Budascoop p/12

Zondag 3 december > Meneertje Meer – TG Winterberg (NL) p/17

Zaterdag 16 december > Voorleesuurtje in de bib ‘Kerst’ p/10

Zondag 17 december > Double Bill: 3ACH & Berberio – Zonzo Compagnie p/17

Zondag 24 december > Winterwonderland in Budascoop! p/10 
tem zondag 7 januari 

JANUARI
Woensdag 3 januari > Filmnamiddag Inside Out p/15

Workshop(reeksen) p18

In deze brochure kan je nagaan wat de Stad Kortrijk allemaal in 
petto heeft voor kleuters en kinderen. Dit voor de periode van sep-
tember t.e.m. december.
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Academie Kortrijk
[6-12 JAAR]

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

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

VZW AJKO 
Kortrijks Jeugdwelzijnswerk
Vzw AjKo is het Kortrijks Jeugdwelzijnswerk 
met verschillende deelwerkingen verspreid 
over de binnenstad én met aandacht voor 
de deelgemeenten. We organiseren dagelijks 
activiteiten voor diverse groepen kinderen en 
jongeren tussen de 3 en de 25 jaar. De kinderen 
en jongeren bepalen zelf mee welke activitei-
ten er doorgaan.
De verschillende deelwerkingen zijn Buurt-
sport Kortrijk (6-15 jaar), Pretmobiel (3-12 jaar), 
Jenga (15-25 jaar), Meisjeswerking (12-25 jaar), 
Jeugdwerk Bissegem (15 - 25 jaar) en Boothuis 
(12-25 jaar).
Jongeren kunnen ook terecht in de open ont-
moetingsruimte van vzw AjKo!
MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

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

VZW AJKO – Buurtsport
[6-15 JAAR]

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

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

VZW AJKO – Pretmobiel 
[3-12 JAAR]  

Hoera, vakantie! Alle kids paraat want de Pret-
mobiel bolt terug rond in de binnenstad!  

We bakken taarten, tappen moppen, knutse-
len,... Tijdens de vakanties staat de Pretmo-
biel wekelijks in een ander Kortrijks park. De 
animatoren staan elke namiddag voor jullie 
klaar. Mama’s en papa’s kunnen ondertussen 
gezellig kletsen. Je hoeft niet op voorhand in 
te schrijven en het is gratis! De exacte data en 
plaatsen waar de Pretmobiel zal staan, worden 
op de website geplaatst.
MEER INFO

Vzw AjKo - Pretmobiel 
www.kortrijk.be/pretmobiel 
Nadia.El-Kaddouri@Kortrijk.be | 0473 86 29 49

BUDA::lab   UiTPAS

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

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

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

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

Kunstjeugdbeweging BAZART
[6-12 JAAR]  

We gaan spelen, zoeken, rennen, bedenken, 
springen, bouwen, dansen, fantaseren, luiste-
ren, breken, zingen,… met alles wat kunst is in 
Kortrijk. Soms rustig, soms hevig, alleen of met 
veel, soms laten we iets zien maar meestal hou-
den we alles voor onszelf. BAZART is muziek 
componeren bij stomme film, met z’n allen een 
museum bouwen, samen naar een theatervoor-
stelling kijken, een groot spel met gekke kun-
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stenaars, boterhammenkunst, theater spelen in 
een zelfverzonnen taal of in de huid kruipen
van een regisseur. We vinden plezier in alles 
wat kunst, cultuur en erfgoed is. BAZART is een 
echte jeugdbeweging. Dat betekent een weke-
lijkse werking op zaterdag, vaste leeftijdsgroe-
pen, vrijwillige begeleiders, een weekend, een 
zomerkamp en heel veel spelen. 
MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

BAZART | www.kunstjeugdbeweging.be | 
bazart@mooss.org | 016 65 94 65

Musea en Tentoonstellingen   UiTPAS

De musea Kortrijk bieden doorlopend toffe 
activiteiten aan voor kinderen en jongeren. Je 
krijgt geen saaie bedoening maar wel een leuke 
museumbeleving! Met een speciaal parkoers 
op maat van de kinderen! 

