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Over TEXtival 
 
TEXtival: 
 is een gratis laagdrempelig ontdekkingsfestival voor en door de bruisende buurt 
 biedt plek aan lokaal muzikaal talent en creatieve breinen 
 is 100% unieke onversneden dynamiek voor jong en oud 

 
TEXtival is een gratis en eigenzinnig gezinsfestival op de Vetex-site dat op de eerste zondag na de 
paasvakantie (24 april 2022) de Kortrijkse festivalzomer inluidt. De combinatie van de rommelmarkt, 
de muziekoptredens maar zeker ook het speeldorp met een dagvullende kinderanimatie levert – bij 
mooi weer – het grootste zonneterras van de stad op. Op dezelfde dag is er ook de jaarlijkse rommel-
markt, georganiseerd door Buurtwerk Kortrijk, Wijkteam Centrum – V-Tex. 
 
De opbrengst van het festival gaat integraal naar Buurtschool V-TEX en een jaarlijks wisselend goed 
doel (voor TEX22 is dat BOAS, een vzw die jongeren met een fysieke of mentale beperking leert zwem-
men). 
 
Tijdens de zeven voorgaande edities zakten telkens bijna 3.000 festivalgangers af naar de historische 
Vetex-site, dat ook het epicentrum vormt van de rommelmarkt in de omliggende straten. 
 
Unieke TEXtivalvibes 
 
TEXtival wil zich profileren als een authentiek buitenbeentje in het festivallandschap. De focus op de 
muzikale fijnproever en overdag zeker op gezinnen en rommelmarktbezoekers creëert een unieke, 
gezellige no nonsense-sfeer die ondertussen een begrip is geworden in het Kortrijkse cultuurland-
schap.  
 
TEXtival is uitgegroeid tot the place to be om de winter definitief uit te zwaaien en de eerste zonne-
stralen dankbaar te verwelkomen. De Vetex, met zijn authentieke en urbane karakter, ontpopt zich 
dan ook tot een bijzondere pleisterplek voor sfeerzoekers, vrijbuiters en andere kleurrijke figuren uit 
de buurt. 
 
Familiale rock-‘n’-roll 
 
TEXtival mikt op diversiteit op alle vlakken. De line-up bestaat grotendeels uit het ruwere werk, maar 
er komen ook verscheidene genres aan bod, gaande van hiphop over afrofusion en surfrock tot punk. 
Met bands uit Duitsland, Denemarken en Kenia, maar evengoed van Antwerpen en Kortrijk wordt er 
gezorgd voor een mooie mix tussen lokale en (inter)nationale groepen en tussen aanstormende bands 
en ervaren kleppers.  
 
In het speeldorp treden de peuters, kinderen en tieners hun eigen universum binnen. Ze worden er 
meegezogen in een avontuurlijke roetsjbaan, bezaaid met zotte circusacts, creatieve workshops en 
straf straattheater.  
 
En ondertussen kunnen de festivalgangers uiteraard het glas heffen op de eerste zonnestralen en ge-
nieten van een heerlijke falafel, home made chili con en sin carne, nacho’s of verse taarten. 
 
Opbrengst: integraal naar Buurtschool V-TEX en BOAS vzw.  
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Time schedules 
 
BANDS 
(Timeline NTB) 
 
22u00 – 23u00: Rimojeki  

(Tel Avivi / Berlijn) 
20u30 – 21u20: Pink Room 

(Gent)  
19u00 – 19u50: The Mars Model 

(Kortrijk/Lille, B/F) 
17u30 – 18u20: Fat Bastard 

(Antwerpen) 
16u00 – 16u50: El Ray 

(Denemarken) 
14u50 – 15u30: Broeklyn & Franklin 

(Kortrijk) 
13u40 – 14u20: Makadem 

(Kenia) 
12u30 – 13u15: Freddy and the Vangrails  

(Kortrijk) 

11u20 – 12u00: Lilidollrage 
(Lille, F) 

 
SIDESHOWS 
Dr. Green 
Rijmtekkie Spansman 
Veel Vijven & Zessen 
Marjanders 

 

SPEELDORP 
(Timeline NTB) 
 
