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INHOUDS-
TAFEL
Doorlopende activiteiten p06
Eénmalige activiteiten / Events p09

JANUARI
Woensdag 3 januari > Filmnamiddag Inside Out p/23

Zaterdag 20 januari > Voorleesuurtje in de bib ‘De ruimte’ p/09

Zondag 21 januari > De Passant p/24

Zaterdag 27 & 
Zondag 28 januari > INUK p/25

FEBRUARI
Zaterdag 7 februari > Open Waspernamiddag p27

Zaterdag 10 februari > Extension - Cirque Inextremiste (FR) p/24

Zaterdag 10 februari > Spinrag - Movo figurentheater p/09

Zaterdag 10 TEM 18 februari > Krokuskriebels: 
    de zweetvoeten van de graaf in Kortrijk 1302 p/22

Zaterdag 10 TEM 18 februari > Krokuskriebels: Staf Snuffel in Texture p/23

Maandag 12 februari > Workshop kunst: kaartjes met aquareleffect 
    met lesgeefster Stephanie p/12

Maandag 12 februari > Workshop skate ism de Skateboard Academy p/12

Maandag 12 februari > Workshop crea: kroontjes p/12

Maandag 12 februari > Workshop crea: hippe vogel ism Tiny’s Hobby p/15

Dinsdag 13 februari > Remember the Dragons – Berlin, 
    Kopergietery & HETPALEIS p/24

Dinsdag 13 februari > Workshop crea: dierenmaskers p/13

Dinsdag 13 februari > Workshop step met lesgever Wout p/13

Dinsdag 13 februari > Film De Smurfen: Het Verloren Dorp p/14

Woensdag 14 februari > Wij gaan op berenjacht 
    theater Sonnevanck p/25

Woensdag 14 februari > Workshop fimo: Valentijn fotokadertjes 
    met lesgeefster Kelly p/14

Woensdag 14 februari > Workshop gaming: virtual reality games ism The Lab p/14

Woensdag 14 februari > Workshop crea: juwelenboompje ism Tiny’s Hobby p/14

Woensdag 14 februari > Workshop koken: Valentijnbroodjes 
    ism Kinderboerderij Van Clé p/14

Donderdag 15 februari > Workshop kunst: 
    zelf stempels snijden en op totebags stempelen p/15

Donderdag 15 februari > Regionale steraanbieding: 
    Bezoek aan de Nekker & Technopolis p/15
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Donderdag 15 februari > Dat begint hier al goed 
    Villanella & Hanneke Paauwe  p/26

Vrijdag 16 februari > Filmnamiddag Finding Dory p/24

Vrijdag 16 februari > Workshop crea: familie Pingu p/15

Vrijdag 16 februari > Workshop pyrografie: houten fotohoudertjes 
    met lesgeefster Kelly p/15

Vrijdag 16 februari > Workshop koken: Valentijnbroodjes 
    ism Kinderboerderij Van Clé p/15

Vrijdag 16 februari > Uitstap: Jumplay in Gistel p/16

Zaterdag 17 februari > #Biblabo STEAM-workshop met 3D printing p/09

Zaterdag 24 februari > Voorleesuurtje in de bib ‘Dierenliefde’ p/10

MAART
Zondag 4 maart > Lampionaio - Sprookjes enzo p/26

Vrijdag 9 & zaterdag 10 maart > Memento Woordfestival p/10

Woensdag 21 maart > #Biblabo creatieve workshop p/10

Vrijdag 23 maart > - 9 - Kopergietery & Cas Public (CA) p/26

Zaterdag 24 maart > Voorleesuurtje in de bib ‘Emoties’ p/10

APRIL
Dinsdag 3 april > Workshop koken: cupcakes maken 
    met lesgeefster Kaat p/16

Dinsdag 3 april > Workshop kunst: kubistische portretten van karton 
    met lesgeefster Stephanie p/16

Dinsdag 3 april > Workshop crea: paasmandje met paaseitjes p/16

Dinsdag 3 april > Workshop crea: uiltje met vilt en pailletten  
    ism Tiny’s Hobby p/16

Woensdag 4 april > Workshop fimo: kaarsenpotjes 
    met lesgeefster Kelly p/16

Woensdag 4 april > Workshop koken: paaskoeken bakken 
    ism Kinderboerderij Van Clé p/17

Woensdag 4 april > Workshop crea: kuikentjes p/17

Woensdag 4 april > Workshop crea: allemaal knoopjes p/17

Donderdag 5 april > Workshop koken: paaskoeken bakken  
    ism Kinderboerderijk Van Clé p/17

Donderdag 5 april > Workshop koken: cupcakes maken  
    met lesgeefster Kaat p/17

Donderdag 5 april > Workshop crea: hartje met pailletten 
    ism Tiny’s Hobby p/17

Donderdag 5 april > Workshop mode: flock jouw t-shirt 
    ism Texture p/18
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Vrijdag 6 april > Workshop kunst: badges maken 
    met lesgeefster Stephanie p/18

Vrijdag 6 april > Workshop pyrografie: houten pollepels en onderzetters  
    met lesgeefster Kelly p/18

Vrijdag 6 april > Workshop crea: donzige paashaasjes p/18

Vrijdag 6 april > Workshop crea: gedecoreerde verfborstels p/18

Maandag 9 april > Workshop kunst: sticker fun 
    met lesgeefster Stephanie p/18

Maandag 9 april > Workshop muziek: muzikale reis rond de wereld  
    met lesgeefster Kaat p/19

Maandag 9 april > Workshop crea: racewagens & vliegtuigen p/19

Maandag 9 april > Workshop techniek: hovercraft maken 
    ism Jeugd, cultuur & wetenschap p/19

Dinsdag 10 april > Workshop theater ism Theater Antigone p/19

Dinsdag 10 april > Workshop koken: appelbladerdeegtaartjes 
    met lesgeefster Kaat p/20

Dinsdag 10 april > Workshop crea: eitjes met voetjes p/20

Dinsdag 10 april > Workshop theater ism theater Antigone p/20

Woensdag 11 april > Workshop muziek: muzikale reis rond de wereld 
    met lesgeefster Kaat p/20

Woensdag 11 april > Workshop pyrografie: sleutelhangers 
    met lesgeefster Kelly p/20

Woensdag 11 april > Film: Verschrikkelijke ikke 3 p/20

Donderdag 12 april > Workshop koken: appelbladerdeegtaartjes 
    met lesgeefster Kaat p/21

Donderdag 12 april > Reg. steraanbieding: Bezoek aan het Gravensteen 
    en Jump sky in Gent p/21

Vrijdag 13 april > Workshop fimo: juweeltjes met lesgeefster Kelly p/21

Vrijdag 13 april > Workshop kunst: 3D strijkparels 
    met lesgeefster Stephanie p/21

Vrijdag 13 april > Workshop crea: windgong van krimpfolie p/21

Vrijdag 13 apri > Workshop techniek: stappende robots 
    ism Jeugd, cultuur en wetenschap p/22 

Zaterdag 18 april > Buitenspeeldag p/27

Zaterdag 21 april > Voorleesuurtje in de bib ‘Naar de kapper’ p/10

Vrijdag 27 april > Sol Bémol - D’Irque & Fien p/26

MEI
Zaterdag 26 mei > Voorleesuurtje in de bib ‘Feest’ p/11

JUNI
Zaterdag 23 juni > Voorleesuurtje in de bib ‘Reizen’ p/11  

Donderdag 28 juni TEM 
zaterdag 7 juli > Chasse Patate - Studio Orka p/27

Workshop(reeksen) p28

In deze brochure kan je nagaan wat de Stad Kortrijk allemaal in  
petto heeft voor kleuters en kinderen.  
Dit voor de periode van januari t.e.m. juni.
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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), kleine K (6-12 jaar), Jenga (15-25 jaar), 
Meisjeswerking (12-25 jaar), Jeugdwerk Bis-
segem (15 - 25 jaar) en Boothuis (12-25 jaar).
Jongeren kunnen ook terecht in de open  
ontmoetingsruimte van vzw AjKo!
MEER INFO

