
Info nodig over het tieneraanbod? 
Draai dan snel deze brochure om!
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DOORLOPENDE ACTIVITEITEN    p/4  

EÉNMALIGE ACTIVITEITEN    p/8  

JUNI
Woensdag 14 juni Miniatuurdorp bouwen p/21
Zaterdag 24 juni BOS! Festival  p/22
Zondag 28 juni Modderdag p/21 
Vrijdag 30 juni tem 
zondag 2 juli Perplx p/08

JULI
 Maandag 3 juli Minigolf  p/09
 Maandag 3 juli Zwemmen in open lucht  p/09
 Dinsdag 4 juli Ridder zoekt prinses  p/10
 Dinsdag 4 juli Holder de bolder tocht  p/10
  Woensdag 5 juli (Loop)Fiets-Crossparcours p/21
 Woensdag 5 juli Workshop koken: pizza’s bakken  p/10
 Woensdag 5 juli Bezoek aan het KVK stadion  p/10
 Donderdag 6 juli Zwemmen  p/10
 Donderdag 6 juli Workshop koken: pizza’s bakken  p/10
 Vrijdag 7 juli Uitstap: Plopsaland  p/11
 Maandag 10 juli Workshop crea: spaarpot eendje met décopatch papier door Tiny’s Hobby p/11 
Maandag 10 juli Workshop  crea: vriendschapsbandjes  p/11
 Maandag 10 juli Workshop crea: knikkergek  p/11
 Maandag 10 juli Workshop crea: poes in strypor met pailletjes door Tiny’s Hobby  p/11
 Woensdag 12 juli Workshop � mo:  juwelen met lesgeefster Kelly  p/11
 Woensdag 12 juli Workshop kunst: string art met lesgeefster Stéphanie  p/11
 Woensdag 12 juli Bezoek aan Provinciedomein Bergelen  p/12
 Woensdag 12 juli Workshop crea: zorgenvriendjes door Texture  p/12
 Donderdag 13 juli Workshop crea: schrinkels  p/12
 Donderdag 13 juli Workshop crea: sieraden uit foam  p/12
 Donderdag 13 juli Workshop koken: brood bakken p/12
 Donderdag 13 juli Workshop crea: � ockerde� ock! door Texture  p/12
 Vrijdag 14 juli Workshop kunst: schatkaarten maken met lesgeefster Stéphanie  p/12
 Vrijdag 14 juli Regionale uitstap: Kid Rock  p/13
 Maandag 17 juli Workshop yoga: het magische toverbos door Yopla Kids  p/13
 Maandag 17 juli Workshop crea: dieren uit de zee  p/13
 Maandag 17 juli Workshop crea: plakwaaiers  p/13
 Maandag 17 juli Minigolf  p/13
 Dinsdag 18 juli Ochtendgym  p/13
 Dinsdag 18 juli Workshop crea: kaarsen gieten door Tiny’s Hobby  p/13
 Dinsdag 18 juli Workshop crea: mobile met houten � guurtjes  p/14
 Dinsdag 18 juli Workshop koken: brood bakken  p/14
 Woensdag 19 juli Workshop crea: haarbanden met grote ogen  p/14
 Woensdag 19 juli Regionale uitstap: avonturendag  p/14   
 Donderdag 20 juli Workshop crea: diep in de zee  p/14
 Donderdag 20 juli Workshop yoga: superhelden door Yopla Kids  p/14
Donderdag 20 juli Dolle pret  p/14
  Zaterdag 22 juli Water- en knikkerbaan p/21

INHOUDS-
TAFEL



AUGUSTUS
  Dinsdag 15 augustus Helling p/22
  Woensdag 16 augustus Workshop kunst: dripping met lesgeefster Stéphanie  p/15
 Woensdag 16 augustus Workshop crea: plakwaaiers  p/15
 Woensdag 16 augustus Workshop crea: verjaardagskalender  p/15
 Woensdag 16 augustus Spel zonder grenzen  p/15
 Donderdag 17 augustus Uitstap: naar Oostende  p/15
 Vrijdag 18 augustus Workshop koken: petit beurre taart maken met lesgeefster Kaat  p/15
 Vrijdag 18 augustus Workshop kunst: papier mâché schalen maken met lesgeefster Stéphanie p/16
 Vrijdag 18 augustus Workshop muziek: gitaar maken met lesgeefster Kaat  p/16
 Vrijdag 18 augustus Workshop natuur: dierenverzorging  p/16
 Maandag 21 augustus Workshop natuur: dierenverzorging  p/16
 Maandag 21 augustus Workshop yoga: time to relax door Yopla Kids  p/16
 Maandag 21 augustus Workshop crea: windmolentjes  p/16
 Maandag 21 augustus Workshop  crea: spaarpotjes  p/16
 Dinsdag 22 augustus Workshop yoga: jungleland door Yopla Kids  p/17
 Dinsdag 22 augustus Workshop crea: schilderen op doek  p/17
 Dinsdag 22 augustus Workshop crea: frisbees  p/17
 Dinsdag 22 augustus Zwemmen in open lucht  p/17
 Woensdag 23 augustus Workshop crea: juweeltjes uit foam  p/17
 Woensdag 23 augustus Workshop pyrogra� e: versierde broodplankjes met lesgeefster Kelly  p/17
 Woensdag 23 augustus Optreden van Ghost Rockers  p/17
 Donderdag 24 augustus Workshop crea: deurhangers  p/18
 Donderdag 24 augustus Workshop koken: petit beurre taart maken met lesgeefster Kaat  p/18
 Donderdag 24 augustus Zwemmen  p/18
 Donderdag 24 augustus Workshop muziek: gitaar maken met lesgeefster Kaat  p/18
 Vrijdag 25 augustus Workshop crea: vingerpoppetjes  p/18
 Vrijdag 25 augustus Workshop crea: clay� guren op springveren  p/18
 Vrijdag 25 augustus Bezoek aan de Gavers  p/18
 Maandag 28 augustus Workshop � mo: juwelen met lesgeefster Kelly  p/19
 Maandag 28 augustus Regionale uitstap: Toverland  p/19
 Dinsdag 29 augustus Workshop koken: fruitige lekkernijen met lesgeefster Kaat  p/19
 Dinsdag 29 augustus Workshop crea: verjaardagskalender  p/19
 Dinsdag 29 augustus Workshop crea: fotohoudertjes  p/19
 Dinsdag 29 augustus Workshop crea: bloemen om te zoenen  p/19
 Woensdag 30 augustus Workshop crea: kliederkladderklodder  p/19
 Woensdag 30 augustus Workshop pyrogra� e met lesgeefster Kelly  p/20
 Woensdag 30 augustus Workshop crea: ijscrèmekar  p/20
 Woensdag 30 augustus Workshop crea: mini-tafelvoetbal  p/20
 Donderdag 31 augustus Workshop crea: baddieren uit rubbervellen  p/20
 Donderdag 31 augustus Workshop koken: fruitige lekkernijen  p/20
 Donderdag 31 augustus Dolle pret  p/20