Kortrijk 1302
De plek bij uitstek om de Guldensporenslag te 
herbeleven. Je kan er maliënkolders, zwaarden 
en goedendags betasten. Je ziet de hoofd-
rolspelers van het conflict opnieuw tot leven 
komen en je ziet het verloop van de veldslag op 
een reuzengrote maquette.
MEER INFO

Kortrijk 1302 | Begijnhofpark z/n | 056 27 78 50 
kortrijk1302@kortrijk.be | www.kortrijk1302.be

Het ABC van 1302 
[10-12 JAAR]

Tijdens dit plezierige bezoek ontdek je dat de 
Guldensporenslag vele geheimen herbergt. 
Met behulp van geestige opdrachten, actief 
samenwerken en de luistergids ontdek je alles 
over ridders, wapens, koningen. Ondertussen 
vul je de letters van het alfabet aan tot je een 
opvallend woord krijgt. Na 2 uur heeft de Gul-
densporenslag geen geheimen meer voor jou.
MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

Kortrijk 1302 | gratis voor kinderen <13jaar, € 6, 
€ 4 | groepen reserveren best 2 weken vooraf

Ridder zoekt prinses
[5-10 JAAR]

Dit parcours van Kortrijk 1302, verwent de 
kleinste bezoekertjes. Zij volgen de belevenis-
sen van het hondje Titus. Hij leert een dappere 
ridder uit 1302 kennen. De ridder is op zoek 
naar een prinses, maar hij moet ook vechten. 
Hoe gaat hij te werk? Welke wapens heeft hij 
nodig? Wat trekt hij aan? Vergeet de 21e eeuw 

en keer terug naar de Middeleeuwen. Een ver-
rassende namiddag met activerende opdrach-
ten over hoe het er vroeger aan toe ging. Duurt 
ongeveer 2 uur.
MEER INFO

Kortrijk 1302 | gratis voor kinderen <13jaar, € 6, 
€ 4 | groepen reserveren best 2 weken vooraf

Texture: museum over Leie en vlas
Vlas zit in veel dingen die je dagelijks gebruikt, 
kom en ontdek het in de Wonderkamer! Als je 
de Leiekamer doorloopt, snap je waarom de 
vlasindustrie zo belangrijk is voor deze regio. 
De allermooiste stukken uit de textielcollectie 
verrassen je in de Schatkamer. 
MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

TEXTURE | Noordstraat 28, Kortrijk | 
056 27 74 70 | texture@kortrijk.be 
www.texturekortrijk.be

Op stap met Staf Stekel 
– kinderparcours
[6-12 JAAR]

In TEXTURE, museum over Leie en vlas, wacht 
Staf Stekel de kinderen op! Hij woont in het
museum, haalt allerlei fratsen uit en neemt 
de kinderen mee op stap. Maak je klaar om te 
zoeken, te tekenen en te kleven. In de wondere 
wereld van vlas, kant, textiel, machines en 
damast valt van alles te beleven. Samen met 
Staf ontdek je een geheime code waarmee je 
een verrassing in de wacht sleept. Absoluut een 
aanrader voor een toffe gezinsuitstap!
MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

TEXTURE | gratis voor kinderen <13jaar, € 2 voor 
het parcoursboekje en gadget | € 6 
€ 4 voor de begeleider 
Groepen reserveren best 2 weken vooraf

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

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

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

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

Vzw Sportplus   UiTPAS

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

Vzw Sportplus | Bad Godesberglaan 22, Kortrijk

De Warande   UiTPAS

Op De Warande kan je elke schoolvakantie 
terecht bij speelpleinwerking Wasper voor een 
spetterende invulling van je vakantie.
Het avontuurlijk speeldomein met verschil-
lende zones (kleuters, lagere schoolkinderen, 
hondenloopweide, speelbos, buurttuin) is elke 
dag vrij toegankelijk voor bezoekers van zons-
opgang tot zonsondergang. 
Het secretariaat is niet meer elke dag open van 
8u tot 16u. Op dinsdag en donderdag enkel van 
8u tot 12u. 
MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

De Warande vzw | Ringlaan 30a, 8501 Heule | 
www.kortrijk.be/warande | warande@kortrijk.be 
056 27 73 70

Speelpleinwerking Wasper 
27 FEBRUARI TEM 3 MAART 
3 TEM 7 APRIL EN 
10 TEM 14 APRIL
[3-15 JAAR]

Elke schoolvakantie staan er een pak animato-
ren klaar op het avontuurlijk speeldomein De 
Warande om alle kinderen een onvergetelijke 
vakantie te bezorgen! 
In de voormiddag worden er vaste activiteiten 
voorzien per leeftijdsgroep, in de namiddag zijn 
er keuzeactiviteiten of kan je ervoor kiezen om 
vrij te spelen op het uitgebreide speeldomein. 
Voor elk wat wils dus! 
Voor de speelpleinwerking hoef je niet op voor-
hand in te schrijven, je moet wel in het bezit 
zijn van een UiTPAS en dagticket. 
Speelpleinwerking elke weekdag tijdens de 
schoolvakanties. 

