SENTE - KOOIGEM
doorlopend van 11 tot 21 uur

Fietsen van Zuid naar Noord • De Bevergemwandelroute • Optreden Dries
Heyneman • Aperitiefconcert door De Corenmuyzen • Volksbarbecue
Muzikale afsluiter door De Coureurs
Meer informatie: www.kortrijk.be en www.sente.be
Inschrijven noodzakelijk via www.sente.be, in ’t Gasentje (Sente) of café Casino (Kooigem) • Een organisatie van buurthuis ’t Senter
en OC Kastanjehuis Kooigem • m.m.v. stad Kortrijk, Museum X, OC Lange Munte en WTC Parcheggio.

v.u.: Vincent Van Quickenborne, • Opmaak: Team Communicatie Stad Kortrijk •Foto’s: Luc Scharre, Filip Deprez

FIETS- EN WANDELEVENT
ZONDAG 16 JULI 2017

11 uur
Vertrek bus van Sente naar Kooigem
Senteplaats
11.45 -13.45 uur
Mogelijkheid middagmaal - café Casino
Voor € 2,5 is er de mogelijkheid om een belegd broodje te
verkrijgen. Inschrijven voor het middagmaal is noodzakelijk.
11.45 - 13.45 uur
De Corenmuyzen - podium Kooigemplaats
De Corenmuyzen is een vrij geestig samenraapsel van
doedelzakspelers van heinde en ver die zich een keer per
maand verzamelen te Sente. In Kooigem blazen ze zich
voor de gelegenheid de longen uit hun lijf.
11.45 - 17 uur
Infopunt - café Casino
Het infopunt volgt de inschrijvingen op voor het middagmaal, de fiets- en wandeltochten, de huurfietsen, het
busvervoer en de volksbarbecue.
14 - 15 uur
Vrije start wandel- en fietstocht
WANDELTOCHT
Hoe kan je beter kennismaken met Kooigem dan via de
Bevergemwandelroute. Voor de beginnende tot ervaren
stapper zijn er lussen voorzien van 4, 6 tot de volle 8.9 km.
De wandeltocht is niet begeleid en vrij af te stappen.
Deelnemers krijgen een wandelkaart mee, af te halen in
het infopunt.

FIETSTOCHT
Fietsers vertrekken vanuit het centrum van Kooigem, rijden
een stukje van de Bevergemroute af om de tocht richting
Sente aan te vatten. Onderweg is een tussenstop voorzien
in OC Lange Munte. De fietstocht is niet begeleid tussen
Kooigem en Sente. Deelnemers krijgen een fietskaart mee,
af te halen in het infopunt. Afstand is 25 km.
Mits inschrijving kan een fiets van Mobiel gehuurd worden
om het traject van Kooigem naar Sente af te fietsen. Een
plaatsje op de volksbarbecue in Sente wordt voorzien voor
de fietsers mits specifieke inschrijving.
14 - 14.20 uur en 14.30 - 14.50 uur
Dries Heyneman - café Casino Kooigem
Zijn doorbraak bij het grote publiek is de rol van Kurt in
de serie Bevergem. Dries Heyneman is echter al jaren een
gewaardeerd cabaret- en tv-figuur. Tussen 2000 en 2011
is hij graag geziene gast in de cabaretwereld als deel van
het duo ‘Ter bescherming van de jeugd’. Vanaf 2012 werkt
Dries achter de schermen en regisseert voorstellingen van
o.a. Begijn Le Bleu en Freddy De Vadder. In die periode
schrijft hij ook mee aan het komische collage-programma
Superstaar (2BE) van Gunter Lamoot. In het najaar van
2016 is Dries ook te zien in de reeks ‘De 16’. Hij beantwoordde recent de roep naar het podium terug met
een nieuwe voorstelling ‘Jenny’ waaruit hij in Kooigem
fragmenten brengt. Het optreden vangt telkens stipt aan.
17 uur 		
Vertrek bus van Kooigem naar Sente
Kooigemplaats

18 - 20 uur
Volksbarbecue Sente - grasveld achter kerk
Stad Kortrijk nodigt alle inwoners van Sente uit voor een
volksbarbecue. Vanaf 18 uur staan de burgemeester en
schepenen persoonlijk in voor de bediening. Inschrijven
vooraf is niet nodig, je koopt een ticketje ter plaatse.
Kostprijs € 5.
Voor mensen die deelnemen aan de fietstocht kan een
plaatsje gereserveerd worden bij inschrijving.
17.30 - 20 uur
De Coureurs - grasveld ’t Senter
Op dit fiets- en wandelevenement mogen De Coureurs
natuurlijk niet ontbreken. Wie denkt er niet aan Eddy
Merckx bij het zien van de zwart-witte Peugeot-trui, aan
Walter Godefroot met de Wiels-Groene Leeuw-trui, aan de
gevleugelde klimmer Manuel Fuentes in zijn Kas-trui …
De Coureurs vermaken het publiek met goed in het oor
liggende en door iedereen gekende jazz-melodieën. Een
dansbare schlager en een grote hit van vroeger zorgen voor
een boeiende afwisseling. Wie het voelt kriebelen om te
dansen, houden de artiesten zeker niet tegen!
20 uur 		
Vertrek bus van Sente naar Kooigem
Senteplaats

Inschrijven is noodzakelijk voor het busvervoer,
het middagmaal en de huurfietsen.
Inschrijven gebeurt vóór 13 juli via www.sente.be,
’t Gasentje of café Casino.
Twijfel niet te lang want het aantal plaatsen is beperkt!