SEPTEMBER
 Zaterdag 23 september Burning Man Deluxe  p/22
 Zaterdag 30 september Bouw je eigen kampendorp p/22

WORKSHOPREEKSEN    p/23  

In deze brochure kan je nagaan wat de Stad Kortrijk allemaal in petto heeft voor kleuters en kinderen. 
Dit voor de periode van juni t.e.m. september.



Academie Kortrijk
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 25 jaar. De kinderen en 
jongeren bepalen zelf mee welke activiteiten 
er doorgaan. De verschillende deelwerkingen 
zijn Buurtsport 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
615 JAAR

Doe je graag aan sport of speel je liever wat 
spelletjes? Bij Buurtsport Kortrijk is er voor elk 
wat wils! Buurtsport vind je o.a. op Lange Mun-
te, Vetex, Overleie, Dubbele Haagjes, Driehof-
steden en op tal van andere locaties. Daarnaast 
worden er nog andere activiteiten georgani-
seerd. Kijk voor het volledige programma zeker 
eens in je buurtkrant.
Meer info
Vzw AjKo - Buurtsport | Grote markt 54, 
Kortrijk | Tom.Verhelst@Kortrijk.be | 0473 86 28 44

VZW AJKO - Pretmobiel 
312 JAAR

Hoera, vakantie! Alle kids paraat want de Pret-
mobiel bolt terug rond in de binnenstad! We 
bakken taarten, tappen moppen, knutselen,... Tij-
dens de vakanties staat de Pretmobiel 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 
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 en inschrijvingen
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 muziekinitiaties, 
notenleer vanaf 8 jaar en daarna keuze van het 
leren bespelen van een instrument. In de afde-
ling dans kan men vanaf 5 jaar terecht in de 
kleuterdans en zo verder de klassieke dansop-
leiding volgen. Ook vanaf 8 jaar is men welkom 
in de afdeling woord waar men start met dictie 
tot voordracht en toneel.
Meer info en inschrijvingen
Conservatorium | Conservatoriumplein 3, 
Kortrijk | www.kortrijk.be/conservatorium | 
conservatorium@kortrijk.be | 056 27 78 80

Kunstjeugdbeweging BAZART
612 JAAR

We gaan spelen, zoeken, rennen, bedenken, 
springen, bouwen, dansen, fantaseren, luisteren, 
breken, zingen,… met alles wat kunst is in Kor-
trijk. Soms rustig, soms hevig, alleen of met veel, 
soms laten we iets zien maar meestal houden we 
alles voor onszelf. BAZART is muziek componeren 
bij stomme � lm, met z’n allen een museum bou-
wen, samen naar een theatervoorstelling kijken, 
een groot spel met gekke kunstenaars, boterham-
menkunst, 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 wekelijkse werking op zaterdag, 
vaste leeftijdsgroepen, 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 to� e 
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 con� ict opnieuw tot leven 
komen en je ziet het verloop van de veldslag op 
een reuzengrote maquette.
Meer info en inschrijvingen
Kortrijk 1302 | Begijnhofpark z/n | 
056 27 78 50 | kortrijk1302@kortrijk.be | 
www.kortrijk1302.be



Het ABC van 1302 
1012 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 <13 jaar | 
€ 6, € 4 | groepen reserveren best 2 weken vooraf

Ridder zoekt prinses 
510 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 en inschrijvingen
 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
612 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 to� e gezinsuitstap!
Meer info en inschrijvingen
TEXTURE | gratis voor kinderen <13jaar, € 2 
voor het parcoursboekje en gadget | € 6 (voor de 
begeleider € 4) | 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

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 en inschrijvingen
Vzw Sportplus | Bad Godesberglaan 22, Kortrijk 
| 056 27 80 00 | www.kortrijk.be/sport

DOORLOPENDE  
ACTIVITEITEN
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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 open op maandag, woens-
dag en vrijdag 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 
315 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.
Tijdens de zomervakantie is er elke week van 
maandag tot vrijdag speelpleinwerking. We 
starten op maandag 3 juli en eindigen op 

donderdag 31 augustus. In de week van 31 juli 
tot en met 4 augustus is er géén speelpleinwer-
king!

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 | Kom je een 
halve dag: VM ophalen om 12u | NM inschrijven 
tss 12u30 & 13u30

Quindo
Quindo staat voor stra� e 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

Ga je deze vakantie op reis naar het buitenland? 
Vergeet dan niet tijdig een kids-ID of reispas aan te vragen! 
Deze procedure duurt ongeveer 3 weken.
Maak hiervoor een afspraak met de Stad Kortrijk 
via www.kortrijk.be/op-afspraak of bel het gratis nummer 1777.



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
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PERPLX
[voor gezinnen en jongeren] - 
vrijdag vanaf 20u30, zaterdag vanaf 15u, zondag vanaf 14u30

vzw Perplx organiseert jaarlijks een Soiree Perplx en een cir-
cusfestival. Perplx staat voor uitzonderlijke voorstellingen, de 
(inter)nationale top van circus, samen op het festivalterrein in 
Marke keuvelen in het park met een glas, vrienden terug zien, 
kinderen laten spelen, genieten van en tussen de artiesten. 
Meer info en inschrijvingen 
Uit in Kortrijk | Schouwburgplein 14, Kortrijk | 056/23.98.55 | 
www.perplx.be 
Locatie: Festivalterrein in en rond het OC Marke, 
Schouwburg Kortrijk, Arenatheater Kortrijk, Budascoop, 
Scala, Cultuurcentrum Wevelgem | verschillende tarieven 
volwassenen, voor jongeren €8 per voorstelling, voor kinderen 
€5 per voorstelling 

BUDASCOOP 
– kinderwerking cineMAATjes   UiTPAS

VANAF OKTOBER 
312 JAAR  OP WOENSDAG OM 14U, OP ZONDAG OM 10U EN 14U

Eén woensdag en zondag per maand is het feest in de Buda-
scoop! Op woensdag (om 14u) en zondag (om 10u en 14u), 
kan je niet alleen kiezen tussen twee avontuurlijke � lms voor 
kleuters of tieners, in de interactieve � lmstudio MAMMOET 
kan je voor én na de � lm alles ontdekken over het maken 
van � lms! Knutsel zelf jouw � guurtjes voor het schaduw-
spel, maak jouw eigen animatie� lmpje of ontdek hoe � lms 
gemaakt worden in het � lmmuseum, via � ipboekjes, optische 
illusies en allerlei spelletjes.