LOCATIE 
De Warande | Ringlaan 30a, 8501 Heule | 
€ 2 voor een halve dag, € 4 voor een volle dag 
lunchpakket zelf mee te brengen | inschrijven kan 
ter plekke de dag zelf  | inschrijven tussen 7u en 
9u30 | ophalen tussen 16u en 17u30

Quindo
Quindo staat voor straffe webradio voor en 
door jong Kortrijk, met avontuurlijke muziek en 
originele programma’s over de eigen stad. De 
radio is het kloppende hart van een medialab 
waar jongeren kunnen experimenteren met 
alle vormen van media. Er wordt gewerkt in een 
professionele redactie en een state-of-the art-
radiostudio. Jongeren kunnen zich
bij Quindo het hele jaar door bijscholen dankzij 
coole workshops, infosessies en masterclasses 
onder leiding van (bekende) mensen uit het 
vak. Nadien kunnen ze bij Quindo aan de slag 
als radio-Dj, presentator, technicus, producer, 
journalist, fotograaf, cameraman, webdesigner 
en zoveel meer.
Het volledige workshopaanbod is terug te 
vinden op Quindo.be/Workshops

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

Quindo | Conservatoriumplein 1, Kortrijk | 
www.quindo.be | info@quindo.be | 056 27 79 03 
Inschrijven via www.kortrijk.be/webshop
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BIBLIOTHEEK   UiTPAS

In de Kortrijkse (buurt)bibliotheken vind je regelmatig leuke 
workshops en activiteiten. Kinderen en jongeren spelen met taal, 
schrijven gedichten, gamen, praten over genomineerde boeken 
of knutselen iets n.a.v. een voorgelezen verhaal.
MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

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

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

ZATERDAG 16 SEPTEMBER

Voorleesuurtje in de bib 'Het verkeer'
[V.A. 4 JAAR] - 10U30

Zijn je kinderen of kleinkinderen dol op verhaaltjes? Dan is er 
goed nieuws! Elke maand kunnen ze op zaterdagvoormiddag 
genieten van een voorleesuurtje met telkens een ander thema. 
In september is het thema 'Het verkeer'. Installeer je in de knusse 
Arena op de benedenverdieping en geniet van een uurtje voor-
leesplezier.

LOCATIE 
Bibliotheek | Leiestraat 30, Kortrijk | gratis | inschrijven niet nodig

ZATERDAG 14 OKTOBER

Voorleesuurtje in de bib thema  'Herfst'
[V.A. 4 JAAR] - 10U30

Zijn je kinderen of kleinkinderen dol op verhaaltjes? Dan is er 
goed nieuws! Elke maand kunnen ze op zaterdagvoormiddag 
genieten van een voorleesuurtje met telkens een ander thema. In 
oktober is het thema 'Herfst'. Installeer je in de knusse Arena op 
de benedenverdieping en geniet van een uurtje voorleesplezier.
LOCATIE

Bibliotheek | Leiestraat 30, Kortrijk | gratis | inschrijven niet nodig

VRIJDAG 20 OKTOBER 
T.E.M. ZATERDAG 4 NOVEMBER 

#Retrogame 'Bubble Bobble' wedstrijd 
[V.A. 5 JAAR] - TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN DE CENTRALE BIBLIO-
THEEK

Kom tijdens de Digitale Week 2017 naar de bib en speel de arcade 
klassieker ‘Bubble Bobble’ op onze zelfgemaakte ‘arcade stick’. 
Neem een foto van je score en mail die naar bibmediawijs@gmail.
com. Wie de hoogste score behaalt, wint een leuke prijs!
Bubble Bobble (Taito, 1996) is een knotsgek actie platformspel 
voor alle leeftijden. Met de drakentweeling Bub en Bob speel je 
doorheen 100 levels waarbij je rondspringt, luchtbellen blaast op 
vijanden en allerlei voorwerpen en bonussen verzamelt. Deelne-
men kan tijdens de hele digitale week.
LOCATIE

Bibliotheek | Leiestraat 30, Kortrijk | gratis 
inschrijven niet nodig

EENMALIGE
ACTIVITEITEN/
EVENTS
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WOENSDAG 25 OKTOBER

LittleBits prototyping #Biblabo
[8 TOT 12] - 13U30 TOT 15U30

LittleBits zijn kleine bouwmodules die je in elkaar klikt met 
magneten, zonder solderen of programmeren. Elke 'Bit' heeft een 
eigen functie zoals geluid, licht, sensor of knop. Deze kan je bijna 
oneindig combineren tot allerlei creaties, gadgets of andere tech-
nologische uitvindingen. In deze workshop leer je 'prototypen', 
dus dingen bedenken, uitvinden, hacken en maken met LittleBits. 
Zo word je een echte uitvinder!
LOCATIE

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

Workshop LEGO WeDo
[8 TOT 11 JAAR] - 14U TOT 15U30

Nu al gebeten door het computervirus? Dan is dit iets voor jou! 
Met LEGO WeDo maak je een heuse robot die je verbindt met de 
computer. Dan begint de fun... met behulp van leuke software 
leer je eenvoudig programmeren waardoor je robot acties uit-
voert die jij hebt gekozen.
LOCATIE

