
Tiener- en jongerenaanbod 
>  Kortrijk  <  

Info nodig over het kleuter- en kinderaanbod? 
Draai dan snel deze brochure om!
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Ga er op uit met 
 

Ga je naar de Budascoop, zwemmen, bib, � tnessen in de Lange Munte, naar een museum,…? Spaar dan met je  UiTPAS  punten en ruil deze om tegen supercoole voordelen: gratis drankjes, kortingen op tickets, zwembeurten, brillen, T-shirts, powerbanks en nog zo veel meer.
Punten kan je niet enkel sparen in Kortrijk maar in alle steden en gemeenten die werken met  UiTPAS . Whaaaaaat? Yessssss? Dus ook in de volledige regio zuidwest -Vlaanderen, Gent, Oostende, Brussel. Het aantal steden blijft maar groeien.

Kom je in aanmerking voor verhoogde tegemoetkoming (eens vragen aan je ouders), dan krijg je overal in onze regio een � kse korting van 80%.
 

Voor een  UiTPAS  betaal je eenmalig € 3 of € 1 met verhoogde tegemoetkoming. Deze kaart is persoonlijk en levenslang geldig.

 

Wacht dus niet langer en ga naar een van de 23 activatiepunten in Kortrijk en … ga er op UiT!
Meer info: www.kortrijk.be/uitpas of via uitpas@kortrijk.be.
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➤ DOORLOPENDE ACTIVITEITEN P/ 04

➤ EENMALIGE ACTIVITEITEN / EVENTS P/ 06

JUNI 

Zaterdag 24 juni BOS! Festival p/ 08

JULI 

Woensdag 5 juli Gaming @ TheLab p/ 06

Woensdag 19 juli Regionale uitstap: avonturendag p/ 06

AUGUSTUS

Donderdag 17 augustus Uitstap Street art @ Oostende:  p/ 07

 The Chrystal Ship

Maandag 28 augustus Uitstap: Toverland p/ 07

➤ WORKSHOPREEKSEN P/ 09

In deze brochure kan je nagaan wat de Stad Kortrijk 
allemaal in petto heeft voor tieners en jongeren. 
En dit voor de periode juni tot en met september.
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DOORLOPENDE 
AC TIVITEITEN

Academie Kortrijk
De Academie Kortrijk organiseert voor tieners 
vanaf 12 jaar cursussen beeldende vorming, 
architecturale vorming, digitale vorming 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), Jeugd-
werk Bissegem (15 - 25 jaar) en Boothuis (12-25 
jaar). Jongeren kunnen ook terecht in de open 
ontmoetingsruimte van vzw AjKo (Veldstraat 
158) op woensdag, vrijdag en zaterdag!

Meer info en inschrijvingen

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

VZW AJKO  – Jongerenwerking Jenga
1525 JAAR

Jenga is een ontmoetingsplaats voor en door 
jongeren met verschillende culturele ach-
tergronden. Doorheen de week worden er 
verschillende activiteiten georganiseerd waar 
jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Jenga wil, 
samen met de jongeren, onlosmakelijk deel 
uitmaken van de stad. De jongerenwerking is 
actief op facebook waar de activiteitenkalen-
ders van elke maand gepost worden.

Meer info

Vzw AjKo – Jenga | Veldstraat 158, Kortrijk | 
Mats.Callens@kortrijk.be | 0498 90 93 40 | 
Facebook: Jenga – Vzw AjKo

VZW AJKO – Meisjeswerking
1225 JAAR

De meisjeswerking is een werking voor en door 
meisjes. Er is ruimte voor ontmoeting, ontspan-
ning en vrijetijdsactiviteiten. Tweewekelijks is 
er een activiteit op zaterdag. Daarnaast worden 
de meisjes ook gestimuleerd om als vrijwilliger 
de werking mee te dragen.

Meer info

Vzw AjKo – Meisjeswerking | Veldstraat 158, 
Kortrijk | Nadia.El-Kaddouri@kortrijk.be | 
0473 86 29 49 | 
Facebook: Meisjeswerking – vzw AjKo

VZW AJKO  – Jeugdwerk Bissegem
1525 JAAR

Deze werking bestaat uit vrijwilligers die op 
regelmatige tijdstippen activiteiten organiseert. 
Geïnteresseerd in deze jongerenwerking? Wil 
je samen met hen een fuif organiseren, helpen 
tijdens de bar- of kidswerking, een gra�  ti-jam 
organiseren of deelnemen aan één van de 
leuke daguitstappen? Geef dan gerust een 
seintje bij de jeugdopbouwwerkster. Iedereen 
is welkom! Bekijk ook zeker eens onze kalender 
op de Facebookpagina!

Meer info

Vzw AjKo - Jeugwerk Bissegem | 
Bissegemplaats 8, Bissegem | 
Melanie.Reynaert@kortrijk.be | 0473 86 29 62 | 
Facebook: Jeugdwerk Bissegem – Vzw AjKo

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 – Boothuis
1225 JAAR  

In Boothuis staan de jongeren mee aan het 
roer, sturen mee de werking, hebben inspraak 
over de groepsactiviteiten en het vormingsaan-
bod. Zij zetten ook samen van alles op touw om 
de werking uit te dragen.