Wil je je verjaardagsfeestje vieren tijdens de cineMAATjes? 
Dat kan! Kom met al jouw vriendjes naar het ontbijt om 9U00 
op zondagmorgen of smul van pannenkoeken op woensdag- 
of zondagnamiddag na de � lm. Reserveren verplicht!
Tarieven
FILM: € 6,50 (kinderen / volwassenen)
ONTBIJT: + € 8 / + € 4 (-12 jaar)
VIERUURTJE: + € 4
Meer info en reservaties
Budascoop | Kapucijnenstraat 10, Kortrijk | www.budakortrijk.
be | info@budakortrijk.be |056 22 10 01



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!

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. 
Werking van maandag 3 juli tot en met donderdag 20 juli (geen 
werking op dinsdag 10 juli, vrijdag 21 juli en tijdens Kortrijks 
congé van 24 juli tot en met dinsdag 15 augustus)

Meer info en inschrijvingen
Jc Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk (tijdelijke ingang via 
werfweg Burg. Lambrechtlaan | www.jctranzit.be | jeugdcentrum@
kortrijk.be | 056 27 73 40 

Je kan inschrijven vanaf maandag 22 mei 2017 
Online inschrijven vanaf 9u, telefonisch tijdens de openingsuren

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 doktersbrie� e nodig als je later annuleert. Bij niet tijdig 
verwittigen/geen doktersbrie� e zullen de gereserveerde plaatsen 
aangerekend worden/ niet terug betaald worden. 

MAANDAG 3 JULI

Minigolf
46 JAAR  14U TOT 16U30

We proberen de leuke minigolfbaan in het Astridpark uit. Let op: 
Bij slecht weer gaan we naar de Mambo, Ringlaan 32 in Kortrijk.
Locatie: Minigolf Astridpark | Graaf de Smet de Naeyerlaan, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

 Zwemmen in open lucht
712 JAAR  13U30 TOT 17U

We duiken in het verfrissende water. Let op: iedereen moet kun-
nen zwemmen! Bij slecht weer gaan we vanaf 14u zwemmen in 
het zwembad van Heule, Lagaeplein 24.
Locatie: Open lucht zwembad | Abdijkaai, Kortrijk | 
€ 5 (zwemgerief, koek en drankje meebrengen) 



DINSDAG 4 JULI 

Ridder zoekt prinses 
46 JAAR  13U TOT 16U

De kleinste bezoekertjes worden verwend in Kortrijk 1302. Jullie 
leren de middeleeuwen kennen op een speelse manier met op-
drachtjes. De kleutertjes volgen de belevenissen van het hondje 
Titus. Titus leert een dappere ridder uit 1302 kennen. Deze 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? Kom 
het allemaal ontdekken!
Locatie: Museum 1302 | Begijnhofpark, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Holder de bolder tocht
712 JAAR  13U TOT 16U

Met een schatkist op wielen gevuld met leuke en leerrijke op-
drachten gaan we op stap in Kortrijk. Na de tocht worden jullie 
tot ridder geslagen.
Locatie: afspraak aan Museum 1302 | Begijnhofpark, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

WOENSDAG 5 JULI

Workshop koken: pizza’s bakken
46 JAAR  9U30 TOT 12U

We gaan de Italiaanse toer op in de kinderboerderij. We bereiden 
samen de lekkerste pizza’s. Terwijl de pizza’s in de oven zitten, 
gaan wij op bezoek bij de dieren. Daarna is het tijd om te smullen 
van onze zelfgemaakte pizza’s. Lekker!
Locatie: Kinderboerderij Van Clé | Moteweg 11, Marke | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Bezoek aan het KVK stadion
712 JAAR  13U30 TOT 17U

We krijgen een rondleiding in het Guldensporenstadion en 
volgen een training van de A-kern. Daarna krijgen we training 
van de jeugdtrainer van KV Kortrijk.
Locatie: KVK stadion (afspraak aan containersecretariaat) | 
Moorseelsestraat 111B, Kortrijk | € 5 (sportkledij en drankje 
meebrengen) 

DONDERDAG 6 JULI

Zwemmen  
46 JAAR  14U TOT 16U30

We plonsen in het water en genieten van een verfrissende duik.
Locatie: Zwembad Heule | Lagaeplein 24, Heule | € 5 
(zwemgerief, koek en drankje meebrengen) 

Workshop koken: pizza’s bakken
712 JAAR  9U30 TOT 12U

We gaan de Italiaanse toer op in de kinderboerderij. We bereiden 
samen de lekkerste pizza’s. Terwijl de pizza’s in de oven zitten, 
gaan wij op bezoek bij de dieren. Daarna is het tijd om te smullen 
van onze zelfgemaakte pizza’s. Lekker!
Locatie: Kinderboerderij Van Clé | Moteweg 11, Marke | € 5 
(koek en drankje meebrengen) 
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VRIJDAG 7 JULI

Uitstap: Plopsaland
412 JAAR  9U30 TOT 19U

Een onvergetelijke uitstap? Dan is Plopsaland De Panne de ideale 
vakantiebestemming! Een dagje in het betoverende themapark 
aan de Belgische kust is een magische ervaring en een absolute 
aanrader! De vele leuke attracties en liveshows brengen iedereen 
in beweging!
Locatie: de bus vertrekt aan Jeugdcentrum Tranzit | Nelson 
Mandelaplein 17, Kortrijk | € 25 (regenkledij, picknick, koek en 
voldoende drankjes meebrengen) 