Hogeschool VIVES | MAAKLAB | Universteitslaan 2, Kortrijk | 
gratis | vooraf inschrijven 
maximum 12 deelnemers 
Inschrijven: rik.hostyn@vives.be — 0496 548634

Workshop LEGO Mindstorms
[11 - 14 JAAR] - 16U TOT 17U30

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

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

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

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

Buurthuis Lange Munte | Beeklaan 81, Kortrijk |
gratis | drankje inbegrepen
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WOENSDAG 25 OKTOBER

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

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

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

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

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

LOCATIE

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

ZATERDAG 28 OKTOBER

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

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

LOCATIE

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

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

CoderDojo organiseert maandelijks een gratis workshop voor 
meisjes en jongens. In de dojo worden de kinderen begeleid door 
coaches die uitleggen, demonstreren, aanleren en de fantasie en 
creativiteit stimuleren.
Deze speciale CoderDojo sessie draait rond het maken van draag-
bare elektronica projecten. Wil je leren hoe je een T-shirt kan laten 
oplichten in het donker? Of hoe je een met licht geanimeerd 
kleding stuk kan maken, dan is deze sessie wellicht iets voor jou. 
Tijdens deze sessie maken we gebruik van kleine draagbare "Ar-
duino" bouwstenen, leds, geleidende draad en we brengen alles 
tot leven via een C/C++ programma.
LOCATIE

Hogeschool VIVES | gratis | vooraf inschrijven 
aantal deelnemers beperkt | inschrijven bij: coderdojobelgium.be/nl/
praktisch/inschrijven
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ZATERDAG 18 NOVEMBER

Voorleesuurtje in de bib thema 'Oma en opa' 
met aansluitend knutselactiviteit 
[V.A. 4 JAAR] - 10U30

Zijn je kinderen of kleinkinderen dol op verhaaltjes? Dan is er 
goed nieuws! Elke maand kunnen ze op zaterdagvoormiddag 
genieten van een voorleesuurtje met telkens een ander thema. 
In november is het thema 'Oma en opa'. Installeer je in de knusse 
Arena op de benedenverdieping en geniet van een uurtje voor-
leesplezier. Ter gelegenheid van de Voorleesweek is er aanslui-
tend een knutselactiviteit.
LOCATIE

Bibliotheek | Leiestraat 30, Kortrijk | gratis 
inschrijven niet nodig

ZATERDAG 16 DECEMBER

Voorleesuurtje in de bib thema 'Kerst'
[V.A. 4 JAAR] - 10U30

Zijn je kinderen of kleinkinderen dol op verhaaltjes? Dan is er 
goed nieuws! Elke maand kunnen ze op zaterdagvoormiddag 
genieten van een voorleesuurtje met telkens een ander thema. In 
december is het thema 'Kerst'. Installeer je in de knusse Arena op 
de benedenverdieping en geniet van een uurtje voorleesplezier.

LOCATIE

Bibliotheek | Leiestraat 30, Kortrijk | gratis 
inschrijven niet nodig
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In Zuid-West-Vlaanderen, dus ook in Kortrijk, is het onmogelijk om 
je te vervelen in je vrije tijd. Leuke activiteiten, concerten, sporten, 
workshops en nog zo veel meer. Met de  UitPas  geniet je nu nog meer 
van dit eindeloze aanbod. Je spaart punten wanneer je deelneemt en 
deze punten kan je vervolgens inruilen tegen extra voordelen. UiTpas 
is ook beschikbaar voor mensen met een laag inkomen waarbij je kan 
genieten van 80% korting bij deelname aan UiTpas activiteiten.  Welke 
organisaties werken met UitPas? Zie Organisatoren!

Meer info:

www.uitinzuidwest.be 
www.kortrijk.be/uitpas



CINEMAATJES / OKT – NOV – DEC 2017
vanaf oktober 2017 elke zondag kinderfilms in Budascoop, met 
speel-, knutsel- en filmplezier rond de cinéMammoet.
13u30 deuren open en cinéMammoet
14u30 2 kinderfilms (verschillende leeftijden)  

+ 1 volwassenenfilm
17u30 einde van cineMAATjes

WWW.BUDAKORTRIJK.BE

€ 6,50 (kind/volwassenen) welkom met UiTpas 
Budascoop, Kapucijnenstraat 10, Kortrijk