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.
MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

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 
iemand.anders@Kortrijk.be | 0473 86 29 49

VZW AJKO – Kleine K
[6-12 JAAR]  

Ben je tussen 6 en 12 jaar? Kriebelt het om te 
schilderen, je droomwereld te bouwen, te dan-
sen of op een andere manier creatief te zijn?
Dan kan je iedere woensdagnamiddag naar het 
Baggaertshof, vlakbij K in Kortrijk. Het OCMW en 
vzw AJKO organiseren er de kleine K, een crea-
tieve kinderwerking waar kinderen de baas zijn!
MEER INFO

Vzw AjKo - de Kleine K |  
hanne.berghman@kortrijk.be | 0473 86 29 72 | 
www.kortrijk.be/kleinek

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 
In het Conservatorium Kortrijk kan je een 
instrument leren bespelen, leren dansen en 
kan je op diverse manieren gebruik leren 
maken van het woord; in theater, voordracht, 
leren schrijven enz. Vanaf 2018-2019 staan alle 
opleidingen open vanaf de leeftijd van 6 jaar 
(eerste leerjaar). 
Weet je met je creativiteit geen blijf? Ben je 
gebeten door de podium-microbe? Ons leer-
krachtenteam staat voor je klaar om samen met 
jou je talenten te ontdekken. Het aanbod is zeer 
ruim. Neem gerust contact voor meer info.
MEER INFO

Conservatorium | Conservatoriumplein 3, 
Kortrijk | www.kortrijk.be/conservatorium | 
conservatorium@kortrijk.be | 056 27 78 80
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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-
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 Kortrijkse musea organiseren in vakantie-
periodes toffe activiteiten voor kinderen en jon-
geren. 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
[5-7 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
Texture vertelt over de linnen- en vlasnijver-
heid. Een verhaal met heel sterke wortels dat 
getuigt van straf vak- en ondernemerschap, van 
gedurfde innovatie en wendbaarheid en van 
zichzelf voortdurend heruitvinden.
In drie kamers, ingericht in een authentiek 
vlasverzendhuis (1912), ontdek je de revolutio-
naire ontwikkeling die de vlasnijverheid in deze 
streek teweeg bracht.
MEER INFO

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

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

DOORLOPENDE  
ACTIVITEITEN
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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

Vzw Sportplus | Bad Godesberglaan 22, Kortrijk  | 
056 27 80 00

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 
12 TEM 16 FEBRUARI 
3 TEM 6 APRIL 
EN 9 TEM 13 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 20 JANUARI

Voorleesuurtje in de bib 'De ruimte'
[V.A. 4 JAAR] - 10U30

Zijn je kinderen of kleinkinderen dol op verhaaltjes? Dan is er 
goed nieuws! Elke maand kunnen ze op zaterdagvoormiddag ge-
nieten van een voorleesuurtje met telkens een ander thema. In ja-
nuari is het thema 'De ruimte'. 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 10 FEBRUARI

Spinrag - Movo figurentheater
[V.A. 4 JAAR] - DOORLOPEND

Movo is een kluizenaar, een onderzoeker van beweging. Hij 
droomt van vliegen. Samen met Mormel woont hij in zijn donkere 
werkruimte, omgeven door zijn ontwerpen en uitvindingen. 
Beweging heeft geen geheimen voor hem. Of toch?
Beeldend kunstenaar Bruno Smeyers maakt met ‘Movo’ een 
sprookjesachtig en beeldend kortverhaal zonder woorden. In een 
klein tentje staat een vernuftige installatie vol verrassende details. 
Figuren, kastjes en luikjes worden er mechanisch in beweging 
gezet. Een heerlijke fantasiewereld vol nostalgie.
LOCATIE

Bibliotheek | Leiestraat 30, Kortrijk | € 3 | Inschrijven niet nodig | 
Bij Majella Hugelier kan je terecht voor een open atelier/kind | 
Inschrijven bij: Uit in Kortrijk 

ZATERDAG 17 FEBRUARI

#Biblabo STEAM-workshop met 3D printing 
[V.A. 8 JAAR] - 10U TOT 12U

In de jeugdzone van de centrale bib richten we een ‘Fablab’ in 
waar je een echte STEM-marathon kan beleven. Ga samen met 
vzw De Creatieve STEM op ontdekkingstocht met allerlei maak-
technieken, materialen, elektronica, gereedschappen en geef 
vorm aan je eigen creatieve ideeën! 
LOCATIE

Bibliotheek | Leiestraat 30, Kortrijk | gratis 
inschrijven niet nodig

EENMALIGE
ACTIVITEITEN/
EVENTS
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ZATERDAG 24 FEBRUARI

Voorleesuurtje in de bib 'Dierenliefde'
[V.A. 4 JAAR] – V.A. 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 februari is het thema 'Dierenliefde'. Installeer je in de knusse 
Arena op de benedenverdieping en geniet van een uurtje voor-
leesplezier. 
LOCATIE

Bibliotheek | Leiestraat 30, Kortrijk | € 3 | gratis | Inschrijven niet 
nodig 

VRIJDAG 9 & ZATERDAG 10 MAART

Memento Woordfestival
[V.A. 4 JAAR] - DOORLOPEND

De hele dag door zijn er betalende workshops voor kinderen 
met een ontdekkingsparcours rond wetenschap en techniek en 
voorstellingen voor alle leeftijden. 
LOCATIE

Groeningeheem | Passionistenlaan 1 | dagticket of weekendticket | 
Inschrijven bij: https://www.kortrijk.be/memento

WOENSDAG 21 MAART

#Biblabo creatieve workshop
[V.A. 8 JAAR] - 15U TOT 17U

In de jeugdzone van de centrale bib richten we een ‘Fablab’ in 
waar je een echte STEM-marathon kan beleven. Ga samen met 
vzw De Creatieve STEM op ontdekkingstocht met allerlei maak-
technieken, materialen, elektronica, gereedschappen en geef 
vorm aan je eigen creatieve ideeën.
LOCATIE
Bibliotheek | Leiestraat 30, Kortrijk | gratis | Inschrijven niet nodig 

ZATERDAG 24 MAART

Voorleesuurtje in de bib 'Emoties' 
[V.A. 4 JAAR] - V.A. 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 
maart is het thema 'Emoties'. 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 21 APRIL

Voorleesuurtje in de bib 'Naar de kapper'
[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 april is het thema 'Naar de kapper'. 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 26 MEI

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

Omschrijving activiteit: Zijn je kinderen of kleinkinderen dol op 
verhaaltjes? Dan is er goed nieuws! Elke maand kunnen ze op za-
terdagvoormiddag genieten van een voorleesuurtje met telkens 
een ander thema. In mei is het thema 'Feest'. 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 23 JUNI

Voorleesuurtje in de bib 'Reizen'
[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 juni is het thema 'Reizen'. 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

BUDASCOOP – CINEMAATJES   UiTPAS

IEDERE ZONDAGNAMIDDAG
[3-12 JAAR] - 14U30

Wekelijks is het op zondagnamiddag feest in de Budascoop! 
Tijdens cineMAATjes kan je genieten van avontuurlijke films voor 
verschillende leeftijden, met speel-, knutsel- en filmplezier rond 
de cinéMAMMOET. Je kan er ook je verjaardagsfeestje vieren met 
een heerlijke verrassingsmand!

13u30 deuren open en cinéMammoet
14u30 2 kinderfilms (verschillende leeftijden) 
 en 1 volwassenfilm om 14u
17u30 einde van cineMAATjes
MEER INFO

Budascoop | Kapucijnenstraat 10, Kortrijk | www.budakortrijk.be | 
info@budakortrijk.be |056 22 10 01 | € 6,50 (kinderen/volwassenen)  | 
Welkom met je Uitpas!