11u30 – 16u30: Villa iMagina 
12u00 – 12u30: Schminken 
12u30 – 13u30: Workshops paarden en weven 
13u30 – 14u30: Muur bouwen 
13u30 – 14u30: Paardenrace 
13u30 – 14u00: Circus Piruá 
14u00 – 15u00: Dammen 
14u30 – 15u30: Workshops paarden en weven 
14u30 – 15u30: Muur bouwen 
14u30 – 15u30: Paardenrace 
14u30 – 16u00: Schminken 
14u50 – 15u30: Meandertaal 
15u00 – 16u00: Dansworkshop Saartje – The Fam 
16u50 – 17u20: Kinderdisco 
19u00 – 20u30: Film Coco (Pixar) op groot scherm 
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Line-up 
 
TEXtival heeft doorheen de jaren een stevige reputatie opgebouwd in de Kortrijkse muziekscene. De 
line-up is steeds een mix van bekende en minder bekende bands uit uiteenlopende genres en uit di-
verse streken en continenten. Voor TEX22 komt er muzikaal talent naar Kortrijk afgezakt uit Tel Aviv, 
Kenia, Denemarken, maar evengoed uit Antwerpen, Gent, Lille en hometown Kortrijk. Met surfrock, 
hiphop, Keniaanse afrofusion, punk, heavy metal en zelfs spacerock wordt er ook een divers pallet aan 
genres aangeboord. 
 
www.textival.be/bands.html 
 
RIMOJEKI 
Reptilian spacerock // Tel Aviv / Berlijn 
 
Afsluiten doen we in stijl met deze outerspace Reptilian act Rimojeki. Afkomstig uit de underground 
scene van Tel Aviv broedt dit koppel tegenwoordig in Berlijn hun psychedelisch totaalspektakel uit. 
Take the blue pill, tumble down the rabbit hole en kitesurf doorheen hun compleet eigen universum 
dat opgebouwd wordt door pompende beats, stoner gitaar riffs, gestoorde synths, spaced out There-
min en bezwerende zanglijnen. Boven dat alles gieten ze nog een extra pyschedelische video art pro-
jectie van eigen makelij. Buckle up, baby... it's gonna be a hell of a ride! 
 
PINK ROOM 
Noisepunk garagetrash // Gent 
 
Dit Gents zootje ongeregeld gaat losweg voor één doel: alles kaput, und weiter! Luid, vuil, nooit lan-
ger dan 3 minuten per nummer, geen risico op verveling en met enkele poppy laagskes: zo hebben 
we ze graag op TEXtival... (kwijl, kwijl) Wax alvast die oortappen, klaar om te molenwieken? Paaldan-
sen toegelaten, meer nog: sterk aanbevolen! 
 
THE MARS MODEL 
Postpunk gothrock // Kortrijk/Lille (B/F) 
 
De heren van The Mars Model voeren je mee door hun donkerste zieleroerselen, maar gooien tege-
lijk een ondraaglijke lichtheid in je smoel. Hun wapens hiervoor: aanzwellende riffs, pompende 
drums, no nonsense teksten en - oh ja - samengeteld enkele decennia ervaring in verschillende 
bands.Deze band zag begin 2019 het levenslicht en brouwden de fel gesmaakte EP's FrancoBelga en 
Sister Glory vlotjes doorheen covid times. Momenteel werken ze volop aan een nieuwe release, die 
ze wellicht op TEXtival komen voorstellen. Wie ze live aan het werk zag, weet dat dit vonken gaat ge-
ven! 
 
FAT BASTARD 
Heavy Metal // Antwerpen 
 
Zelf omschrijven ze zich als rawk'n'roll en daar kunnen we ons eigenlijk goed in vinden. Deze heren 
brengen puur en onversneden power. Tonnen energie gekanaliseerd in scherpe riffs en meebrulre-
freinen. Mis deze verschroeiende passage niet! 
 

https://www.textival.be/bands.html
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EL RAY 
Surfrock // Denemarken 
 
Onze favoriete Deense surfband strijkt eindelijk neer op TEXtival. Wie hen ooit live bezig zag, weet 
dat het er steevast boenk op zit. El Firetone zweept zijn troepen op als een volleerde torero terwijl El 
Twang los door je trommelvliezen snijdt met vlijmscherpe gitaarriffs. En terwijl La Chiquilla je hart 
steelt, mept El Fuerte er duchtig op los... Kortom: retestrakke surf die loodzwaar terecht komt op je 
nekspieren, of ja, op al je  ledematen. Kinderen van de dansvloer, let maar goed op voor die luchtgi-
taar links of die molenwieker rechts... Gaaaaaannn!!! 
 