Vier tijdens cineMAATjes samen met jouw vriendjes je verjaardag 
met een verrassingsmand in de Budascoop!*
* meer info over verjaardagsfeestjes via info@budakortrijk.be  

of www.budakortrijk.be

ZONDAG 1, 8, 15, 22 & 29 OKTOBER

Draken en Deuntjes
[V.A. 5 JAAR] - 14U30

Animatie - Nederlands gesproken - FR/ BE 2017, 1u02

ZONDAG 8 & 22 OKTOBER

Uilenbal 
[V.A. 7 JAAR] - 14U30

Avontuur - Nederlands gesproken - NL 2016, 1u20

ZONDAG 1, 15 & 29 OKTOBER

Tesoros
[V.A. 6 JAAR] - 14U30

Avontuur – Nederlandse voice over - MEX 2017, 1u35

ZONDAG 5 & 12 NOVEMBER

De geur van Worteltjes
[V.A. 4 JAAR] - 14U30

Animatie - Nederlands gesproken -  FR/ BE 2015, 0u45

ZONDAG 19  & 26 NOVEMBER

Knoester
[V.A. 6 JAAR] - 14U30

Avontuur -  Nederlands gesproken – NO 2009, 1u12

ZONDAG 5, 12, 19  & 26 NOVEMBER

Gruwelijke Rijmen 
[V.A. 10 JAAR]  - 14U30

Animatie - Nederlands gesproken – UK 2016, 1uCI
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Meer info:

www.uitinzuidwest.be 
www.kortrijk.be/uitpas
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ZONDAG 3 & 10 DECEMBER

Het Verloren Vriendje En Andere Verhaaltjes
[V.A. 4 JAAR] - 14U30

Animatie- Nederlands gesproken – UK 2013, 0u50

ZONDAG 17 & 24 DECEMBER

De Drie Rovers
[V.A. 4 JAAR] - 14U30

Animatie - Nederlands gesproken – DE 2007, 1u18

ZONDAG 3, 10 & 17 DECEMBER

Blanka
[V.A. 8 JAAR] - 14U30

Avontuur/familie - Filipijns gesproken, Nederlands ondertiteld 
IT/ PH / JP 2015, 1u15

KERSTVAKANTIE

Daantje De Wereldkampioen
[V.A. 8 JAAR] - 14U30

Avonturen - Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 
UK 1999, 1u30

ZONDAG 24 DECEMBER  
TEM ZONDAG 7 JANUARI

Winter Wonderland in Budascoop!
[V.A. 3 JAAR] – 14U30 FILM

Tijdens de koude kerstvakantie zorgen wij voor warme film-
namiddagen voor jong en oud. Voor en na de film kan je even 
opwarmen bij heerlijke verse chocolademelk. Deze kinderfilms 
worden aangevuld met het reguliere filmprogramma voor de 
volwassenen, zowel in de namiddag als ‘s avonds.

LOCATIE

Budascoop | Kapucijnenstraat 10, Kortrijk 
www.budakortrijk.be | info@budakortrijk.be 
056 22 10 01 | Welkom met je UITpas! 
Het volledige programma van Winter Wonderland staat online  
vanaf 1/12.



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

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

ANNULEREN

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

REGIONALE STERAANBIEDINGEN

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

INSCHRIJVEN

Je kan inschrijven vanaf maandag 18 september 2017.
Online inschrijven vanaf 9u  
www.jctranzit.be | www.kortrijk.be/webshop
Telefonisch inschrijven kan tijdens de openingsuren.

Tijdens de herfstvakantie bieden we kleuter- en kinderactiviteiten 
aan op maandag 30 oktober, dinsdag 31 oktober en vrijdag 3 
november (geen werking op 1 en 2 november).

Tijdens de kerstvakantie is er geen werking en is JC Tranzit geslo-
ten.

MAANDAG 30 OKTOBER

Workshop crea: Dromenvanger
[4-6 JAAR] – 9U30 TOT 12U

Tijdens het slapen worden alle slechte dromen gevangen in het 
web van je zelfgemaakte dromenvanger.
LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop crea: Monsterhanden
[7-12 JAAR] – 9U30 TOT 12U

De rubberen handschoenen worden omgetoverd tot griezelige 
monsterhanden. Daarnaast knutselen we ook reuze monstervoe-
ten in elkaar.
LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop crea: Sokpoppen 
[4-6 JAAR] – 14U TOT 17U

De saaie sokken krijgen oogjes, grappig haar en leuke accessoires 
en worden zo leuke sokpoppen!
LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 
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MAANDAG 30 OKTOBER

Workshop crea: Vuurvliegjes 
[7-12 JAAR] – 14U TOT 17U

We knutselen vuurvliegjes in elkaar met een plastieken flesjes, 
glow in the dark- sticks, ijzerdraad en transparant papier.
LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (2 kleine plastieken flesjes, koek en drankje meebrengen) 

DINSDAG 31 OKTOBER

Workshop crea: Grappige kleine monstertjes
[4-6 JAAR] – 9U30 TOT 12U

Deze grappige kleine monstertjes zijn gemaakt van pom-poms 
en beweegbare oogjes gelijmd op een springveertje.

LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop crea: Gigantische insecten
[7-12 JAAR] – 9U30 TOT 12U

De styropor producten gedecoreerd met chenilledraad en oogjes 
worden gigantische insecten. 
LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Film: Trolls
[4-12 JAAR] – 14U TOT 16U

Ontdek het verhaal van de altijd blije trollen, die alleen maar 
willen zingen en de grappige maar altijd humeurige Bergens, die 
alleen gelukkig zijn wanneer hun buikjes zijn gevuld met trollen.
LOCATIE

OC De Vonke | Lagaeplein 24, Heule | 
€ 4 (drankje en popcorn inbegrepen) 
(Groot)ouders zijn ook welkom op deze activiteit.

VRIJDAG 3 NOVEMBER

Regionale uitstap: Bellewaerde Halloween
[4-12 JAAR] – 9U TOT 18U

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

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

In de ontmoetingscentra en buurthuizen kan je naast het 
voordelig gebruik van de accommodatie ook genieten van eigen 
programmatie.

OC DE VONKE | Lagaeplein 24, Heule
oc.devonke@kortrijk.be | 056 24 06 20

OC MARKE | Hellestraat 6, Marke
oc.marke@kortrijk.be | 056 24 08 20

OC DE TROUBADOUR 
Vlaswaagplein z/n, Bissegem
oc.detroubadour@kortrijk.be | 056 37 13 19

OC DE WERVEL | Processiestraat 6, Bellegem
oc.dewervel@kortrijk.be | 056 25 95 71

OC AALBEKE | Aalbekeplaats z/n, Aalbeke
oc.aalbeke@kortrijk.be | 056 40 18 92

OC MOLENHEEM | Izegemsestraat 205, Heule
oc.molenheem@kortrijk.be | 056/24 06 20

VRIJDAG 3 NOVEMBER  

Filmnamiddag Sing
[V.A. 6 JAAR] - 14U TOT 16U

In een stad die bewoond wordt door dieren, wordt een talen-
tenjacht georganiseerd door de koala Buster Moon (Matthew 
McConaughey). Hij is de trotse eigenaar van een prachtig theater, 
dat vroeger heel succesvol was, maar nu oud en vervallen is ge-
worden. Buster organiseert een talentenjacht als laatste kans om 
zijn geliefde theater te redden. 
Vijf finalisten staan in de spotlight: een muis (Seth MacFarlane) 
die liegt en bedriegt, maar prachtig kan zingen; een verlegen 
tiener-olifant (Tori Kelly) met plankenkoorts; een oververmoeide 
moeder van 25 biggetjes (Reese Witherspoon); een jonge 
gangster-gorilla (Taron Egerton) die afstand wil nemen van zijn 
criminele familie en een punk-rock stekelvarken (Scarlett Johans-
son) die niet langer in de schaduw wil staan van haar arrogante 
vriendje. 
Al deze dieren doen auditie in het theater van Buster en delen de 
droom die hun leven kan veranderen.

LOCATIE

OC Aalbeke | Aalbekeplaats z/n, Aalbeke | 
110 min. | €4 / € 3 (lid Gezinsbond) 
drankje inbegrepen | met half uurtje opvang voor en na

WOENSDAG 3 JANUARI

Filmnamiddag Inside out
[V.A. 4 JAAR] - 14U TOT 16U

Maak kennis met de elfjarige Riley die met haar familie verhuist 
van een klein dorpje naar de grote stad San Francisco. Riley laat 
zich, net als iedereen, leiden door haar emoties: Plezier, Angst, 
Woede, Afkeer en Verdriet. De emoties wonen in het Hoofd-
kwartier, de commandoruimte in Riley's hoofd, waar ze haar van 
advies voorzien bij de dagelijkse dingen. Riley en haar emoties 
hebben moeite om zich aan te passen aan het nieuwe leven in 
San Francisco, wat leidt tot opschudding in het Hoofdkwartier. 
Hoewel Plezier, Riley's belangrijkste emotie, haar best doet om 
alles positief te houden, ruziën de emoties over hoe ze het beste 
kunnen omgaan met een nieuwe stad, een nieuw huis en een 
nieuwe school.
Binnenstebuiten is de Golden Globe winnaar van Beste Anima-
tiefilm!
LOCATIE

OC Aalbeke | Aalbekeplaats z/n, Aalbeke | 
€ 4 | € 3 op vertoon lidkaart Gezinsbond  |  drankje inbegrepen 
opvang half uurtje voor en na 
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SCHOUWBURG KORTRIJK   UiTPAS

De reusachtig grote en mooie zaal van Schouwburg Kortrijk 
spreekt tot de verbeelding van kinderen. Daarnaast laten de vele 
familievoorstellingen doorheen het jaar hen dromen en hun 
fantasie op hol slaan. Al meer dan tien jaar krijgen kinderen het 
tijdens de krokusvakantie bovendien volledig voor het zeggen tij-
dens Spinrag. Tientallen voorstellingen en workshops, van muziek 
maken tot dansen, van luisteren tot kijken, … zorgen ervoor dat 
deze vakantie een onvergetelijke periode wordt!