BUDASCOOP – SPINRAG   UiTPAS

VRIJDAG 9 FEBRUARI 
TEM ZONDAG 18 FEBRUARI
[V.A. 3 JAAR] - 10U30 OF 14U30

Tijdens het kinderkunstenfestival, Spinrag, kan je in Budascoop 
terecht voor twee avontuurlijke films om 10u30 en twee films om 
14u30. Er zijn films voor de allerjongsten (vanaf 3 jaar) en voor de 
grotere groeiers. De CinéMammoet komt ook elke middag eens 
piepen. Terwijl de kinderen de cinéMammoet ontdekken, kunnen 
de ouders heerlijk vertoeven in de BUDAbar voor koffie of warme 
chocomelk.
MEER INFO

Budascoop | Kapucijnenstraat 10, Kortrijk | www.budakortrijk.be | 
info@budakortrijk.be | 056 22 10 01
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JEUGDCENTRUM TRANZIT
EENMALIGE ACTIVITEITEN 

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.

REGIONALE STERAANBIEDINGEN

De Regionale Grabbelpas, het samenwerkingsverband tussen de 
jeugddiensten van Kortrijk, Harelbeke, Waregem en Zwevegem 
organiseren Regionale steraanbiedingen tijdens de vakantie-
periodes. Dit zijn grotere daguitstappen voor kinderen van 7 tot 
en met 12 jaar. 

DE UIT-PAS

- door deelname aan deze activiteiten kan je heel wat punten 
sparen!

- met kansentarief betaal je zelf maar 20% van de deelnameprijs!

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 
voor de start van de activiteit via email (jeugdcentrum@kortrijk.
be) of bel op het nr 056/27 73 40. Er wordt bij annulatie 5 euro 
administratiekosten aangerekend. Je hebt altijd een doktersbrief-
je nodig als je tot 14 dagen voor de activiteit annuleert. Bij niet 
tijdig verwittigen/geen doktersbriefje zullen de gereserveerde 
plaatsen aangerekend worden/niet terug betaald worden.

INSCHRIJVEN

Je kan inschrijven vanaf maandag 15 januari 2018.
Online inschrijven op www.kortrijk.be/webshop vanaf 9u,  
telefonisch tijdens de openingsuren van JC Tranzit.

TOEGANG JC TRANZIT

Je kan de parking oprijden via het rondpunt aan de Burgemees-
ter Lambrechtlaan. Tijdens het 1ste uur kan je gratis parkeren en 
heb je voldoende tijd om de kinderen af te zetten/op te halen. 
Oprijden via de Magdalenastraat kan niet meer, doe je dit toch 
dan wordt je geflitst en krijg je een boete. Fietsers en voetgan-
gers kunnen via de voetgangers- en fietstunnel Tranzit bereiken. 
Ook via de Magdalenastraat thv fietsenstalling CVO Miras kan je 
wandelen en/of fietsen tot aan de ingang van Tranzit.

MAANDAG 12 FEBRUARI

Workshop kunst: kaartjes met aquareleffect 
met lesgeefster Stephanie 
[4-6 JAAR] – 9U30 TOT 12U

Hou jij ook zo van die mooie zachte kleuren in combinatie met 
leuke patroontjes en goudfolie? Kom dan gauw zelf zo’n mooie 
kaartjes maken.
LOCATIE

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

Workshop skate ism de Skateboard Academy
[7-12 JAAR] – 9U30 TOT 12U

Beschik je over een skateboard, maar geraak je niet verder dan 
rijden en heb je nood aan het leren van coole tricks? Kom dan 
zeker af!
LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek, drankje en skateboard meebrengen) 
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Workshop crea: kroontjes 
[4-7 JAAR] – 13U30 TOT 16U30

Jij wordt de hipste prins of mooiste prinses voor een dag met 
deze zelfgemaakte kroontjes!
LOCATIE

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

Workshop crea: hippe vogel ism Tiny’s Hobby
[8-12 JAAR] – 14U TOT 17U

Krijgt dit hippe vogeltje een plaatsje in jouw kamer? We gaan 
samen aan de slag met foam en silk clay!
LOCATIE

Tiny’s Hobby | Passionistenlaan 3, Kortrijk | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

DINSDAG 13 FEBRUARI 

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

Word jij een stoere leeuw, een brave hond of een lieve kat? Maak 
samen met ons deze leuke dierenmaskers.
LOCATIE

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

Workshop step met lesgever Wout
[7-12 JAAR] – 9U30 TOT 12U

Ben je een beginnende stepper en zijn de termen tailwhip, 
barspin & salad je nog onbekend? Schrijf je dan zeker in om deze 
tricks aan te leren.
LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
€ 5 (koek, drankje en step meebrengen) 
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DINSDAG 13 FEBRUARI 

Film De smurfen: het verloren dorp
[4-12 JAAR] – 14U TOT 16U

De Smurfin heeft de indruk dat iedereen in het dorp een functie 
heeft- Grote Smurf leidt, Bakkersmurf bakt, zelfs Moppersmurf 
die moppert- behalve zij. Wat zou het enige meisje in het dorp 
moeten doen? Op zoek gaan naar haar eigen doel, natuurlijk! Als 
ze toevallig de weg va een mysterieus wezen kruist, volgt ze het 
in het Verboden Bos. Vergezeld door haar broers Brilsmurf, Potige 
Smurf en Klungelsmurf – en met de gemene tovenaar Gargamel 
die hen steeds schaduwt- onderneemt het Smurfenteam een 
wilde reis vol actie, gevaar en ontdekking, die hen leidt naar het 
grootste mysterie in de geschiedenis van de Smurfen!
LOCATIE

OC De Vonke | Lagaeplein 24, Heule | 
€ 4 (drankje en popcorn inbegrepen) 
Inschrijven bij JC Tranzit of OC De Vonke

WOENSDAG 14 FEBRUARI

Workshop fimo: Valentijn fotokadertjes 
met lesgeefster Kelly
[4-6 JAAR] – 9U30 TOT 12U

We maken mooie fotokadertjes met hartjes en liefdesfiguurtjes 
uit fimo. Hierin kan je fotootjes van je grote liefde in steken.
LOCATIE

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

Workshop gaming: virtual reality games  
ism The Lab
[7-12 JAAR] – 9U30 TOT 12U

Schrijf je in en dompel je onder in de wereld van de virtual reality 
games!
LOCATIE

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

Workshop crea: juwelenboompje ism Tiny’s Hobby
[4-7 JAAR] – 14U TOT 17U

Kom jij ook dit kleurrijke juwelen- en decoratieboompje maken? 
We gaan aan de slag met silk en foam clay!
LOCATIE

Tiny’s Hobby | Passionistenlaan 3, Kortrijk |  
€ 5 (koek en drankje meebrengen)

Workshop koken: Valentijnbroodjes 
ism Kinderboerderij Van Clé
[7-12 JAAR] – 13U30 TOT 16U30

We bakken broodjes in hartjesvorm. Terwijl de broodjes in de 
oven aan het bakken zijn, gaan wij op bezoek bij de dieren om 
ze te voederen. Iedereen krijgt zijn eigen hartjesbrood mee naar 
huis.
LOCATIE

Kinderboerderij Van Clé | Moteweg 11, Marke |  
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 



DONDERDAG 15 FEBRUARI  

Workshop kunst: zelf stempels snijden en op  
totebags stempelen met lesgeefster Stephanie
[4-6 JAAR] – 9U30 TOT 12U

Stempel jij graag? En wil jij graag zo’n coole totebag die bo-
vendien helemaal uniek is? We leren je alles wat je moet weten 
om gemakkelijk zelf stempels te maken (die je lang en telkens 
opnieuw kan gebruiken) en hoe je die mooi afdrukt op textiel.
LOCATIE

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

Regionale steraanbieding: 
Bezoek aan de Nekker en Technopolis UITSTAP

[7-12 JAAR] – 7U35 TOT 17U45

Zin in een frisse duik? Ga dan samen met ons zwemmen in de 
Nekkerpool. Na de middag brengen we een bezoek aan Tech-
nopolis en dit laat je keer op keer van je sokken blazen! Bij elk 
bezoek doe je nieuwe ontdekkingen. Met interactieve tentoon-
stellingen op maat van jong en oud, talloze workshops, shows en 
demo's, valt er bijzonder veel te beleven!
LOCATIE