BROEKLYN ft. FRANKLIN 
Hiphop // Kortrijk 
 
Straight outta Kortrijk steken deze broers met Ghanese roots zonder twijfel het vuur aan de lont op 
TEXtival. Met hun dope partyvibe doen ze al een paar jaren een nieuwe wind waaien door de Kort-
rijkse hiphop scene. Hun raps freewheelen losweg over lome trapbeats maar even goed op hitsige 
afrobeat. Music that makes you shake ya bam bam, aait! 
 
MAKADEM 
Benga, Afro-Fusion // Kenia 
 
Makadem is één van Kenia's meest gevierde hedendaagse muzikanten. Hij is een multi-instrumenta-
list die naadloos funk, afro beat en traditionele Benga combineert. Zijn muziek maakt duidelijk dat 
fusion in het hart zit van de Afrikaanse identiteit met zanglijnen die variëren van nachtegalenzang tot 
typisch Afrikaanse raps en Dancehall toasting. Zijn teksten zijn vaak sociaal bewogen en gebaseerd op 
alledaagsheid van de Afrikaanse cultuur. Met Makadem halen we een onvervalste Keniaanse ster in 
huis. Mis dit uniek optreden niet! 
 
FREDDIE AND THE VANGRAILS 
olschool punk // Kortrijk 
 
Zelf beschrijven ze zich als vier idioten die uitgekotst werden uit de vuilste varkensstal in den omtrek: 
The Pit's. Laat dat net ook ons lievelingskot zijn, dus is het liefde op het eerste gezicht! Volgeladen 
met Cara pils en met een serieuze vijs los brengen Freddy en zijn ijzeren wegafsluitingen oldschool 
punk zonder compromissen. 
 
LILIDOLLRAGE 
Garagepunk // Frankrijk 
 
Dit Frans rock duo komt met zijn zware, bezeten sound TEX22 wakker schoppen. Met zijn primitieve 
postpunk'n'roll slaan ze een gevoelige snaar aan bij ons... Ruw en ongeslepen, nerveus en pompend 
maar bovenal bezwerend en rechtdoor. Zo hebben we ze graag. Zin in apéro op een stoomtrein? All 
aboard... 
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SIDESHOWS 
 
DR GREEN 
(Ciné-Palace, Black Saturday... - K-Town finest) 
 
If you wanna dance darkish... Who you gonna call? Dr Green, off course!! Na zijn verschroeiende pas-
sage op onze mini TEX in september 2021, gaan we graag opnieuw op consultatie bij meneer dok-
toor. Deze levende legende breit naadloos donkere industrial doorheen psychedelische grooves, 
maar steeds met een motto waar wijlen Leonard Cohen instemmend zou op knikken: You want it 
darker?! Ooooh yes, we do!! 
 
RIJMTEKKIE SPANSMAN 
(wRap verkoper, Kortrijk) 
 
Onze favoriete rapper van de wijk, ook wel gekend als Belgisch freestyle champion 2018, gaat under-
cover in de Mexicaanse gangs. Als Rijmtekkie Spaansman verkoopt deze bandido zijn beste 
wraps  aan jouw tafel. Geheel clandestien maar 100% custom made. Waag je aan een ware shoot 
out. Gooi hem wat losse woorden toe en je krijgt een rap-op-maat terug in je smoel. Kom maar op... 
als je durft! 
 
VEEL VIJVEN & ZESSEN 
(Reizend woordpodium, Kortrijk) 
 
Dit reizend woordpodium strijkt na passages in Cassimir en Bolwerk ook neer op TEXtival 2022. Sie-
brand en Kimme zoeken leuke plekken in Kortrijk waar ze woordkunstenaars een vrijhaven willen ge-
ven. Kom op de koffie in onze living bij de KoffieQueen en laat je verrassen door woordworstelingen 
en bekbrekers die je oren doen spitsen. Er is ook ruimte vrij voor iedereen die een staaltje woord-
kunst wil demonstreren. Wil je je kunsten showen, check VVZ via hun Facebookpagina! 
 
MARJANDERS 
(De Stroate, Antwerpen) 
 
Ook voor deze editie kunnen we op Marjanders geheel eigen, frisse stijl rekenen om TEXtival te pre-
senteren.  Deze vrolijke muchacha zal je door haar aanstekelijke vibe en vlotte woordenstroom uit je 
hangmat doen strompelen om als een onbedaarlijke gringo je beste beentje voor te zetten op één 
van onze optredens.  
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Speeldorp 
 
KINDEREN EN JONGEREN BAAS 
 
TEXtival is geen TEXtival zonder speeldorp. Ook dit jaar kunnen alle kids en jongeren hier terecht voor 
spannende avonturen. Zoals elk jaar hebben we heel wat in petto, zoals het huis van verbeelding Villa 
iMagina, circus Piruá, de kinderdisco, de Papieren Koning van Meandertaal, een heuse paardenrace, 
grime en andere zotte activiteiten. Gratis inkom, geen ouders toegelaten en plezier gegarandeerd! 
 