MAANDAG 10 JULI

Workshop crea: spaarpot eendje met décopatch 
papier door Tiny’s Hobby
47 JAAR  9U30 TOT 12U

Het spaarpot eendje versieren we met décopatch papier. Centjes 
sparen was nog nooit zo leuk!
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop  crea: vriendschapsbandjes
812 JAAR  9U30 TOT 12U

Met macramédraad of scoebidoes maken we coole vriendschaps-
bandjes.
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop crea: knikkergek
47 JAAR  13U30 TOT 16U30

Met vilt, splitpennen en leuke kleurrijke vilten � guurtjes maken 
we een leuke knikkerzak. Daarna moeten jullie proberen om 
zoveel mogelijk knikkers te verzamelen.
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen)

Workshop crea: poes in strypor 
met pailletjes door Tiny’s Hobby
812 JAAR  14U TOT 17U

Met kleurrijke pailletjes versieren we de poes in strypor.
Locatie: Tiny’s Hobby | Passionistenlaan 3, Kortrijk | € 5 
(koek en drankje meebrengen) 

WOENSDAG 12 JULI

Workshop fi mo:  juwelen met lesgeefster Kelly
46 JAAR  9U30 TOT 12U

Altijd al zelf juweeltjes willen ontwerpen? Nu kan het: we maken 
kleurrijke oorbelletjes en armbandjes om te dragen tijdens de zomer! 
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop kunst: string art 
met lesgeefster Stéphanie
712 JAAR  9U30 TOT 12U

Heb je al eens getekend met draadjes? Met heel veel draadjes 
die strak gespannen zitten rond de nagels die je zelf in een plank 
sloeg? Wil je dat graag eens doen? Dan doe je toch mee met ons!
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (klein hamertje, koek en drankje meebrengen) 
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WOENSDAG 12 JULI

Bezoek aan Provinciedomein Bergelen 
412 JAAR  14U TOT 17U

We gaan samen ravotten op de vele speelpleintjes in Bergelen. 
Locatie: Provinciedomein Bergelen (afspraak aan de cafetaria) | 
Hemelhofweg 27, Gullegem | € 4 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop crea: zorgenvriendjes door Texture
1012 JAAR  14U TOT 17U

Neem plaats aan de naaimachine en maak jouw eigen ‘zorgen-
vriendje’. Slecht humeur? Ruzie met mama? Of bang voor spin-
nen? Wat voor probleem het ook is: teken of schrijf het op, steek 
het in de mond van dit lieve monstertje en doe de rits dicht… 
Naar een idee van Fleur Sintobin.
Locatie: Texture | Noordstraat 28, Kortrijk | € 5 (koek en drankje 
meebrengen) 

DONDERDAG 13 JULI

Workshop crea: schrinkels
46 JAAR  9U30 TOT 12U

Op schrinkelpapier tekenen we een leuk patroon om daarna te 
bakken in de oven. Hierdoor wordt onze tekening 7 keer kleiner 
en 7 keer dikker. Hiermee maken we supercoole sleutelhangers. 
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | € 
5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop crea: sieraden uit foam
712 JAAR  9U30 TOT 12U

We knutselen leuke en hippe zomersieraden uit foam, splitpen-
nen en glitters.
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | € 
5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop koken: brood bakken
47 JAAR  13U30 TOT 16U30

We bakken ons eigen brood. Terwijl de broden in de oven aan het 
bakken zijn, gaan wij op bezoek bij de dieren om ze te voederen. 
Iedereen krijgt zijn eigen brood mee naar huis.
Locatie: Kinderboerderij Van Clé | Moteweg 11, Marke | € 5 (koek en 
drankje meebrengen)

Workshop crea: fl ockerdefl ock! door Texture
812 JAAR  14U TOT 17U

Geen zin meer in saaie en e� en kleren? Met � ockfolie pimpen we 
ze tot een hip en uniek stuk in je kleerkast. Breng je eigen t-shirt 
mee en laat je fantasie de vrije loop. Geef het een tweede leven 
en tover het om tot jouw lievelingsstuk… Inspiratie nodig voor 
� ockpatronen? Kijk vooraf eens op google of pinterest…
Locatie: Texture | Noordstraat 28, Kortrijk | € 5 (t-shirt, koek en 
drankje meebrengen) 

VRIJDAG 14 JULI

Workshop kunst: schatkaarten maken met 
lesgeefster Stéphanie
46 JAAR  9U30 TOT 12U

Ahoi! Waar zit de schat verstopt? Welke hindernissen moet je 
voorbij om bij de schat te komen? Welke herkenningspunten 
zijn er en hoeveel stappen moet je zetten? We maken onze eigen 
schatkaart, net echt!
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 
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Regionale uitstap: Kid Rock
714 JAAR  9U10 TOT 18U20

We gaan samen naar Kid Rock in Wetteren.  Kid Rock is een 
festival op maat van kinderen en tieners en is dan ook hét leukste 
kinder- en jongerenfestival van Vlaanderen!  De beste optredens 
met shows van hoogstaande kwaliteit en steeds iets unieks staan 
hier op het programma. Dit jaar kan je genieten van 2 extra podia. 
Er zijn optredens van o.a. Ghost Rockers, Jeuk, Fabian en Raf Violi! 
Daarnaast is het festivalterrein gevuld met superto� e randanima-
tie. Springkastelen, trampolines, spelletjes, boogschieten, een go 
cart parcours, allerhande kraampjes, shows en zoveel meer. Het 
wordt een dag om nooit meer te vergeten! 
Locatie: bus vertrekt aan Jeugdcentrum Tranzit | Nelson 
Mandelaplein 17, Kortrijk | € 20 (picknick, regenkledij, koek en 
voldoende drankjes meebrengen) 

MAANDAG 17 JULI

Workshop yoga: het magische toverbos 
door Yopla Kids
46 JAAR  9U30 TOT 12U

Hocus pocus pats… Het magische toverbos is de max! We komen 
er allerlei dieren en sprookjes� guren tegen en gaan er ook veel 
bewegen. Na de beweging komt de rust, even ontspannen is een 
must.
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop crea: dieren uit de zee
712 JAAR  9U30 TOT 12U

Met schelpen, verf en rubbervellen gaan we aan de slag en ma-
ken we zo leuke deuren uit de zee.
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17 , Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop crea: plakwaaiers
46 JAAR  14U TOT 17U