Bus vertrekt aan Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, 
Kortrijk | € 27 (picknick, zwemgerief (enkel nauw aansluitende 
zwembroek mag), koek en voldoende drankjes meebrengen) 

VRIJDAG 16 FEBRUARI  

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

De vele stenen schilderen we in het wit en zwart. Ook geven we 
ze oogjes, een snaveltje en een blosje op de wangen. 
LOCATIE

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

Workshop pyrografie: houten fotohoudertjes  
met lesgeefster Kelly
[7-12 JAAR] – 9U30 TOT 12U

We maken met een pyrografiepen de origineelste fotokadertjes. 
We leren samen hoe we deze techniek moeten toepassen.
LOCATIE

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

Workshop koken: Valentijnbroodjes  
ism Kinderboerderij Van Clé
[4-6 JAAR] – 13U30 TOT 16U30

We bakken broodjes in hartjesvorm. Terwijl de broodjes in de 
oven aan het bakken zijn, gaan wij op bezoek bij de dieren om 
ze te voederen. Iedereen krijgt zijn eigen hartjesbrood mee naar 
huis.
LOCATIE

Kinderboerderij Van Clé | Moteweg 11, Marke |  
€ 5 (koek en drankje meebrengen)
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VRIJDAG 16 FEBRUARI  

Uitstap: Jumplay in Gistel UITSTAP

[7-12 JAAR] – 14U TOT 18U

Jumplay trampolinepark Gistel brengt trampoline springen naar 
ongekende hoogtes! Het 950m² trampolinepark bezorgt je een 
onvergetelijke ervaring van uitdaging, avontuur en entertain-
ment!
LOCATIE

Bus vertrekt aan Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, 
Kortrijk | € 15 (sportieve kledij aan hebben, drankje inbegrepen,  
koek meebrengen) 

DINSDAG 3 APRIL 

Workshop koken: cupcakes maken 
met lesgeefster Kaat
[4-6 JAAR] – 9U30 TOT 12U

Bak jij graag cupcakes? Kom dan zeker af en maak samen met ons 
deze lekkere meesterwerkjes! 

LOCATIE

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

Workshop kunst: kubistische portretten  
van karton met lesgeefster Stephanie
[7-12 JAAR] – 9U30 TOT 12U

Het lijken net gekke maskers! We inspireren ons op de kubistis-
ten (oa Picasso) om heel expressieve portretten te maken. We 
gebruiken karton, scharen, veel kleur, een goeie portie humor en 
vooral veel plezier!
LOCATIE

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

Workshop crea: paasmandje met paaseitjes
[4-7 JAAR] – 13U30 TOT 16U30

We knutselen een kuikentje als paasmandje. Daarna mag jij zoe-
ken naar de vele paaseitjes die verstopt liggen en zo kan jij jouw 
paasmandje vullen.
LOCATIE

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

Workshop crea: uiltje met vilt en pailletten 
ism Tiny’s Hobby
[8-12 JAAR] – 14U TOT 17U

Creëer samen met ons dit toffe uiltje uit vilt en pailletten!
LOCATIE

Tiny’s Hobby | Passionistenlaan 3, Kortrijk |  
€ 5 (koek en drankje meebrengen)

WOENSDAG 4 APRIL 

Workshop fimo: kaarsenpotjes 
met lesgeefster Kelly
[4-6 JAAR] – 9U30 TOT 12U

We maken leuke kaarsenpotjes met fimoklei in verschillende 
kleuren.
LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk |  
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 
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Workshop koken: paaskoeken bakken 
ism Kinderboerderij Van Clé
[7-12 JAAR] – 9U30 TOT 12U

Iedereen krijgt deeg om zelf paaskoeken te maken. Tijdens het 
rijzen en bakken van de koeken krijgen jullie de kans om een 
bezoek te brengen aan de vele dieren op de kinderboerderij. 
Iedereen krijgt paaskoeken mee naar huis!
LOCATIE

Kinderboerderij Van Clé | Moteweg 11, Marke | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

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

Kuikentjes uit strypor ballen versierd met silk en foam clay, kui-
kentjes uit hoge kegels met veertjes,… overal kuikentjes!
LOCATIE

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

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

Met vele kleurrijke knoopjes in verschillende groottes maken we 
helemaal met knoopjes – kunstwerken.
LOCATIE

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

DONDERDAG 5 APRIL 

Workshop koken: paaskoeken bakken 
ism Kinderboerderij Van Clé
[4-6 JAAR] – 9U30 TOT 12U

Iedereen krijgt deeg om zelf paaskoeken te maken. Tijdens het 
rijzen en bakken van de koeken krijgen jullie de kans om een 
bezoek te brengen aan de vele dieren op de kinderboerderij. 
Iedereen krijgt paaskoeken mee naar huis!
LOCATIE

Kinderboerderij Van Clé | Moteweg 11, Marke | 
€ 5 (koek en drankje meebrengen) 

Workshop koken: cupcakes maken 
met lesgeefster Kaat
[7-12 JAAR] – 9U30 TOT 12U

Bak jij graag cupcakes? Kom dan zeker af en maak samen met ons 
deze lekkere meesterwerkjes!
LOCATIE

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

Workshop crea: hartje met pailletten 
ism Tiny’s Hobby
[4-7 JAAR] – 14U TOT 17U

We gaan met vele pailletten aan de slag en versieren dit leuke 
hartje.
LOCATIE

Tiny’s Hobby | Passionistenlaan 3, Kortrijk |  
€ 5 (koek en drankje meebrengen)
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DONDERDAG 5 APRIL

Workshop mode: flock jouw t-shirt ism Texture
[8-12 JAAR] – 14U TOT 17U

Geen zin meer in saaie en effen kleren? Met flockfolie 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 
flockpatronen? Kijk vooraf eens op google of pinterest…
LOCATIE

Texture | Noordstraat 28, Kortrijk |  
€ 5 (koek, drankje en een effen t-shirt meebrengen) 

VRIJDAG 6 APRIL

Workshop kunst: badges maken  
met lesgeefster Stephanie
[4-6 JAAR] – 9U30 TOT 12U

Tekeningetjes, wrijfprentjes, aquarel, stempeltjes,.. We gebruiken 
alle leuke technieken om minikunstwerkjes te maken die je trots 
kan dragen op je boekentas, trui,… of je kan ze ook uitdelen.
LOCATIE

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

Workshop pyrografie: houten pollepels en  
onderzetters met lesgeefster Kelly
[7-12 JAAR] – 9U30 TOT 12U

We nemen het saaie keukenmateriaal onder handen. We branden 
leuke figuurtjes in houten pollepels en onderzetters. 
LOCATIE

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

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

Met een kartonnen bordje, verf, watte, pijpenragers en beweeg-
bare oogjes knutselen we deze grappige en donzige paashaasjes 
in elkaar.
LOCATIE

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

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

De saaie verfborstels toveren we om tot cool gedecoreerde verf-
borstels. De verfborstels worden echte kunstwerkjes!
LOCATIE

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

MAANDAG 9 APRIL

Workshop kunst: sticker fun 
met lesgeefster Stephanie
[4-6 JAAR] – 9U30 TOT 12U

Oei, de leeuw mist zijn manen. En de pauw mist zijn mooie staart! 
Oei oei oei wat is er gebeurt?! Kies uit de vele stickertjes om de 
afbeelding weer compleet te maken.
LOCATIE

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



Workshop muziek: muzikale reis rond de wereld 
met lesgeefster Kaat
[7-12 JAAR] – 9U30 TOT 12U

Maak je samen met ons een reis rond de wereld? Per land leren 
jullie op een speelse, creatieve en muzikale manier veel bij over 
de wereld en zijn muziek.
LOCATIE

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

Workshop crea: racewagens en vliegtuigen
[4-6 JAAR] – 14U TOT 17U

We knutselen stoere racewagentjes en vliegtuigjes in elkaar en 
houden een heuse race. Wordt de race gewonnen door je racewa-
gentje of jouw vliegtuigje? 
LOCATIE