Het speeldorp opent om 11u30 en sluit met een knal dankzij de kinderdisco rond 16u30. Wie durft, 
kan om 19u kijken naar de animatiefilm Coco (Pixar), over een muzikale Dia de los Muertos. 
 
https://www.textival.be/speeldorp.html  
 
Saartje van The Fam 
 
Ben je net zoals Saartje gebeten door de dansmicrobe? Saartje van The Fam neemt je mee in de won-
dere wereld van de dans en samen bereiden jullie een spetterende dansvoorstelling voor. Toon je 
beste moves! 
 
Villa iMagina 
 
Ballenbad-caravan en Zwart-wit-caravan (met wassen en schrobben) en bloemen maken / Pick-up-
schilderen en reuzenschilderijen maken / Kijk- en voelzakjes maken / Paintball schieten (met kartonnen 
buizen) op doel 
 
Droom je er al lang van om in een ballenbad-caravan te spelen, kijk -en voelzakjes te maken, met kar-
tonnen buizen op een doel te schieten? Dan heb je geluk, want Villa Imagina maakt al jouw dromen 
waar. 
 
Meandertaal: Paper Cuts 
 
Terug van weggeweest. De Koning Van Papier zwerft door de straten van de Stad. Letters stromen 
door zijn bloed. Hij ademt fantasie. Wanneer je de angst weet te overwinnen en de tijd durft te nemen 
om hem beter te bekijken, zie je de Grote Verhalen uit zijn lichaam verschijnen. Zijn papieren huid 
verandert in een zucht in ridderkastelen, monsterlijke oceanen of sprookjesachtige wouden. Loop dus 
niet weg wanneer je de Koning Van Papier ontmoet. Luister naar zijn verhaal. Achter het ritselen van 
het papier schuilt meer dan alleen maar woorden… 
 
Circus Piruá 
 
Man / vrouw / groot / klein / ladders / ballen / ... alle ingrediënten om er een heus spektakel van te 
maken. Geniet van de kunstjes van het duo Piruá. 
 
 
Kinderdisco 
 
We sluiten het kinderdorp af met een knallende kinderdisco. Gooi de beentjes los op de deuntjes van 
onze huisdj’s. 

https://www.textival.be/speeldorp.html
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Charreria paardenrace 
 
Ga de strijd aan en win de race van jouw leven met jouw (zelfgemaakt) paard. 
 
Grime 
 
Laat je omtoveren tot een echte mexicanos met een moustachios, een signorita met dikke wenk-
brouwos… Of wou je altijd al eens een skeletos zijn? 
 
Torenklimmen met bierbakken 
 
Dit is een activiteit voor echte waaghalzen. Wie bouwt de hoogste muur en durft het aan de muur te 
trotseren. Waag nu je kans! 
 
Weeftapijt 
 
We doen graag dingen zelf (DIY). Op TEXtival steek je de handen uit de mouwen en leer je alle basis-
kneepjes om een echt Mexicaans wandtapijt te weven. 
 
Dammen met Rik 
 
Ooit al eens damkampioen willen worden? Waag je kans en probeer om al je tegenstanders te kloppen. 
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TEXshirts, 100% made in Tsjing Tsjang 
 
Onder het motto 'Support your local artist' ging TEXtival op zoek naar divers creatief talent uit de buurt. 
Ze ontwierpen een exclusieve T-shirt met een link met TEXtival of de Vetex-site. Bij TEXtival loopt ons 
bloed immers door de aderen van de buurt. Ons kloppend hart: de Vetex! En om de cirkel helemaal 
rond te maken worden de T-shirts ook bedrukt in Print Clinic in de Veldstraat. Deze T-shirts zijn be-
schikbaar in beperkte oplage en te koop via onze tijdelijke webshop of op TEXtival zelf. 
 
https://www.textival.be/texmerch.html 
 
Mich Decruyenaere 
 
Kortrijkzaan Mich Decruyenaere woont sinds jaar en dag in de Sint-Jansbuurt en is al een goeie 15 jaar 
muziekprogrammator en productieleider bij Wilde Westen. Samen met zijn vriendin en architecte Eefje 
Casteele heeft hij twee kinderen: Onno en Lula. 
Passies van Mich zijn - uiteraard - muziek: muziek programmeren, maar ook zelf spelen als ’t kan, al 
dan niet in een band. Maar ook grafiek, design en kunst in alle mogelijke vormen zijn voor hem iets 
levensnoodzakelijk. 
 