Deze plakwaaiers zijn in een wip klaar dus… vliegeren maar!
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen)

Minigolf
712 JAAR  14U TOT 16U30

We proberen de leuke minigolfbaan in het Astridpark uit. Let op: 
Bij slecht weer gaan we naar de Mambo, Ringlaan 32 in Kortrijk.
Locatie: Minigolf Astridpark | Graaf de Smet de Naeyerlaan, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

DINSDAG 18 JULI

Ochtendgym
47 JAAR  9U30 TOT 12U

We schudden de armpjes en beentjes los en we zingen en sprin-
gen op de leukste muziek!
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | € 
5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop crea: kaarsen gieten door Tiny’s Hobby
812 JAAR  9U30 TOT 12U

We maken eerst blokjes om daarna een hele mooie en unieke 
kaars te maken die jij dan met trots mee naar huis kan nemen.
Locatie: Tiny’s Hobby | Passionistenlaan 3, Kortrijk | € 5 (koek en 
drankje meebrengen) 
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DINSDAG 18 JULI

Workshop crea: mobile met houten fi guurtjes
46 JAAR  14U TOT 17U

De houten � guurtjes versieren we met foam klei en hangen we 
aan kleurrijke macramédraad.
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17 , Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop koken: brood bakken
7 12 JAAR  13U30 TOT 16U30

We bakken ons eigen brood. Terwijl de broden in de oven aan het 
bakken zijn, gaan wij op bezoek bij de dieren om ze te voederen. 
Iedereen krijgt zijn eigen brood mee naar huis.
Locatie: Kinderboerderij Van Clé | Moteweg 11, Marke | € 5 (koek en 
drankje meebrengen) 

WOENSDAG 19 JULI

Workshop crea: haarbanden met grote ogen
47 JAAR  9U30 TOT 12U

Deze prachtige haaraccessoire is gemaakt uit rubbervellen, 
springveren en beweegbare oogjes.  
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Regionale uitstap: avonturendag  
814 JAAR  8U30 TOT 17U

In de Ijsmolenhoeve laten we ons van onze meeste avontuurlijke 
kant zien! Ben je niet bang om in de hoogte tussen de touwen 
te slingeren? Ben je een echte waterrat die zijn eigen vlot kan 
bouwen? Of ben je een held in lasershooten? Dan wordt dit vast 
en zeker voor jou een geslaagde dag!
Locatie: bus vertrekt aan Jeugdcentrum Tranzit | Nelson 
Mandelaplein 17, Kortrijk | € 25 (regenkledij, verse kledij, picknick, 
koek en voldoende drankjes meebrengen) 

DONDERDAG 20 JULI

Workshop crea: diep in de zee
46 JAAR  9U30 TOT 12U

Met kartonnen bordjes, scharen en verf creëren we de leukste 
zeedieren.  
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop yoga: superhelden door Yopla Kids
712 JAAR  9U30 TOT 12U

Vlieg je mee op yoga-avontuur met onze superhelden? Adem 
diep in, hou al je zintuigen klaar en ervaar! Een reis vol beweging, 
creativiteit, ontspanning, massage en plezier beleven!
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Dolle pret
412 JAAR  14U TOT 17U

Het springkasteel wordt geplaatst, het vele spelmateriaal ligt 
klaar, de � etsjes staan klaar,… Dus springen, spelen en � etsen 
maar! 
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen)



WOENSDAG 16 AUGUSTUS

Workshop kunst: dripping met lesgeefster 
Stéphanie
46 JAAR  9U30 TOT 12U

Druip, druip, druip… Jackson Pollock maakte prachtige en grote 
schilderijen door zijn doeken op de grond te leggen en de verf uit 
zijn bekers op het doek te laten vallen. En dat is precies wat wij 
gaan doen! Dus maak je graag je eigen ‘dripping’, doe dan lekker 
mee!
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop crea: plakwaaiers
712 JAAR  9U30 TOT 12U

Deze plakwaaiers zijn in een wip klaar dus… vliegeren maar!
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop crea: verjaardagskalender
46 JAAR  14U TOT 17U

Per maand maken we een tekening of/en plakken we een foto, 
daarna vullen we de vele verjaardagen in en dan is onze verjaar-
dagskalender klaar! 
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (vakantiefoto van jezelf, koek en drankje meebrengen)

Spel zonder grenzen 
712 JAAR  14U TOT 17U

Laat je niet kennen en speel samen met je vrienden dit spel 
zonder grenzen!
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

DONDERDAG 17 AUGUSTUS

Uitstap: naar Oostende
412 JAAR  9U30 TOT 18U30

We nemen de bus richting Oostende. Aan zee genieten we van de 
zon, de zee en het strand. We maken ook een ritje met het treintje 
en we rijden met een billenkar op de dijk. Natuurlijk is er ook tijd 
om in de zee te zwemmen en om een ijsje te eten op het strand. 
Geniet samen met ons van deze zomerse dag aan zee! 
Locatie: bus vertrekt aan Jeugdcentrum Tranzit | Nelson 
Mandelaplein 17, Kortrijk | € 25 (zwemgerief, regenkledij, picknick, 
koek en voldoende drankjes meebrengen) 

VRIJDAG 18 AUGUSTUS

Workshop koken: petit beurre taart maken met 
lesgeefster Kaat
46 JAAR  9U30 TOT 12U

Klaar om de handen uit de mouwen te steken en om een echte 
caloriebom klaar te maken? Samen maken we een petit beurre 
taart met alles erop en eraan!
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 
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VRIJDAG 18 AUGUSTUS

Workshop kunst: papier mâché schalen maken 
met lesgeefster Stéphanie
712 JAAR  9U30 TOT 12U

Chihuly is een glaskunstenaar die prachtige, kleurrijke objecten 
maakt. Zijn werk is onze inspiratiebron om met papier mâché al 
even kleurrijke schalen te maken.
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop muziek: gitaar maken met lesgeefster 
Kaat
46 JAAR  14U TOT 17U

We leven ons helemaal in de Spaanse cultuur in. We maken een 
minigitaar, knutselen een to� e hoed tegen de zon… Laat de zon 
maar stralen zodat we samen muziek kunnen spelen!
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen)

Workshop natuur: dierenverzorging
712 JAAR  13U30 TOT 16U30

De dieren van de kinderboerderij staan te popelen om jullie te 
zien want jullie mogen ze verzorgen en verwennen!
Locatie: Kinderboerderij Van Clé | Moteweg 11, Marke | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