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

Workshop techniek: hovercraft maken  
ism Jeugd, cultuur en wetenschap
[7-12 JAAR] – 14U TOT 17U

Een hovercraft is een luchtkussenvoertuig dat zweeft over land 
en water. Tijdens deze workshop bouwt elke deelnemer een 
werkend hovercraftmodel met piepschuim, tape en een plastiek 
zak. De propeller wordt aangedreven door een kleine elektromo-
tor en 2 AA-batterijen. De hovercraft kan worden ingesteld om 
rechtdoor te gaan of in rondjes te bewegen.
LOCATIE

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

DINSDAG 10 APRIL

Workshop theater ism Theater Antigone
[4-7 JAAR] – 9U30 TOT 12U

Zit je met een theatermicrobe die je niet kwijt kan? Wil je graag 
proeven van wat acteren is? Doe dan mee aan onze theaterwork-
shop met een professionele acteur! Haal je sterallures uit de kast 
en kom af!
LOCATIE

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



DINSDAG 10 APRIL

Workshop koken: appelbladerdeegtaartjes 
met lesgeefster Kaat
[8-12 JAAR] – 9U30 TOT 12U

Heb je zin om eens een gezond taartje te maken? Kom dan zeker 
naar de workshop waar we appeltaartjes bakken. We halen onze 
koksmutsen boven en smullen van onze zelfgemaakte appeltaart-
jes.
LOCATIE

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

Workshop crea: eitjes met voetjes
[4-7 JAAR] – 13U30 TOT 16U30

De kruiden en bloemetjes worden geplant in grappig versierde 
eitjes met voetjes.
LOCATIE

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

Workshop theater ism Theater Antigone
[8-12 JAAR] – 13U30 TOT 16U30

Zit je met een theatermicrobe die je niet kwijt kan? Wil je graag 
proeven van wat acteren is? Doe dan mee aan onze theaterwork-
shop met een professionele acteur! Haal je sterallures uit de kast 
en kom af!
LOCATIE

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

WOENSDAG 11 APRIL

Workshop muziek: muzikale reis rond de wereld 
met lesgeefster Kaat
[4-6 JAAR] – 9U30 TOT 12U

Maak je samen met ons een reis rond de wereld? Per land leren 
jullie op een speelse, creatieve en muzikale manier veel bij over 
de wereld en zijn muziek.
LOCATIE

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

Workshop pyrografie: sleutelhangers 
met lesgeefster Kelly
[7-12 JAAR] – 9U30 TOT 12U

We leren werken met een pyrografiepen en laten onze creatieve 
kant de vrije loop gaan. We maken leuke figuren op sleutelhan-
gers.
LOCATIE

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

Film: Verschrikkelijke ikke 3
[4-12 JAAR] – 14U TOT 16U

Gru, Lucy, hun schattige dochters Margo, Edith en Agnes en de 
Minions zijn terug in een nieuw avontuur!
LOCATIE

 Buurthuis ‘t Molenheem | Izegemsestraat 205, Heule |  
056 24 06 20 | oc.molenheem@kortrijk.be |
Inschrijven in JC Tranzit of OC De Vonke
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DONDERDAG 12 APRIL

Workshop koken: appelbladerdeegtaartjes 
met lesgeefster Kaat
[4-7 JAAR] – 9U30 TOT 12U

Heb je zin om eens een gezond taartje te maken? Kom dan zeker 
naar de workshop waar we appeltaartjes bakken. We halen onze 
koksmutsen boven en smullen van onze zelfgemaakte appeltaart-
jes.
LOCATIE

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

Regionale steraanbieding: Bezoek aan het  
Gravensteen en Jump sky in Gent UITSTAP

[7-12 JAAR] – 8U15 TOT 16U50

We nemen de bus naar Gent. Het JumpSky trampolinepark brengt 
trampoline springen naar ongekende hoogtes! Het 2000m² tram-
polinepark bezorgt je een onvergetelijke ervaring van uitdaging, 
avontuur en entertainment! Na de picknick rijden we door naar 
het Gravensteen waar de gidsen ons opwachten voor een onver-
getelijke rondleiding. Het gevoel van rijkdom en macht wordt 
tussen de hoge kantelen tastbaar. Ook het gerechtsmuseum met 
foltertuigen doet ons huiveren. Schrijf je snel in want de plaatsen 
zijn beperkt!
LOCATIE

Bus vertrekt aan Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, 
Kortrijk | € 28 (sportieve kledij aan hebben, picknick, voldoende 
drankjes en regenkledij meebrengen) 

VRIJDAG 13 APRIL

Workshop fimo: juweeltjes met lesgeefster Kelly
[4-6 JAAR] – 9U30 TOT 12U

We maken allerlei toffe juweeltjes uit fimoklei om zelf te dragen!
LOCATIE

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

Workshop kunst: 3D strijkparels 
met lesgeefster Stephanie
[7-12 JAAR] – 9U30 TOT 12U

Je hebt vast al leuke dingetjes met strijkparels gemaakt maar wel-
licht heb je nog nooit 3D voorwerpen van strijkparels gemaakt? 
Kom af en dan leren we jou hoe je ‘the next level’ gaat met je 
strijkparels!oet ons huiveren. Schrijf je snel in want de plaatsen 
zijn beperkt!
LOCATIE

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

Workshop crea: windgong van krimpfolie
[4-6 JAAR] – 14U TOT 17U

vervolgens gekrompen in de oven. Bij beweging maken de blade-
ren een zacht geluid.
LOCATIE

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



VRIJDAG 13 APRIL

Workshop techniek: stappende robots ism Jeugd, 
cultuur en wetenschap
[7-12 JAAR] – 14U TOT 17U

Heb je altijd al gedroomd om een robot te maken die echt kan 
stappen? Dan is deze workshop iets voor jou. Je steekt zelf het 
mechanisme van je robot in elkaar. Nadien kan je hem zelf versie-
ren zoals jij wil.
LOCATIE

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

MUSEA EN TENTOONSTELLINGEN   UiTPAS

De musea Kortrijk bieden 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 
hoofdrolspelers 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

TEXTURE: MUSEUM OVER LEIE EN VLAS
straf vak- en ondernemerschap, van gedurfde innovatie en wend-
baarheid en van zichzelf voortdurend heruitvinden.

In drie kamers, ingericht in een authentiek vlasverzendhuis 
(1912), ontdek je de revolutionaire ontwikkeling die de vlasnijver-
heid in deze streek teweeg bracht.

MEER INFO

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

ZATERDAG 10 TEM ZONDAG 18 FEBRUARI

Krokuskriebels: de zweetvoeten van de graaf  
in Kortrijk 1302 
[6-12 JAAR] - 10U TOT 17U

De graaf heeft ontzettende zweetvoeten maar weet dat zelf niet! 
Aan jou om een oplossing te zoeken voor zijn probleem. Voor de 
medewerkers van de graaf is de geur ondraaglijk. Ze proberen 
dan ook de oorzaak te vinden en meteen ook een oplossing te 
bieden. Je helpt mee door allerlei geurtjes te herkennen en wel-
riekende opdrachten uit te voeren.  
LOCATIE

Kortrijk 1302 | Begijnhofpark z/n | 056 27 78 50 |  
www.kortrijk1302.be | Gratis voor kinderen tot 12 jaar |  
Leden Gezinsbond € 3 / € 2 (50% korting) | Krokuskriebels is een 
organisatie van de stuurgroep Krokuskriebels die bestaat uit 
vertegenwoordigers van de Gezinsbond en FARO |  
Inschrijven bij kortrijk1302@kortrijk.be 
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ZATERDAG 10 TEM ZONDAG 18 FEBRUARI

Krokuskriebels: Staf Snuffel in Texture 
[5-8 JAAR] - 10U TOT 17U

In de krokusvakantie komt Staf Snuffel op bezoek in Texture, bij 
zijn neefje Staf Stekel. Staf Snuffel is een echte ‘curieuzeneuze’ 
die overal zijn neus insteekt en overal aan snuffelt. Hij is heel erg 
nieuwsgierig en gebruikt zijn neus om dingen te weten te komen!
Hij ruikt aan (blauwe) bloemen en herkent allerlei geurige dingen. 
Hij speelt met zijn vriendjes in het gras en trekt een vies gezicht 
bij een grote machine. Wat is die gele vloeistof die zo stinkt? De 
snuffeltocht eindigt met een verrassing: iets om de neus extra 
mee te verwennen.