Voor Mich zijn muziek en grafiek onlosmakelijk verbonden met elkaar. Verder haalt hij zijn grafische 
inspiratie vooral vanuit de vroege Punk en de DIY-beweging, evenals de skatescene en recenter ook: 
de tattoo-wereld, cfr zijn t-shirt ontwerp dat refereert naar de typische old school 'black marker’ gra-
fische stijl van de jaren ’80. 
 
Hans Verbeke 
 
Hans Verbeke maakte een unieke colab shirt tussen PRINTCLINIC/FX7SHOP en TEXTIVAL... Hans Ver-
beke is naast de zanger van The Mars Model ook de bezieler van het zeefdrukatelier PRINTCLINIC en 
de platenshop FX7 in de Veldstraat. De shirt en de inkt zijn 100% eco quality. 
 
https://www.printclinic.be/ 
 
Bert Lelieur 
 
Bert Lelieur is een creatieve duizendpoot en het brein en de uitvoerder achter de legendarische vis 
op het oude fabrieksgebouw in de Vetex. De vis verwerkte Bert in zijn TEXshirt. Berts werk typeert 
zich in een ongekend fijne lijnvoering met magische en veelgelaagde proporties. 
 
Duik mee in zijn wondere wereld via: www.bertlelieur.be of op zijn instagram @bert_lelieur_d245. 
 
Buurtschool V-TEX 
 
Buurtschool V-TEX ging met plezier de uitdaging om een eigen ontwerp te maken voor een TEXtival t-
shirt. Het enthousiasme in alle klassen was enorm groot. Uit de meer dan 40 ontwerpen werd door 
de kinderen één eindwinnaar gekozen per klas. Zo kwamen we op vier finalisten uit. De begeleiders 
hebben uit deze vier ontwerpen de eindwinnaar gekozen. 
 
En de winnaar is .... Aïcha Godefroidt én Gust Davidts! Niet één maar twee ontwerpers werden geko-
zen, want de mix van beide ontwerpen leek ons het best tot zijn recht komen. Dikke proficiat aan 

https://www.textival.be/texmerch.html
https://www.printclinic.be/
http://www.bertlelieur.be/
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Gust (8j., voorkant) en Aïcha (12j., achterkant). De combinatie van hun ontwerp zal schitteren op de 
t-shirts! 
 
www.buurtschoolvtex.net  
 
De Droomboom (VTEX Tsjing Tsjang) 
 
De droomboom is het kind van velen, het kind van een buurt die bruist en haar toekomst in eigen 
handen nam. De toekomst van de Vetex-site werd geclaimd door de buurt, aangevuurd door een re-
sem ongeruste, maar betrokken burgers. De droomboom ontsproot uit het brein van Fran Delobelle 
omdat ze de ideeën van de buurtbewoners wilde vangen. De ideeën over hoe de Vetex en bij uitbrei-
ding de hele buurt er in de toekomst zouden kunnen uitzien. De Vetex die we kunnen dromen! 
 
Dit was het startschot van VTEX Tsjing Tsjang, het buurtactiecomité dat inspraak afdwong bij het 
stadsbestuur om te voorkomen dat de Vetex volgebouwd zou worden. Na drie intense jaren van on-
derhandelen en actie voeren resulteerde dit in een masterplan dat een mooie mix maakt tussen wo-
nen, park en buurt. Dankzij de droomboom! 
 
De echte droomboom heeft zijn beste tijd gehad, hoog tijd dus om hem te vereeuwigen op een TEX-
shirt. Zo zal hij altijd overeind blijven als verzetssymbool en als bewijs dat we samen de toekomst 
kunnen maken! 
 
www.tsjingtsjang.be  

  

http://www.buurtschoolvtex.net/
http://www.tsjingtsjang.be/
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Achtergrond 
 
Voor en door de buurt 
 
De mix van kinderanimatie, straattheater, dans en concerten zet ook het bruisende buurtkarakter in 
de verf. Dankzij de samenwerking met Buurtwerk van OCMW Kortrijk valt het festival altijd samen met 
de grootste rommelmarkt van de regio in de omliggende straten.   
 