Meer info

Vzw AjKo - Boothuis | Spinnerijkaai 100, Kortrijk 
Hanne.Berghman@kortrijk.be | 0473 86 29 72 | 
Facebook: Boothuis – Vzw AjKo 



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

Meer info

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

Conservatorium 
Het Conservatorium Kortrijk organiseert 
opleidingen podiumkunsten, dat staat voor 
muziek-woord en dans. Voor muziek is er instap 
mogelijk vanaf 6 jaar, voor muziekinitiatie, 
notenleer vanaf 8 jaar en daarna keuze van 
het leren bespelen van een instrument. In de 
afdeling dans kan men vanaf 5 jaar terecht in de 
kleuterdans en zo verder de klassieke 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

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

Escape the LAB
V.A. 16 JAAR  DOORLOPEND JULI TEM SEPT

Beschik jij over de kwaliteiten van Houdini en 
Einstein? Kom het ontdekken in ‘Escape the 
LAB’ van de Universiteit Gent campus Kortrijk! 
Trek een labojas aan en probeer samen met je 
vrienden uit het laboratorium van de professor 
te ontsnappen.

Meer info en inschrijvingen

UGent campus Kortrijk | Graaf Karel de 
Goedelaan 5, Kortrijk | €10 p.p. (vanaf 3 
personen)/ €50 voor 6 personen

Inschrijven via escapethelab@ugent.be

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 | www.kortrijk.be/sport

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
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JEUGDCENTRUM TRANZIT      UiTPAS

Tieners en jongeren vanaf 12 jaar kunnen tijdens de vakantieperiodes (uitgezonderd de kerst-
vakantie) kennismaken met verschillende soorten activiteiten. Workshops, crea-activiteiten, 
daguitstappen en kampen staan hier op het programma. 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, tieners en jongeren van 6 tot en met 18 jaar.

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

Meer info en inschrijvingen

Jc Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 
www.jctranzit.be | jeugdcentrum@kortrijk.be | 056 27 73 40

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 zul-
len de gereserveerde plaatsen aangerekend worden/niet terug betaald worden.

WOENSDAG 5 JULI

Gaming @ TheLab
1218 JAAR  14U TOT 17U

Virtual Reality, Lan-games, old school games, … . In TheLab is het 
allemaal mogelijk. Schrijf je in en dompel je onder in de wereld 
van de games!
Locatie: The Lab | Budastraat 10, 8500 Kortrijk | € 10

WOENSDAG 19 JULI

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) 

EENMALIGE AC TIVITEITEN



 

DONDERDAG 17 AUGUSTUS

Street art @ Oostende: The Chrystal Ship
1218 JAAR  9U30 TOT 18U30

Stad Oostende gaf voor de 2de maal de toestemming aan street 
art artiesten om de koningin der badsteden onder handen te 
nemen. Tijdens de street art wandeling bewonderen we een 40-
tal street art projecten van zowel binnenlandse als internationale 
artiesten. 
Locatie: bus vertrekt aan Jeugdcentrum Tranzit | 
Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | 15 €

MAANDAG 28 AUGUSTUS

Regionale uitstap: Toverland
1218 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 en paspoort 
meebrengen)
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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 | www.wildewesten.be | info@wildewesten.be

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.
Korting voor -18 jarigen. Gratis voor kinderen onder de 12 jaar!

Tickets en info: www.Bosfestival.be

Locatie: Provinciaal domein Bergelen | 8560, Gullegem | €20 | 
Korting voor -18 jarigen. Gratis voor kinderen onder de 12 jaar!



JEUGDCENTRUM TRANZIT      UiTPAS

Tieners en jongeren vanaf 12 jaar kunnen tijdens de vakantie-
periodes (uitgezonderd de kerstvakantie) kennismaken met 
verschillende soorten activiteiten. Workshops, crea-activiteiten, 
daguitstappen en kampen staan hier op het programma. Daar-
door 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!

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. 

WORKSHOP REEKSEN

BMX – kamp 

(ism Barre Neirynck & Pieter Possenier)

MAANDAG 14 AUGUSTUS TEM 
VRIJDAG 18 AUGUSTUS
1018 JAAR  13U30 TOT 17U

Ben je bmx-er maar mis je dat laatste duwtje in de rug om je
te wagen aan je eerste ‘drop’ of een nieuwe � atland trick? Schrijf je
dan zeker in voor dit bmx – kamp! Pieter Possenier van de Kor-
trijksevereniging Crank BMX & Barre Neirynck, topatleet uit de re-
gio, nemen je op sleeptouw in de Kortrijkse out- & indoorparken.
Verleg je grenzen en maak kennis met nieuwe tricks, nieuwe 
locaties en nieuwe mensen!
Locatie: JC Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | € 75 | 
eigen bmx & valbescherming meebrengen.

Inschrijven bij JC Tranzit

Skatekamp 

(ism Skateboard Academy & RampAff airz)

 MAANDAG 21 AUGUSTUS TEM 
VRIJDAG 25 AUGUSTUS
614 JAAR  9U TOT 12U30 & 13U30 TOT 17U

Beschik je over een skateboard, maar geraak je niet verder dan rij-
den? Of is je inspiratie uitgeput en heb je nood aan het leren van
nieuwe tricks? Dan is dit skateboardkamp iets voor jou! De Skate-
board Academy staat namelijk in voor het lessenaanbod in de
voormiddag waarbij een gebrevetteerde monitor jou helpt bij
het aanleren van tricks in RampA� airz of JC Tranzit. In de namid-
dag trekken we erop uit en passen we de aangeleerde tricks toe 
in de out- & indoorparken in Kortrijk en omgeving. (Er kan ook ge-
opteerd worden om enkel het voor- of namiddagluik te volgen).
Locatie: JC Tranzit | Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk | VM: € 75 NM: €
75 Combi: € 150 | eigen skateboard meebrengen | eigen lunchpakket
meebrengen | Ben je 12+, breng je dan ook je � ets mee?

Inschrijven bij JC Tranzit