Ben jij tussen 5 en 8 jaar oud en heel erg nieuwsgierig? Speel dan 
met Staf Snuffel het curieuze neuzenspel. Laat je leiden door je 
eigen unieke (wip)neus. 
LOCATIE

Texture | Noordstraat 28, Kortrijk | 056 27 74 70 |  
www.texturekortrijk.be | Gratis voor kinderen tot 12 jaar |  
Leden Gezinsbond € 3 / € 2 (50% korting) | Krokuskriebels is een 
organisatie van de stuurgroep Krokuskriebels die bestaat uit 
vertegenwoordigers van de Gezinsbond en FARO |  
Inschrijven bij texture@kortrijk.be 

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

WOENSDAG 3 JANUARI

Filmnamiddag Inside out
[V.A. 6 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 Animatiefilm!
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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VRIJDAG 16 FEBRUARI

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

Omschrijving activiteit: De vriendelijke, maar vergeetachtige 
blauwe vis Dory duikt opnieuw in het diepe met haar vrienden 
Nemo en Marlin. Plots beseft Dory dat ook zij een familie heeft 
die misschien wel naar haar op zoek is. Het trio vertrekt halsover-
kop op een spannende reis vol avontuur naar het prestigieuze 
Marine Biology Institute of California, een aquarium en revalida-
tiecentrum. Voor de zoektocht naar haar ouders roept het blauwe 
diepzeevisje de hulp in van drie van de meest gekke en intri-
gerende bewoners van het MBI: Hank, een chagrijnige octopus 
die zo glad is als een paling; Bailey, een witte dolfijn die ervan 
overtuigd is dat zijn echolocatievaardigheden naar de vaantjes 
zijn; en Destiny, een bijziende walvishaai. Behendig navigeren 
Dory en haar vriendjes langs alle hoekjes en kantjes van het MBI. 
Zo ontdekken ze de magie en het geluk in hun vriendschappen 
en familie, maar ook in hun gebreken. 
LOCATIE

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

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
Spinrag | diverse locaties | www.spinrag.be | tickets: 056 23 98 55 

ZONDAG 21 JANUARI

De Passant
[V.A. 6 JAAR] - 15U

Sommige mensen voelen zich overal thuis. Anderen zijn hun hele 
leven op zoek, zwervend van hot naar her, vol verlangen naar 
een plek om te blijven en eindelijk thuis te komen. Maar wat is 
dat eigenlijk, thuis? De asielcrisis uitgelegd aan kinderen via `Big 
Brother´.
LOCATIE

Arenatheater | Schouwburg Kortrijk | € 8
Inschrijven bij: www.schouwburgkortrijk.be/



ZATERDAG 27 & ZONDAG 28 JANUARI 

INUK
[V.A. 7 JAAR] - 17U (ZATERDAG) - 15U (ZONDAG)

‘INUK’ gaat over schuilen en tot rust komen in een nieuw nest. 
Over ijs dat smelt, veerkracht, blijven dromen, iemand die - einde-
lijk - luistert. Studio ORKA nodigt het publiek uit op plekken waar 
kinderen leven in ’niet-thuissituaties’ (asiel- en opvangcentra) om 
er een voorstelling te maken over nestwarmte. 
LOCATIE

Rode Kruisopvangcentrum | Stationsstraat 15, Menen |  
€ 12 - € 9 (-26) | Inschrijven bij: www.schouwburgkortrijk.be/

ZATERDAG 10 FEBRUARI

Extension - Cirque Inextremiste (FR)
[V.A. 6 JAAR] - 19U

Twee acrobaten en hun maat Remi in een rolstoel. Ze hebben 
hem al vaak geplaagd, maar nu neemt Remi heel gewiekst wraak 
met een vinnige graafmachine als een verlengde van zichzelf. Een 
hilarische show met straffe staaltjes van acrobatie!
LOCATIE

Schouwburg Kortrijk |  Schouwburgplein 14, Kortrijk | € 10 | 
Inschrijven bij: www.spinrag.be

DINSDAG 13 FEBRUARI

Remember the Dragons - Berlin, Kopergietery & 
HETPALEIS 
[V.A. 10 JAAR] - 10U, 12U, 14U, 16U, 18U & 20U

In China geven ouders een feest wanneer ze hun kind betrappen 
op een eerste leugen. Tijdens het feest geldt slechts een afspraak: 
er wordt uitsluitend gelogen. Vrienden en familie vertellen elkaar 
de meest waanzinnige verhalen alsof het allemaal waargebeurd 
is.
Geïnspireerd door deze anekdote en door andere ongelofelijke 
verhalen van overal ter wereld wordt ‘Remember the dragons…’, 
een installatievoorstelling rond waarheid en fictie voor een jong 
publiek. Als publiek ben je zowel deelnemer als getuige. Wat is de 
kracht van een goed verhaal? Wat is waar en wat niet?
LOCATIE

Schouwburg Kortrijk | Schouwburgplein 14, Kortrijk | € 8 | 
Inschrijven bij: www.spinrag.be

WOENSDAG 14 FEBRUARI

Wij gaan op berenjacht - Theater Sonnevanck
[V.A. 4 JAAR] - 15U

Vijf zingende acteurs en een danser vertellen het spannende ver-
haal van een familie en hun hond die samen op berenjacht gaan. 
Geïnspireerd door het prentenboek van Michael Rosen, maakt 
theater Sonnevanck een voorstelling met betoverende muziek, 
spel, beeld en beweging.
LOCATIE

Schouwburg Kortrijk | Schouwburgplein 14, Kortrijk | 
€ 8 | Inschrijven bij: www.spinrag.be



DONDERDAG 15 FEBRUARI

Dat begint hier al goed 
Villanella & Hanneke Paauwe 
[V.A. 8 JAAR] - 15U & 19U

Fee Canapé kan niet zo goed leren. Ze is onhandig, ze sjoemelt 
en liegt soms. Nu heeft ze straf. Ze moet van haar moeder op het 
Departement Schaamte werken. Elke dag krijgt Canapé telefoon-
tjes van mensen met een wens. Ze willen succes, bewondering, 
de beste zijn en zich vooral niet moeten schamen. Canapé tovert 
en tovert. Ze wordt bedolven onder de wensen. Iedereen lijkt 
doodsbang om fouten te maken. Om niet te voldoen. Canapé kan 
het werk niet meer aan. Ze wil geen depanneerfee meer zijn en 
bedenkt een geheim plan. Dan verschijnt Waltraud, een slechte 
fee met een zéér boosaardig voorstel...
LOCATIE

Arenatheater | Schouwburgplein 14, Kortrijk | 
€ 8 | Inschrijven bij: www.schouwburgkortrijk.be/

ZONDAG 4 MAART

Lampionaio - Sprookjes enzo 
[V.A. 3 JAAR] - 14U & 16U

In ‘Lampionaio’ wil een jongentje lantaarnaansteker worden. 
Dan zal hij bij zonsondergang de nacht aansteken en haar net 
voor zonsopgang weer uitdoven. Zo kan hij licht veranderen in 
donker en donker in licht. Hij is dan ook niet bang meer voor het 
donker….
LOCATIE

Arenatheater | Schouwburgplein 14, Kortrijk | 
€ 8 | Inschrijven bij: www.schouwburgkortrijk.be/