MAANDAG 21 AUGUSTUS

Workshop natuur: dierenverzorging  
46 JAAR  9U30 TOT 12U

De dieren van de kinderboerderij staan te popelen om jullie te 
zien want jullie mogen ze verzorgen en verwennen!
Locatie: Kinderboerderij Van Clé | Moteweg 11, Marke | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop yoga: time to relax door Yopla Kids
712 JAAR  9U30 TOT 12U

Time to relax is fun! Verwacht geen competitie. Bewegen, yog-
ahoudingen, ademhalingsoefeningen,… gaan hand in hand met 
ontspanning, lachen en plezier.
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17 , Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop crea: windmolentjes
46 JAAR  14U TOT 17U

Met papier of plastic, kurken, houten stokjes en glitterpennen 
knutselen we deze windmolentjes in elkaar!
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen)

Workshop  crea: spaarpotjes 
712 JAAR  14U TOT 17U

Deze spaarpotjes worden versierd met foam clay. Sparen was nog 
nooit zo leuk!
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 



DINSDAG 22 AUGUSTUS

Workshop yoga: jungleland door Yopla Kids
46 JAAR  9U30 TOT 12U

Ga je mee samen naar de yoga-jungle? Net zoals Mowgli maak 
je er kennis met verschillende dieren. Het wordt een yogales vol 
dierenplezier. Yogahoudingen, creativiteit, beweging en ontspan-
ning wisselen elkaar af.
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop crea: schilderen op doek
712 JAAR  9U30 TOT 12U

Met het schilderdoek, verf en ijzerdraad maken we grappige 
kunstwerken. 
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop crea: frisbees
46 JAAR  14U TOT 16U30

De opvouwbare frisbee gemaakt van nylon decoreren we met 
textielstiften. Natuurlijk testen we hem ook uit!
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Zwemmen in open lucht 
7 12 JAAR  13U30 TOT 17U

We duiken in het verfrissende water. Let op: iedereen moet kun-
nen zwemmen! Bij slecht weer gaan we vanaf 14u zwemmen in 
het zwembad van Heule, Lagaeplein 24.
Locatie: Openlucht zwembad | Abdijkaai, Kortrijk | € 5 (zwemgerief, 
koek en drankje meebrengen) 

WOENSDAG 23 AUGUSTUS

Workshop crea: juweeltjes uit foam
46 JAAR  9U30 TOT 12U

We knutselen leuke en hippe zomerjuweeltjes uit foam, splitpen-
nen en glitters.
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop pyrografi e: versierde broodplankjes 
met lesgeefster Kelly
712 JAAR  9U30 TOT 12U

We halen onze creativiteit boven tijdens deze workshop pyro-
gra� e. We leren werken met een pyrogra� e pen en laten onze 
fantasie de vrije loop op de houten broodplankjes.
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Optreden van Ghost Rockers
412 JAAR  13U30 TOT 16U40

De Ghost Rockers komen naar jou toe! Mila, Jonas, Charlie, Alex 
en Jimmy geven het beste van zichzelf. Laat je onderdompelen 
in een show vol spanning, avontuur en geheimen, en zing samen 
met de Ghost Rockers mee met hun allergrootste hits. 
Locatie: bus vertrekt aan Jeugdcentrum Tranzit | Nelson 
Mandelaplein 17, Kortrijk | € 15 (koek en drankje meebrengen) 
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DONDERDAG 24 AUGUSTUS

Workshop crea: deurhangers
46 JAAR  9U30 TOT 12U

De houten deurhangers worden geschilderd en daarna versierd 
met leuke � guren uit foam.
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop koken: petit beurre taart maken met 
lesgeefster Kaat
712 JAAR  9U30 TOT 12U

Klaar om de handen uit de mouwen te steken en om een echte 
caloriebom klaar te maken? Samen maken we een petit beurre 
taart met alles erop en eraan!
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Zwemmen
46 JAAR  14U TOT 16U30

We plonsen in het water en genieten van een verfrissende duik.
Locatie: Mimosa zwembad | Mimosalaan 1, Kortrijk | € 5 
(zwemgerief, koek en drankje meebrengen)

Workshop muziek: gitaar maken 
met lesgeefster Kaat
712 JAAR  14U TOT 17U

We leven ons helemaal in de Spaanse cultuur in. We maken een 
minigitaar, knutselen een to� e hoed tegen de zon… Laat de zon 
maar stralen zodat we samen muziek kunnen spelen!
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

VRIJDAG 25 AUGUSTUS

Workshop crea: vingerpoppetjes
46 JAAR  9U30 TOT 12U

De kleurrijke pijpenragers krijgen beweegbare oogjes en worden 
rond je vingers gewikkeld. Ook maken we leuke vingerpoppetjes 
uit foam en vilt.
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop crea: clayfi guren op springveren
712 JAAR  9U30 TOT 12U

De knotsgekke � guren worden gemodelleerd met silk clay en 
worden op een springveer geplaatst.
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Bezoek aan de Gavers
412 JAAR  14U TOT 17U

Op het domein gaan we ravotten op de vele speeltuinen, nemen 
we een duik in het water aan de zwemzone en spelen we beach-
volleybal.
Locatie: Provinciaal domein De Gavers (afspraak op de parking 
aan de Koutermolen) | Eikenstraat 131, Harelbeke | 
€ 5 (zwemgerief, regenkledij, koek en drankje meebrengen)



MAANDAG 28 AUGUSTUS

Workshop fi mo: juwelen met lesgeefster Kelly
46 JAAR  9U30 TOT 12U

Altijd al zelf juweeltjes willen ontwerpen? Nu kan het: we maken 
kleurrijke oorbelletjes en armbandjes om te dragen tijdens de 
zomer! 
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Regionale uitstap: Toverland
712 JAAR  7U30 TOT 20U20

Attractiepark Toverland kent meer dan 30 binnen – en bui-
tenattracties waaronder de snelste, langste en hoogste houten 
achtbaan van de Benelux. Ga op een spetterend avontuur in de 
wildwaterbaan Djengu River, ontdek je eigen magische krach-
ten in het Toverhuis of stap in de verdraaid magische achtbaan 
Dwervelwind. Iedereen beleeft er gegarandeerd een magisch 
mooie dag.
Locatie: de bus vertrekt aan Jeugdcentrum Tranzit | Nelson 
Mandelaplein 17, Kortrijk | € 35 (regenkledij, picknick, koek en 
voldoende drankjes meebrengen) 