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

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

ZONDAG 1 OKTOBER
[VANAF 5 JAAR] – 15U & 17U

Held op sokken 
Schippers & Van Gucht (NL) 
Alle jongens rennen uitgelaten over het schoolplein, vol energie 
trekken ze ten strijde. Maar wat doe je als je niet mee mag spelen? 
Draken verslaan, prinsessen uit torens bevrijden, op de vuist gaan 
met ridders – dat is er voor Roderik allemaal niet bij. Maar laat hij 
nu nèt iets kunnen waarmee hij alle andere ridders aftroeft.
LOCATIE

Arenatheater | Schouwburg Kortrijk | € 8

ZATERDAG 28 & ZONDAG 29 OKTOBER 

Amen en Uit - Nevski Prospekt
[VANAF 5 JAAR] – 18U (ZATERDAG) & 15U (ZONDAG)

Twee oude wetenschappers delen een serre vol oude machines 
en wiskundige berekeningen. Vanuit hun eigenzinnige centrum 
verbinden ze zich al decennia lang met de rest van het heelal. Tot 
op een dag één van hen sterft. Vanaf dan loopt hun ingenieuze 
systeem spaak. De overblijver mist zijn kompaan. Hij besluit zijn 
vriend terug te halen en te zoeken naar een manier om alles te 
laten verlopen zoals vroeger. Maar dat blijkt niet zo eenvoudig… 
LOCATIE

Arenatheater | Schouwburg Kortrijk | € 8

ZONDAG 26 NOVEMBER

Poupette in Bruxelles 
Theater FroeFroe & Théâtre des 4 mains
[VANAF 6 JAAR] - 15U

“Het is allemaal niet gemakkelijk," zegt Poupette. Ze moet naar 
mama op vakantie. Mama woont in Brussel. Brussel is ver. Papa 
zet Poupette op de trein. Jean François – de nieuwe vriend van 
mama – haalt Poupette op aan het station zo rond Midi. Alleen 
komt Poupette niet op Midi toe maar wel in Midi. Geen Jean-
François te zien. Wel is er mevrouw Mans die een groep kinderen 
begeleidt naar het VRT-gebouw voor de prijsuitreiking van de 
Koninklijke Opstelwedstrijd...
Geïnspireerd door het overbekende boek ‘Deesje’ van Joke Van 
Leeuwen is ‘Poupette in Bruxelles’ een wervelende hiphop-thea-
tervoorstelling met poppen, animatie, video en muziek. 
LOCATIE

Schouwburg | Schouwburgplein 14, Kortrijk | € 8



ZONDAG 3 DECEMBER

Meneertje Meer - TG Winterberg (Nl) 
[VANAF 3 JAAR] - 14U & 16U

'Meneertje Meer’ gaat over een Meneertje dat steeds meer wil en 
steeds meer neemt. Hij maakt uiteindelijk zelfs meer Meneertjes 
van zichzelf. Maar die Meneertjes willen ook meer en meer. De 
wereld raakt overspoeld door Meneertjes. Dan wil Meneertje 
Meer niets meer.
Geïnspireerd door het gelijknamige boek van Job van Gelder 
maakt TG Winterberg een beeldende en vrolijke voorstelling over 
alles willen hebben en meer dan dat. Tot blijkt dat teveel echt 
bestaat.
LOCATIE

Arenatheater | Schouwburg Kortrijk | € 8 
mmv Gezinsbond Gewest Kortrijk, leden krijgen 
€ 1 korting op de lidkaart waarmee je spaart 

ZONDAG 17 DECEMBER

Double bill: 3ACH & Berberio 
Zonzo Compagnie
[VANAF 6 JAAR] – 14U

Zonzo Compagnie verovert de wereld met intrigerende voorstel-
lingen over het werk van fascinerende muzikanten en compo-
nisten.  Voor € 11,00 ontdek je twee voorstellingen van deze 
compagnie.
 

3ACH
Twee violisten nemen je mee in de wereld van Bach. Ze weven 
Bachs melodieën langs onnavolgbare harmonieën. Ze staan mid-
den in een videodecor dat door een wonderlijke kinderwereld 
wordt bevolkt.