VRIJDAG 23 MAART

9 - Kopergietery & Cas Public (CA)
[V.A. 9 JAAR] – 19U

Een bruisende dansvoorstelling vol hiphopmoves en pirouettes. 
Cai Glover is een dove danser.  Dat hij de tonen waarop hij danst 
niet kan horen  maakt het nog indrukwekkender. Door de interac-
tie met videobeelden wordt de voorstelling heel aanstekelijk.
LOCATIE

Schouwburg Kortrijk | Schouwburgplein 14, Kortrijk |  
€ 8 | Inschrijven bij: www.schouwburgkortrijk.be/

VRIJDAG 27 APRIL

Sol Bémol - D'Irque & Fien
[V.A. 6 JAAR] - 19U

‘Sol Bémol’ is bijzonder duet tussen pianist en circusartiest.  Balan-
cerend op de grens van dromerig en grappig, is dit een heerlijke 
voorstelling voor iedereen die nieuwsgierig in het leven staat. De 
kinderziel in elk van ons wordt poëtisch geprikkeld en gekieteld. 
Verrassend vol uitdagingen!.
LOCATIE

Schouwburg Kortrijk | Schouwburgplein 14, Kortrijk |  
€ 8 | Inschrijven bij: www.schouwburgkortrijk.be/
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DONDERDAG 28, VRIJDAG 29, ZATERDAG 30 
JUNI, ZONDAG 1, WOENSDAG 4, DONDERDAG 
5, VRIJDAG 6 & ZATERDAG 7 JULI 

Chasse Patate - Studio Orka
[V.A. 8 JAAR] - 19U (WOE-DO-VR) - 15U & 19U (ZA) - 17U30 (ZO)

51º noorderbreedte, 3º oosterlengte, de gevoeligste plek van 
onze planeet. Alles zinkt er weg, niemand weet waarom. En in 
dat niemandsland, een café waar zelden iemand komt, maar wie 
komt, wil blijven. Omdat alles er mag zijn wat het is. Je mag er la-
chen, om dingen waar niemand anders om lacht, er mag - voetje 
voor voetje - gedanst worden. Je mag er zingen of stil worden. 
‘Chasse Patate’ biedt troost aan mensen die zich kost wat kost 
overeind houden, terwijl de grond onder hun voeten zompig 
wordt. Een voorstelling over veerkracht, over iets écht willen en 
niet opgeven. Over dromers, vechters en veel te warm bier.
LOCATIE

Nog te bepalen | € 16 - € 8 (-26) | 
Inschrijven bij: www.schouwburgkortrijk.be

DE WARANDE   UiTPAS

Op De Warande kan je elke schoolvakantie terecht bij speelplein-
werking Wasper voor een spetterende invulling van je vakantie.
Het avontuurlijk speeldomein met verschillende zones (kleuters, 
lagere schoolkinderen, hondenloopweide, speelbos, buurttuin) 
is elke dag vrij toegankelijk voor bezoekers van zonsopgang 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

WOENSDAG 7 FEBRUARI

Open Waspernamiddag
[V.A. 3 JAAR (VERGEZELD VAN OUDERS)] – 14U TOT 17U

Op deze woensdagnamiddag kunnen kinderen vergezeld van 
hun ouders terecht op De Warande voor heel wat gratis activi-
teiten en info over speelpleinwerking Wasper. Maak kennis met 
onze werking en animatoren en geniet van speelimpulsen en 
begeleide activiteiten op het avontuurlijk speeldomein.
LOCATIE

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

WOENSDAG 18 APRIL

Buitenspeeldag
[JONG EN OUD] - 13U TOT 17U

Op deze dag is De Warande the place to be. We zetten buiten 
spelen in de verf en organiseren activiteiten voor alle kinderen 
en jongeren van Kortrijk en ver daarbuiten. Kom samen met 
papa, mama, oma, opa, nonkel, tante... genieten van het ruime 
speelaanbod en de omgeving van De Warande. Deze namiddag is 
gratis en vrij toegankelijk voor iedereen.
LOCATIE

De Warande vzw | Ringlaan 30a, 8501 Heule |  
www.kortrijk.be/warande | warande@kortrijk.be | 056 27 73 70 | 
gratis
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CODEFEVER
CodeFever is een STEM academie die in verschillende Vlaamse 
steden 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, gestructureerde 
manier de belangrijkste basisinzichten geleerd.
MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

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

ZATERDAG 24 FEBRUARI TEM 24 MAART;  
ZATERDAG 21 APRIL TEM 26 MEI  
(reservedatum 2 juni)

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

CodeFever leert kinderen ‘computationeel denken’, dé basisvaar-
digheid 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, 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 |  
Inschrijven bij: www.codefever.be

ZATERDAG 24 FEBRUARI TEM 24 MAART; 
ZATERDAG 21 APRIL TEM 26 MEI 
(reservedatum 2 juni)

CodeKraks level 1
[10-12 JAAR (5E & 6E LEERJAAR)] - 11U TOT 12U30 

CodeFever leert kinderen ‘computationeel denken’, dé basisvaar-
digheid 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, 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 |  
Inschrijven bij: www.codefever.be



WORKSHOPS/REEKSEN

HIPHOPACADEMIE DE STROATE
De Stroate is een Hip Hop Academie die dienst doet als creatief, 
sociaal en educatief centrum voor en door jongeren. Hier kunnen 
kinderen, jongeren en volwassenen van 5 tot 126 jaar terecht 
voor allerhande workshopreeksen, evenementen en ontmoe-
tingsmomenten. Deze zijn steeds toegankelijk, los van voorken-
nis, van beginner tot gevorderden. 

Er zijn intussen al jongeren die eerst zelf workshops volgden en 
nu ook doorgegroeid zijn naar lesgever. Afgelopen jaar werd er 
ook met enkele deelnemers een liveshow gecreëerd waar we bin-
nenkort een CD van uitbrengen. 

Ons workshop aanbod wordt ook aangeboden voor grote 
groepen, zowel op verplaatsing als bij ons op de academie in de 
Zwevegemsestraat 13 te Kortrijk. 
MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

mogelijk vanaf 12 januari via mail naar destroate@gmail.com  

WOENSDAG (1) 17/01, 24/01, 31/01 EN  07/02  
OF (2) - 14/02, 21/02, 28/02 EN 07/03  

Rap met MC Equal
[8 - 30 JAAR] – 14U TOT 18U – INDIVIDUELE LES OF PER TWEE VAN 30 MIN. 

In deze workshopreeks leer je de volledige basis van de rijmkunst, 
zowel rap als poëzie.
Je leert verschillende technieken aan en er wordt toegewerkt 
naar een eigen nummer. 
Dit is de ideale leerschool voor de beginnende of gevorderde 
schrijver. Kom het zelf ontdekken!
LOCATIE

Hiphopacademie De Stroate | Zwevegemsestraat 13, Kortrijk |  
€ 25 (4 lessen) | Inschrijven via destroate@gmail.com

WOENSDAG (1) 17/01, 24/01, 31/01 EN 07/02 
OF (2) 14/02, 21/02, 28/02 EN 07/03 

Graffiti met Street Art MC Bullet
[10 - 30 JAAR] – 14U30 TOT 16U 

In deze workshopreeks leer je de volledige basis van Graffiti, van 
schets tot persoonlijke tag, eigen stickers, stencils en het hoe en 
waarom van Graffiti . Met als orgelpunt een groepsuitstap  voor 
het echte werk. Je leert verschillende technieken aan en er wordt 
toegewerkt naar een afgewerkte muurtekening . Dit is de ideale 
leerschool voor de beginnende of gevorderde tekenaar. Kom het 
zelf ontdekken!  
LOCATIE

Hiphopacademie De Stroate | Zwevegemsestraat 13, Kortrijk |  
€ 50 (4 lessen) | Inschrijven via destroate@gmail.com

ZATERDAG 20/01, 03/02, 17/02, 03/03, 17/03 
EN 31/03 

Tekst-Stiel met Siebrand
[8 - 30 JAAR] – 14U TOT 18U – INDIVIDUELE LES VAN 30 MIN. 

