ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017

Kunstzomer in de Leiestreek

Regio

REGIO  ‘Kunstzomer Leiestreek’ is als afsluiter van deze editie te gast in Menen, Wervik en Lauwe tot en met 24 september. Op zondag zijn alle locaties open van 14 tot 18u.
Q Info: www.kunstzomer-leiestreek.be

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Veel groen op Open Monumentendag
REGIO  Open Monumentendag is al
aan zijn 29ste editie toe. Tijdens het
grootste culturele eendagsevenement
van Vlaanderen is er ook in de regio
veel te beleven. Er valt onder meer heel
wat groen te ontdekken.
In Olsene bezoek je het park verborgen
achter het huis Meheus en in Kruishoutem maak je kennis met het kasteelpark rond de elegante waterburcht. In Menen zoek je de verborgen
schatten van het stadspark, in Kortrijk
ga je samen met een gids op zoek naar
‘Groen in de stad’ en in Zwevegem kan
je een deel van de unieke tuin met
orangerie en paardenstallen van het
kasteel Vandevenne bezoeken.
In Waregem wordt villa Gaverzicht ongetwijfeld een publiekstrekker en in
Wervik staat funerair erfgoed in de kijker. (vvrk)

In Kortrijk ga je op zoek naar ‘Groen in
de stad’. (foto vvrk)
Q Info:
www.openmonumentendag.be

Cartoons van
Weiss en Popov

De enthousiaste vrijwilligers staan
voor je klaar. (foto grf)

Gezellig samen
herstellen
WAREGEM  Is je pc, huishoudtoestel
of fiets kapot, begeeft de rits van je
broek het of zitten er gaten in je trui?
Gooi dit niet weg, maar ga er tussen 14
en 17u mee naar het Repair Café in VC
Poincaré in de Stormestraat. Een team
van vrijwilligers staat klaar om samen
je defecte spullen te repareren en er is
een messenslijper aanwezig. (vvrk)

Ugly Papas zijn terug

In het spoor
van Streuvels

REKKEM  Twintig jaar na
hun breuk is de band De
Ugly Papas met zanger Luc
Dufourmont terug. Voor
even althans, want op 30
september geven ze een
eenmalig reünie-orkest.

VICHTE  Je kan van 7 tot 15u in De
Stringe op het Ommersheimplein starten voor de 23ste Prutsketochten van
de Textieltrekkers. Er is keuze uit een
tocht van 4, 6, 12, 18, 25, 36 of 42 km in
het spoor van Stijn Streuvels. Er wordt
ook gewandeld door de tuin van Streuvels’ Lijsternest en het museum kan
gratis bezocht worden. (vvrk)
Q Info: www.textieltrekkers.be

De tentoonstelling opent vandaag in
de leegstaande hoeve Wyseur naast de
Sint-Niklaaskerk. “Twintig jaar na hun
breuk hebben we het land rondgereden om een pretentieloze overzichtstentoonstelling te bouwen. We hebben
beelden, woorden en artefacten verzameld. Dat alles hebben we een plek gegeven in de kamers en vertrekken van
het oudste, niet-gewijde pand van
Rekkem. De hoeve Wyseur, die de sporen draagt van zowel de Eerste Wereldoorlog als van de middeleeuwse pest”,
lacht Frederic Dehaudt van Centrum
Stedelijke Acupunctuur.

Feest op Moenplaats

Kom alles te weten over het parcours
van De Ugly Papas. (foto David Samyn)
De expo is vandaag open van 11 tot 20
uur. Ook op 16 en 17 september.
Kasteelhoeve, Kasteeldreef 2 in Rekkem. (xcom)

KRUISHOUTEM  Vandaag en volgende week zondag zie je in het Europees Cartoon Center in de Brugstraat
van 10 tot 12u en van 14 tot 17u werk
van Andrei Popov uit Rusland en Oskar
Weiss uit Zwitserland.
Popov zei het leger vaarwel om freelance cartoonist te worden. In zijn
werk speelt hij vaak met natuurlijke ritmes zoals dag en nacht of de seizoenen. Maar dat doet hij ook met de wisselwerking tussen lichaam en geest,
reflecties en het zintuiglijke, leven en
kunst en de micro- en macrokosmos in
ons bestaan. Het werk van Weiss kenmerkt zich door een sublieme combinatie van de door hem waargenomen
realiteit met een ludieke en onuitputtelijke verbeelding.
De toegang is gratis. (vvrk)
Q Info: www.ecc-kruishoutem.be