DINSDAG 29 AUGUSTUS

Workshop koken: fruitige lekkernijen 
met lesgeefster Kaat
46 JAAR  9U30 TOT 12U

Om helemaal van de zomer te genieten, maken we smoothies en 
diertjes uit fruit. We halen onze creativiteit naar boven en creëren 
fruitige meesterwerkjes.
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop crea: verjaardagskalender
712 JAAR  9U30 TOT 12U

Per maand maken we een tekening of/en plakken we een foto, 
daarna vullen we de vele verjaardagen in en dan is onze verjaar-
dagskalender klaar! 
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (vakantiefoto van jezelf, koek en drankje meebrengen)

Workshop crea: fotohoudertjes
46 JAAR  14U TOT 17U

We maken hippe fotohoudertjes zodat we de vele vakantiefoto’s 
kunnen uit zetten.  
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop crea: bloemen om te zoenen
712 JAAR  14U TOT 17U

Met krijt, crêpepapier, katoenen bolletjes en houten stokken 
maken we deze bloemen om te zoenen.
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

WOENSDAG 30 AUGUSTUS 

Workshop crea: kliederkladderklodder
46 JAAR  9U30 TOT 12U

We gaan met verf aan de slag: we stempelen met frietjes, onze 
handjes en voetjes en maken zo leuke kliederkladderklodder-
kunstwerkjes.
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 
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WOENSDAG 30 AUGUSTUS

Workshop pyrografi e met lesgeefster Kelly 
712 JAAR  9U30 TOT 12U

We halen onze creativiteit boven tijdens deze workshop pyro-
gra� e. We leren werken met een pyrogra� e pen en laten onze 
fantasie de vrije loop op hout.
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop crea: ijscrèmekar
46 JAAR  14U TOT 17U

De ijscrèmekar wordt versierd met vele lekkere ijsjes en natuurlijk 
eten we ook zelf een ijsje! 
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop crea: mini-tafelvoetbal
712 JAAR  14U TOT 17U

De schoendoos toveren we om tot een mini-tafelvoetbalspel. 
Daarna proberen we dit uit. Ook de echte baktafel testen we uit.
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek, drankje en schoendoos meebrengen) 

DONDERDAG 31 AUGUSTUS

Workshop crea: baddieren uit rubbervellen
46 JAAR  9U30 TOT 12U

In bad gaan is zo veel leuker met deze grappige baddieren erbij! 
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop koken: fruitige lekkernijen
712 JAAR  9U30 TOT 12U

Om helemaal van de zomer te genieten, maken we smoothies en 
diertjes uit fruit. We halen onze creativiteit naar boven en creëren 
fruitige meesterwerkjes.
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek, drankje en schilderschort meebrengen) 

Dolle pret
412 JAAR  14U TOT 17U

Het springkasteel wordt geplaatst, het vele spelmateriaal ligt 
klaar, de � etsjes staan klaar,… Dus springen, spelen en � etsen 
maar! 
Locatie: Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen)



WILDEBRAS

Stad kortrijk kent veel verborgen stukjes groen die de ideale 
speelruimte vormen voor kinderen en hun ouders. Samen met de 
organisatie Lieve Zusjes - Stoere Broers en Nester tovert kortrijk
enkele groenzones om tot speelterreinen en gaan we op zoek 
naar echte ‘wildebrassen’. We leren kinderen en hun ouders via 
diverse speelnamiddagen kampen bouwen, Vuur maken, hun
fantasie gebruiken, knutselen etc. Aanvullend delen we ook wild-
speel -pakketten uit op enkele zomeractiviteiten om zo van je
eigen tuin of groenzone in je wijk een eigen droomplaats te 
maken.  Meer info: www.wildebras.org

 WOENSDAG 14 JUNI

Miniatuurdorp bouwen
VANAF 4 JAAR

Een ministad bouwen voor playmobilventjes, of voor de vele 
kleine diertjes die onze stukjes groen rijk zijn. Met miniatuur 
stokjes, kleine takjes, touw, rekkers, lijm, bladeren, ... bouwen we 
samen één grote miniatuurstad, inclusief rivieren, bergen, ...
Locatie: Nog te bepalen (hou de website in het oog) | Gratis | 
inschrijven niet nodig, let wel: wildebras is een project voor kinderen 
samen met hun ouders | organisatie van LZSB, Nester en Stad 
Kortrijk |www.wildebras.org

WOENSDAG 28 JUNI

Modderdag
VANAF 3 JAAR

Donderdag 29 juni is o�  ciële internationale modderdag, maar 
Wildebras viert dat één dag eerder. Neem kleren mee die vuil 
mogen worden, wij zorgen voor een modderbad, de nodige 
glijmiddelen en een hoop plezier.
Locatie: Nog te bepalen (hou de website in het oog) | Gratis | 
inschrijven niet nodig, let wel: wildebras is een project voor kinderen 
samen met hun ouders | organisatie van LZSB, Nester en Stad 
Kortrijk | www.wildebras.org

WOENSDAG 5 JULI

(Loop)Fiets-crossparcours
VANAF 2 JAAR

We bouwen samen mee aan een (loop)� ets-crossparcours en zor-
gen dat dit voor iedere leeftijd toegankelijk is. Enkele hellingen, 
natuurlijke en gemaakte hindernissen, ... zorgen voor een veldrit 
voor jong en oud. Neem de loop� ets, step en andere rollende 
materialen mee en test je � etstalent.
Locatie: Nog te bepalen (hou de website in het oog) | Gratis | 
inschrijven niet nodig, let wel: wildebras is een project voor kinderen 
samen met hun ouders | organisatie van LZSB, Nester en Stad 
Kortrijk | www.wildebras.org

ZATERDAG 22 JULI

Water- en knikkerbaan
VANAF 2 JAAR

Met buizen, takken en een beetje hoogteverschil, maken we 
lange banen waar water en ballen
doorheen glijden. Zo lang en zo ver mogelijk.
Locatie: Nog te bepalen (hou de website in het oog) | Gratis | 
inschrijven niet nodig, let wel: wildebras is een project voor kinderen 
samen met hun ouders | organisatie van LZSB, Nester en Stad 
Kortrijk | www.wildebras.org
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DINSDAG 15 AUGUSTUS