TEXtival zit ondertussen al diepgeworteld in de buurt. Het festival is ontstaan uit het engagement van 
de ouders van leerlingen van Buurtschool V-TEX, een afdeling van de Freinetschool De Levensboom. 
Het schoolteam organiseert het speeldorp en de schoolkinderen zorgen voor de kleurrijke, fantasie-
volle decoratie op het festivalterrein.  
 
De opbrengst van TEXtival gaat naar de schoolwerking van Buurtschool V-TEX en een jaarlijks wisse-
lende sociale non-profitorganisatie uit de buurt. Na De Vaart vzw en de V-TEX-sjotters is dat dit jaar 
BOAS, een vzw die jongeren met een fysieke of mentale beperking leert zwemmen. 
 
Overigens steunt TEXtival voor de volle 100% het buurtcollectief VTEX Tsjing Tsjang, dat ijvert voor een 
kwaliteitsvolle reconversie van de Vetex-site. (Meer info: www.tsjingtsjang.be) 
 
Buurtschool V-TEX 
 
Buurtschool V-TEX is een kleine afdeling van De Levensboom, een ervaringsgerichte Freinetschool met 
vestigingen in Marke, Wevelgem en Izegem. De school telt ongeveer tachtig leerlingen, verdeeld over 
twee kleutergroepen en drie graadsklassen in het lager. 
 
Net zoals andere basisscholen is de Buurtschool V-TEX erkend en gesubsidieerd en is de leerstof en het 
eindresultaat hetzelfde. De weg ernaartoe is wel anders. Een Freinetschool kiest voor andere werkvor-
men. De kinderen vormen de start van het leren. Er is niet enkel aandacht voor het hoofd.  Ook hart 
en handen verdienen evenveel aandacht. 
 
De kleinschaligheid is een troef. De kinderen zijn kinderen van de buurt. Ze leren het leven en daar 
hoort de eigen buurt bij. Buurtschool V-TEX gaat actief op zoek naar partners in de Sint-Janswijk en 
gooit als Brede School zelf de deuren open voor buurtorganisaties en evenementen. 
 
www.buurtschoolvtex.net 
 
BOAS vzw 
Belgian Organisation for Adapted Swimming 
 
BOAS is een sociale onderneming die via het zwemmen de levenskwaliteit van mensen met een be-
perking optimaliseert en zo een steentje wil bijdragen aan een correcte beeldvorming. 
 
BOAS werd opgericht in 2004 door Dries Christiaens en Koen Van Landeghem. De kinderen van Dries 
zitten ook in Buurtschool V-TEX. Ondertussen bestaat BOAS uit 7 clubs verspreid over Vlaanderen en 
Brussel. De vzw telt een 200-tal leden en een 50-tal trainers die wekelijks 11 zwemmomenten bege-
leiden. De club draait volledig op vrijwilligers die worden ondersteund door een professionele club-
coördinator. 

https://www.tsjingtsjang.be/
http://www.buurtschoolvtex.net/
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Praktisch 
 

 24 april 2022, van 10u30 tot 23u00 
 V-TEX-site: Pieter de Conincklaan 23, 8500 Kortrijk 
 Gratis! 
 Negen muziekbands: diverse genres, lokaal en (inter)nationaal, jong talent en ervaren kleppers 
 Speeldorp met wacko activiteiten, workshops en theateracts 
 Home made chili con y sin carne, falafel en nacho’s en taarten en ijsjes! 
 Overnachting mogelijk in jeugdherberg 

Beeldbank 
 
Op de website vind je een selectie van foto's die voor drukwerk kunnen worden gebruikt. 
Wil je een foto in je mailbox ontvangen? Geef dan een seintje op info@textival.be en je zal snel worden 
geholpen! 
 
https://www.textival.be/beeldbank.html 
 

Contact 
 
Floor Vandewalle 
0494/88.71.45 
info@textival.be 
 
 
 
Ten voordele van: 
 

Buurtschool V-TEX 
Guldensporenlaan 16 
8500 Kortrijk 
https://www.buurtschoolvtex.net/ 
Coördinator: 
 Els Denaux 
 0491/34.59.65 
 buurtschoolvtex@lvbm.be 
 

BOAS vzw 
Belgian Organisation for Adapted Swimming 
https://www.boasvzw.be/  
Secretaris: 
 Dries Christiaens 
 0497/48.47.83 
 secretaris@boasvzw.be 

 

https://www.textival.be/beeldbank.html
mailto:info@textival.be
https://www.buurtschoolvtex.net/
https://www.boasvzw.be/
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