Achter de schermen van de bib
WAREGEM  Het is niet alleen Open Monumentendag, maar ook Dag van
de Architectuur. In heel Vlaanderen en Brussel zetten opmerkelijke gebouwen de deuren open voor het grote publiek. Een van die gebouwen is de
nieuwe bibliotheek op het Boekenplein. Ze speelt een belangrijke rol in het
stadskernvernieuwingsproject Zuidboulevard en staat letterlijk en figuurlijk in verbinding met de stad. De binnenruimte heeft een continue spiraalvormige beweging. Zo zijn alle afdelingen visueel met elkaar gelinkt en krijgen bezoekers meteen een totaaloverzicht.
De bib is open van 10u tot 16u. Er zijn rondleidingen achter de schermen
om 13u30, 12u en 14u. Deelnemen is gratis. (vvrk)
Q Info: www.waregem.be/bibliotheek

De gloednieuwe bibliotheek is volledig open binnenin. (foto Kurt Beyers)

MOEN  Voor de derde dag op rij is het
kermis op Moenplaats. Vandaag staan
onder meer aperitiefconcert door de
Verenigde Vrienden Sint-Denijs, fototentoonstelling met als thema ‘Hendrik Sulmont 1916-1997’, zeventiende
internationaal straattheaterfestival en
optredens op het programma. Morgen
is er vanaf 18u bolling aan café De
Mouter. (vvrk)
Q Info: www.moen.be

Zomerbar sluit
bouwspeelplaats
KUURNE  Tijdens de zomervakantie
kon een groep kinderen hun bouwkriebels en talenten uitproberen op de
bouwspeelplaats in Ter Groenen Boomgaard. Ze bouwden onder meer een toog
en kregen zo het idee om het einde van
de vakantie te vieren met een zomerbar.
De bouwspeelplaats wordt van 10u tot
14u feestelijk uitgewuifd met een hapje
en drankje. De ondernemende kinderen
zorgen zelf voor de boodschappen, het
klaarzetten, de bediening en het opruimen achteraf. (vvrk/foto grf)
Info: www.kuurne.be/
bouwspeelplaats

Q

Drink eens Ricard
uit een betonmixer
MENEN  Verzamelaars van het Franse
aperitief Ricard beleven vandaag een
hoogdag in basisschool De Duizendpoot. Een vijftigtal standhouders zullen alle mogelijke attributen van Ricard
verkopen of ruilen. “De opbrengst van
onze dag gaat naar de basisschool voor
buitengewoon onderwijs De Vlier in
Geluwe”, vertelt Nicolas Vermeulen uit
Menen die meer dan 5.000 Ricardattributen in huis heeft.
Vier vrienden, Luc Vanzype (53) en Nicolas Vermeulen (38) uit Menen, Geert
Santens (49) uit Heule en Sandrino
Slosse (46) uit Geluwe, halen de zevende reünie van Ricardliefhebbers naar
Menen. De mannen zijn lid van de Belgische club ‘Ricard Lovers Belgium’,
een club die ruim 450 leden telt. “Sinds
2011 wordt er jaarlijks een beurs georganiseerd en dit jaar wilde ik die graag
in Menen organiseren”, gaat Nicolas
van start.
“Voor de expo van dit jaar pak ik uit met
iets unieks. Ik heb een betonmixer laten zandstralen en laten herlakken in
het geel en laten bedrukken met het
nieuwe logo. Op de beurs laten we de

Er kan een bod gedaan worden op de
mixer. (foto xcom)
mixer draaien en gieten er een liter Ricard en vijf liter water in. Uit de betonmixer serveren we het aperitief en de
mensen kunnen een bod doen om de
unieke betonmixer te kopen.”
De beurs is gratis en opent om 9u in basisschool De Duizendpoot in Menen.
Om 11u is er een aperitiefconcert met
Marino Punk. (xcom)

Wie wordt Tineke
van Heule?
HEULE  De Kortrijkse deelgemeente
is weer helemaal in de ban van de Tinekesfeesten. Na een nagelbijtend weekend is er om 21u30 op Heuleplaats de
grote apotheose van de verkiezing van
Tineke van Heule 2017 en weten we
aan wie Pauline Delobelle het lint mag
doorgeven. Maar vooraleer het zover
is, moeten de kandidaat-Tinekes om
14u nog een kookproef doen op het
pleintje voor oc De Vonke en is er om
17u de slotproef in de tent op het Lagaeplein.
Verder geniet je vandaag op de Tinekesfeesten onder meer van optredens
van Marcel & Vicky, The Covrettes en
The Crowd. Een van de vaste waarden
tijdens de Tinekesfeesten is kunstenparcours Knoflook. Omdat er werken
zijn op Heuleplaats start de kunstroute
deze keer bij mediagroep NIWZI in de
Stijn Streuvelslaan 73.
Naast kunstenaars van eigen bodem
uit verschillende disciplines, zakt dit
jaar een ruime Nederlandse delegatie
naar Heule af. Voor de kinderen is er
een aangepast kinderparcours.
(vvrk)
Q Info:
www.tinekesfeesten.be
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