Helling
VANAF 3 JAAR

Wat kan je allemaal met een helling doen? Veel! We ravotten één 
namiddag lang en proberen op zoveel mogelijk manieren de 
helling te beklimmen en af te dalen. Maak je klaar voor duizelig-
heid, megabowling, ... Hellingen zijn de grootste inspiratie voor 
kinderen om mee aan de slag te gaan.
Locatie: Nog te bepalen (hou de website in het oog) | Gratis | 
inschrijven niet nodig, let wel: wildebras is een project voor kinderen 
samen met hun ouders | organisatie van LZSB, Nester en Stad 
Kortrijk | www.wildebras.org

ZATERDAG 23 SEPTEMBER

Burning Man DeLuxe
VANAF 7 JAAR

Burning Man DeLuxe kunnen we zien als een uitbreiding van 
de vuurworkshop. We hernemen deze, maar bouwen ook een 
constructie waarmee we achteraf een vuurspektakel maken. 
We genieten samen rond het brandende standbeeld met een 
marshmallow.
Locatie: Nog te bepalen (hou de website in het oog) | Gratis | 
inschrijven niet nodig, let wel: wildebras is een project voor kinderen 
samen met hun ouders | organisatie van LZSB, Nester en Stad 
Kortrijk | www.wildebras.org

ZATERDAG 30 SEPTEMBER

Bouw je eigen Kampendorp
VANAF 4 JAAR

Kampenbouwen De Luxe. Samen bouwen we aan een eigen stad 
voor de kinderen. Alles moet aanwezig zijn: een bakker, een kof-
� ehuis, een café, speelzone, ... We palmen een volledig park in
en proberen de ideale stad voor kinderen te bouwen. Iedereen 
krijgt een opdracht om een onderdeel van de stad te bouwen en 
achteraf samen in te spelen. Een afscheid van Wildebras 2017.
Locatie: Nog te bepalen (hou de website in het oog) | Gratis | 
inschrijven niet nodig, let wel: wildebras is een project voor kinderen 
samen met hun ouders | organisatie van LZSB, Nester en Stad 
Kortrijk | www.wildebras.org

WILDE WESTEN
Sinds 1 januari 2017 bundelen De Kreun en Festival van Vlaan-
deren Kortrijk hun krachten in de nieuwe genre-overschrijdende 
muziekorganisatie Wilde Westen.  
Wilde Westen presenteert geluidskunst, jazz, klassiek, pop, rock 
en alles daartussenin. Klassiekers als Festival Kortrijk, Klinkende 
Stad en Sonic City blijven bestaan, maar Wilde Westen gaat nog 
een stap verder: meer concerten, meer festivals en meer podia in 
en rond Muziekcentrum Track en concertzaal De Kreun.
Meer info
Wilde Westen | Conservatoriumplein 1, Kortrijk 

ZATERDAG 24 JUNI

BOS! Festival
ALLE LEEFTIJDEN  16U MIDDERNACHT

Bos! Festival is een nieuw, genre-oveschrijdend event op een 
unieke locatie. Op 24 juni tovert Wilde Westen het prachtige 
domein Bergelen in Gullegem om tot muziekbos en brengen ze 
mensen én muziekgenres samen. Van 16u tot middernacht doen 
17 diverse acts hun ding middenin de natuur. Geen luide gitaren 
of pompende beats, maar sferische muziek met respect voor de 
natuur en haar omgeving.
Tickets en info: www.bosfestival.be
Locatie: Provinciaal domein Bergelen | 8560, Gullegem | 
€20 | Korting voor -18 jarigen. Gratis voor kinderen onder de 12 jaar!



DAS KUNST
das Kunst gelooft in kunst en de kracht van verbeelding. das 
Kunst heeft een nomadische werking die naar wijken, pleinen 
en straten van de stad Kortrijk trekt. Daar gaat das Kunst op een 
duurzame manier aan de slag met kinderen en jongeren onder 
begeleiding van jonge kunstenaars.
Meer info en inschrijvingen
www.daskunst.be | info@daskunst.be | inschrijvingen@daskunst.be

MAANDAG 10 TEM VRIJDAG 14 JULI; 
MAANDAG 21 TEM VRIJDAG 25 AUGUSTUS; 
MAANDAG 28 TEM DONDERDAG 31 
AUGUSTUS

Kunstfabriek
612 JAAR  9U TOT 16U 
OPVANG VAN 8U30 TOT 9U & VAN 16U TOT 17U

Kunstfabriek – werkplek voor speelse uitspattingen en artistiek 
experiment.
Een week lang samen kunst maken, dat is waar Kunstfabriek van 
das Kunst voor staat. Tijdens de schoolvakanties staan onze jonge 
kunstenaars en een team doorwinterde vrijwilligers een hele 
week klaar met een grote gereedschapskist, een heleboel materi-
aal en een hoofd vol ma� e ideeën om kinderen van het eerste tot 
het zesde leerjaar een onvergetelijke ervaring te bezorgen.
Locatie: Voormalig politiecommissariaat | Overleie, Sint-
Amandslaan 26, Kortrijk | 20 euro per kind per dag | Plaatsen 
beperkt | Eigen lunch, drank & koek/fruit meebrengen 

Inschrijven bij das Kunst

EXACTE DATA OP FACEBOOK DASKUNST 
Kunstenspeelplaats
VANAF 6 JAAR  13U30 TOT 17U 

Kunstenspeelplaats – speelse en artistieke acties in straten en op 
pleinen van de stad Kortrijk
De Kunstenspeelplaats van das Kunst komt naar jou toe! Met 
speelse en artistieke acties richten we het vizier op jouw eigenste 
plekje in de stad Kortrijk. Straten en pleinen vormen het decor 
voor gratis pop-up activiteiten met jonge kunstenaars op maat 
van kinderen en jongeren uit de buurt. 
Locatie en data: Volg das Kunst via facebook en ontdek zo waar en 
wanneer precies onze Kunstenspeelplaats landt in jouw straat of op 
jouw plein | www.facebook.com/daskunstvzw | gratis | inschrijven 
niet nodig | www.daskunst.be/kortrijk/kunstenspeelplaats

WORKSHOP
REEKSEN