In deze workshopreeks leer je de volledige basis bij het opmaken 
van tekst, gedicht, rap of voordracht in specifieke vorm. 
Via tweewekelijkse sessies gaan we aan de slag met concrete 
schrijfopdrachten & oefeningen, met als doel om na iedere sessie 
op z’n minst een aanzet tot een nieuwe tekst te hebben. 
Dit is de ideale leerschool voor de creatieve schrijver. Kom het zelf 
ontdekken! 
LOCATIE

Hiphopacademie De Stroate | Zwevegemsestraat 13, Kortrijk | 
€ 30 (6 lessen)  | Inschrijven via destroate@gmail.com
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WOENSDAG (1) 17/01, 24/01, 31/01 EN 7/02 
OF (2) 14/02, 21/02, 28/02 EN 7/03 

Breakdance met Thanh Root Division
[6 - 30 JAAR] – 14U TOT 15U 

In deze workshopreeks wordt de basis van breakdance uitgelegd 
en aangeleerd. De basis bestaande uit toprock, footwork, power-
move, freeze en salto wordt in groep geoefend, maar ieder op zijn 
eigen tempo.  
LOCATIE

Hiphopacademie De Stroate | Zwevegemsestraat 13, Kortrijk |  
€ 25 (4 lessen) | Inschrijven via destroate@gmail.com

WOENSDAG (1) 17/01, 24/01, 31/01 EN 07/02  
OF (2) 14/02, 21/02, 28/02 EN 07/03  

Hip Hop Dance met Ilmas
[6 - 30 JAAR] – 15U TOT 16U 

Van oldschool tot newschool hiphop worden alle steps ingeoe-
fend. Er wordt nadruk gezet op freestyle en expressie.  
LOCATIE

Hiphopacademie De Stroate | Zwevegemsestraat 13, Kortrijk |  
€ 25 (4 lessen) | Inschrijven via destroate@gmail.com

WOENSDAG (1) 17/01, 24/01, 31/01 EN 07/02 
OF (2) 14/02, 21/02, 28/02 EN 07/03 

Popping met Rodie
[6 - 30 JAAR] – 16U TOT 17U 

Popping is een dans gebaseerd op het kunnen snel kunnen 
opspannen en ontspannen van je spieren. Je leert naast de basic 
pop ook waving, robotics, …  
LOCATIE

Hiphopacademie De Stroate | Zwevegemsestraat 13, Kortrijk |  
€ 25 (4 lessen)  | Inschrijven via destroate@gmail.com

ZATERDAG 20/01, 03/02, 17/02, 03/03, 17/03 
EN 31/03 

Tekst-Stiel met Siebrand
[8 - 30 JAAR] – 14U TOT 18U – INDIVIDUELE LES VAN 30 MIN. 

In deze workshopreeks leer je de volledige basis bij het opmaken 
van tekst, gedicht, rap of voordracht in specifieke vorm. 
Via tweewekelijkse sessies gaan we aan de slag met concrete 
schrijfopdrachten & oefeningen, met als doel om na iedere sessie 
op z’n minst een aanzet tot een nieuwe tekst te hebben. 
Dit is de ideale leerschool voor de creatieve schrijver. Kom het zelf 
ontdekken! 
LOCATIE

Hiphopacademie De Stroate | Zwevegemsestraat 13, Kortrijk | 
€ 30 (6 lessen)  | Inschrijven via destroate@gmail.com



JEUGDCENTRUM TRANZIT
WORKSHOPREEKSEN

Kleuters en kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen tijdens het 
voorjaar kennismaken met verschillende soorten workshopreeksen. 
Onze workshopreeksen zijn afgestemd op een beginners niveau. 
Na het volgen van onze reeksen zijn er doorgroeimogelijkheden bij 
partnerorganisaties zoals Track, Skateboard Academy, …).

DE UIT-PAS

- door deelname aan deze activiteiten kan je heel wat punten sparen!
- met kansentarief betaal je zelf maar 20% van de deelnameprijs!

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 
voor de start van de activiteit via email (jeugdcentrum@kortrijk.
be) of bel op het nr 056/27 73 40. Er wordt bij annulatie 5 euro 
administratiekosten aangerekend. Je hebt altijd een doktersbriefje 
nodig als je tot 14 dagen voor de activiteit annuleert. Bij niet tijdig 
verwittigen/geen doktersbriefje zullen de gereserveerde plaatsen 
aangerekend worden/ niet terug betaald worden.

INSCHRIJVEN

Je kan inschrijven vanaf maandag 15 januari 2018
Online inschrijven op www.kortrijk.be/webshop vanaf 9u, telefonisch 
tijdens de openingsuren van JC Tranzit.

TOEGANG JC TRANZIT

Je kan de parking oprijden via het rondpunt aan de Burgemeester 
Lambrechtlaan. Tijdens het 1ste uur kan je gratis parkeren en heb 
je voldoende tijd om de kinderen af te zetten/op te halen. Oprijden 
via de Magdalenastraat kan niet meer, doe je dit toch dan wordt 
je geflitst en krijg je een boete. Fietsers en voetgangers kunnen 
via de voetgangers- en fietstunnel Tranzit bereiken. Ook via de 
Magdalenastraat thv fietsenstalling CVO Miras kan je wandelen en/
of fietsen tot aan de ingang van Tranzit.  

ZATERDAG 24/02, 03/03, 10/03, 17/03 EN 
24/03  

Drum met Boofy 
[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 nummers 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) | Inschrijven bij JC Tranzit

WORKSHOPS/REEKSEN



ZATERDAG 24/02, 03/03, 10/03, 17/03  
EN 24/03

Start 2 skate ism Skateboard Academy
[7-12 JAAR] – 15U TOT 17U 

Tijdens deze opbouwende lessenreeks wordt het Urban Sports 
Park exclusief gereserveerd voor de beginnende skater. Gediplo-
meerde instructeurs begeleiden de kinderen bij het aanleren van 
hun eerste skateboardtricks! Materiaal (skateboards + bescher-
ming) wordt voorzien. 
Wees er snel bij want er is slechts plek voor maximum 10 deelne-
mers!  
LOCATIE

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

ZONDAG 18/03, 25/03 EN 01/04

Skate – Family Park ism Skateboard Academy
[V.A. 3 JAAR] – 09U30 TOT 11U 

Op zondagvoormiddag wordt het Urban Sports Park exclusief ge-
reserveerd voor de allerkleinsten en hun ouders. Al spelenderwijs 
worden de kinderen gestimuleerd om het skatepark te ontdekken 
en mama en papa bewegen volop mee! Materiaal (skateboards + 
bescherming) wordt voorzien. Kinderen dienen vergezeld te zijn 
van minimum 1 ouder. 
Inschrijven doe je via het jeugdcentrum Tranzit. Wees er snel bij 
want er is slechts plek voor 5 gezinnen.  
LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk |  
€ 15 (3 lessen) | Inschrijven bij JC Tranzit

ZATERDAG 24/02, 03/03, 10/03, 17/03 EN 
24/03  

Step met Wout
[8-14 JAAR] – 10U TOT 11U30 

Ben jij een 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) | Inschrijven bij JC Tranzit
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ZATERDAG 24/02, 03/03, 10/03, 17/03 
EN 24/03

BMX met Wolf
[6 - 30 JAAR] – 16U TOT 17U 

Ben je bmx-er maar mis je dat laatste duwtje in de rug om je
te wagen aan je eerste ‘drop’? Schrijf je dan zeker in voor dit bmx 
– kamp! 
Samen met Wolf Casier leer je je grenzen verleggen en maak je 
kennis met het Urban Sports Park. 
Breng je eigen BMX en valbescherming mee!
LOCATIE

Jeugdcentrum Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk |  
helm verplicht | eigen bmx meebrengen |
€ 25 (5 lessen) | Inschrijven bij JC Tranzit

ZATERDAG 24/02, 03/03, 10/03, 17/03 
EN 24/03

Street dance met Aygül
[6-12 JAAR] – 15U30 TOT 16U30

Hou je van dansen en is ‘street’ volledig 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) | Inschrijven bij JC Tranzit

WORKSHOPS/REEKSEN

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