BERBERIO
In ‘BerBerio’ wordt de muziekwereld een paar keer op zijn kop 
gezet volgens het recept van de gevierde Italiaanse componist. 
Je bent getuige van een gezongen stripverhaal, hoort wat er 
gebeurt als muziek van verschillende componisten in de mixer 
verdwijnt en krijgt zijn heerlijke ‘Folk Songs’ te horen.
LOCATIE

Schouwburg | Schouwburgplein 14, Kortrijk | 
€ 11 (voor de 2 voorstellingen) (mmv Gezinsbond Gewest Kortrijk, 
leden krijgen € 1 korting op de lidkaart waarmee je spaart) 
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BIBLIOTHEEK   UiTPAS

In de Kortrijkse (buurt)bibliotheken vind je regelmatig leuke 
workshops en activiteiten. Kinderen en jongeren spelen met taal, 
schrijven gedichten, gamen, praten over genomineerde boeken of 
knutselen iets n.a.v. een voorgelezen verhaal.
MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

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

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

OKTOBER '17 T.E.M. MAART '18 

Kinder-en Jeugdjury
[6-12 JAAR ]

data en uur verschillen per groep en worden bij inschrijving meege-
deeld.
Lees jij graag? Schrijf je dan in voor de Kinder- en Jeugdjury. Elk 
jaar worden per leeftijdscategorie acht nieuwe boeken zorgvuldig 
geselecteerd. In leesgroepjes met begeleiding bespreek je telkens 
twee titels die je vooraf thuis hebt gelezen. Je zit in totaal vijf keer 
samen met je leesgroepje, en op de laatste bijeenkomst maak je een 
eigen top-8. In april is er een leuk KJV-slotfeest voor alle KJV-leden 
in Zuidwest-Vlaanderen.
LOCATIE

Bibliotheek | Leiestraat 30, Kortrijk | gratis 

WOENSDAG 4 NOVEMBER, 6, 13 EN 20 DECEMBER 

KJV voorleesuurtjes voor kleuters 
[4 TOT 6 JAAR] - 16U TOT 17U

Gezocht: duo's van telkens een volwassene en kleuter om samen 
acht zorgvuldig geselecteerde nieuwe prentenboeken te ontdek-
ken. De prentenboeken worden voorgelezen en na het verhaal gaan 
we de creatieve toer op. Op de laatste namiddag kiezen we samen 
onze favoriete boeken.
LOCATIE

Bibliotheek | Leiestraat 30, Kortrijk | 
gratis | inschrijven kan enkel voor de 4 namiddagen samen

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

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

23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 18/11, 
25/11, 02/12, 09/12, 16/12  
en reservedatum 23/12 

ByteBusters 1
[8-9 JAAR (3E & 4E LEERJAAR)] – 09U15 – 10U45

CodeFever leert kinderen ‘computationeel denken’, dé basisvaardig-
heid van de toekomst. Deze 21st century skill wordt ook wel het 
nieuwe lezen en schrijven genoemd.
CodeFever wil van kinderen digitale ‘creators’ maken in plaats van 
enkel ‘users’, een belangrijke nuance in deze snel digitaliserende 
maatschappij.
LOCATIE

Hogeschool VIVES | Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk | 
€ 240, - voor een reeks van 10 lessen 
Is je kind jonger dan 12? Dan krijg je een fiscaal attest van 11,20 euro 
per les. 



JEUGDCENTRUM TRANZIT
Kleuters en kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen tijdens 
het najaar (uitgezonderd de kerstvakantie) kennismaken met 
verschillende soorten workshops. Muziek, dans, urban sports, … 
. Daardoor kunnen jullie proeven van wat vrije tijd zoal te bieden 
heeft, zonder zich te binden aan één soort activiteit.

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

ANNULEREN

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

REGIONALE STERAANBIEDINGEN

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

INSCHRIJVEN

Je kan inschrijven vanaf maandag 18 september 2017.
Online inschrijven vanaf 9u, www.jctranzit.be  www.kortrijk.be/
webshop
Telefonisch inschrijven kan tijdens de openingsuren.

Tijdens de herfstvakantie bieden we kleuter- en kinderactiviteiten 
aan op maandag 30 oktober, dinsdag 31 oktober en vrijdag 3 
november (geen werking op 1 en 2 november).

Tijdens de kerstvakantie is er geen werking en is JC Tranzit geslo-
ten.

Drum met Boofy
ZATERDAG 14/10, 21/10, 28/10, 11/11, 18/11
[6-12 JAAR] – 9U TOT 13U – INDIVIDUELE LES VAN 30 MIN.

In deze workshopreeks leer je de volledige basis van het drum-
men. Je leert simpele drumbeats en na een tijd kan je jouw 
favoriete liedjes meespelen! Dit is de ideale leerschool voor de 
rock- en popartiest van morgen. Kom het zelf ontdekken!
LOCATIE

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

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

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

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

Hip Hop met ‘Aygül’
ZATERDAG 14/10, 21/10, 28/10, 11/11, 18/11
[6-12 JAAR] – 15U30 TOT 16U30

Hou je van dansen en is hip hop wel je ding? Laat je leiden door 
de beat en verras je vrienden met de coolste moves. Denk niet na 
en schrijf in!
LOCATIE

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

WORKSHOPS/REEKSEN


