
BIJT IN 
KORTRIJK

BUITENSPEELDAG 
IN DE KIJKER

WOENSDAG 13 APRIL
van 13 tot 17 uur

Joepie, er is een groot SPEELfeest op De Warande. Alle 
kinderen zijn welkom om in een boomhut te klimmen, 
een deathride te maken, dieren te voederen, op een 
springkasteel te springen … Voor de ouders is er een 
groot ouderterras.

• Plaats:  De Warande, Heirweg 132 
• Bereikbaarheid: bus 6 - halte: Shoppingcentrum
• Voor kinderen vanaf 1ste leerjaar tot tieners van 12 jaar   
   MET hun (groot)ouders
• GRATIS - vooraf inschrijven niet nodig
• Info: ga langs op het secretariaat van De Warande  
  of bel 056 27 73 70

START
Je spreekt of begrijpt nog geen of niet zo veel Nederlands. 
Toch wil je graag aan een activiteit, workshop of cursus 
meedoen. Dat kan.
Als je                                           ziet, kan je zeker meedoen.

MAKKELIJK
Je begrijpt al een beetje Nederlands, maar je durft nog niet 
zo goed praten.
Activiteiten, cursussen of workshops met een 
                                        zijn goed voor jou.

GEVORDERD
Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets vertellen.
Je maakt soms nog fouten of je hebt wat hulp nodig.
Je kan meedoen met activiteiten, cursussen of workshops 
met een

MOEILIJK
Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands. Je moet weinig 
inspanningen doen om de taal te begrijpen. Je kan aan alle 
activiteiten meedoen. Vooral activiteiten, cursussen of work-
shops met een                                          zijn geschikt voor jou.

De Taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Wil je meer Nederlands oefenen? Ga naar de bibliotheek in 
Kortrijk en vraag naar de brochure ‘Nederlands Oefenen in 
Kortrijk’  of kijk op de website www.nederlandsoefenen.be.

Voor alle activiteiten in deze kalender is het sociaal tarief (tot 
80% procent korting!) mogelijk. Dit sociaal tarief is er voor 
mensen die OCMW steun genieten of die een verhoogde 
tegemoetkoming hebben (vroegere OMNIO statuut). 
Meer informatie hierover kan je krijgen in 1 van de Kortrijkse 
buurthuizen, bij A’kzie of bij Leiaarde.

Een project van Leiaarde in opdracht van stad Kortrijk.
Pictogrammen: www.sclera.be
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Elke maand staat 1 activiteit in de kijker! 
We proberen samen met zoveel 

mogelijk mensen naar deze activiteit 
te gaan. Iedereen is welkom! 
Wil je met ons mee gaan? Schrijf je in bij Leiaarde (Slachthuisstraat 3-5) of bel ons op het nummer 0474 72 57 91.

Alle activiteiten in deze kalender zijn rolstoeltoegankelijk,  
tenzij anders vermeld bij de activiteit.

Dit logo duidt aan welke activiteiten integraal  
toegankelijk zijn.



SPELAVOND
Samen gezelschapsspelletjes spelen
Woensdag 6 april 
vanaf 19 uur

Speel jij ook graag een gezelschapsspel? Wil je nieuwe men-
sen leren kennen? Dan is deze activiteit iets voor jou!  
Wij hebben een grote keuze aan spelletjes, van Uno tot 
Dominion. Samen maken we er een gezellige avond van.
• Plaats: Spelotheek De Speelvogel, Oudenaardsesteenweg 234
• Bereikbaarheid: bus 91- halte: HOWEST/VTI
• Voor iedereen vanaf 16 jaar
• Sociaal tarief (met UiTPAS): € 0,20 - vooraf inschrijven is niet nodig
• Info: ga langs bij de spelotheek 

INFOAVOND
Vluchtelingen in de stad
Donderdag 14 april
om 19.30 uur 

Tijdens deze avond leren we bij over de opvang van 
vluchtelingen in Kortrijk. We luisteren ook naar persoonlijke 
verhalen van vluchtelingen. We bespreken samen hoe we 
als gastvrije Kortrijkenaren kunnen helpen.
• Plaats: Howest, Graaf Karel De Goedelaan 5 
• Bereikbaarheid: bus 81- halte: Markesteenweg
• Voor volwassenen
• € 2 - vooraf inschrijven niet nodig
• Info: aan de infobalie van de bibliotheek 

DIALOOG
De schemerzone, gesprekken over de actualiteit
Maandag 18 april
van 17 tot 18 uur

We praten met elkaar over een thema uit het nieuws.  
We luisteren naar elkaar en delen ervaringen, meningen met 
elkaar.
• Plaats: Vormingplus MZW, Wandelweg 11 
• Bereikbaarheid: vlakbij de achterkant van het station 
• Voor volwassenen
• GRATIS - je moet niet op voorhand inschrijven
• Info: ga langs bij het secretariaat van Vormingplus 

FESTIVAL
Textival 0.4 
Zondag 17 april 
van 11 tot 23 uur

Vandaag is het feest voor jong & oud in de Sint-Janswijk! Er 
zijn veel leuke activiteiten voor de kinderen, er is straatthea-
ter en veel muziek. Kortom, voor iedereen iets leuks!
• Plaats: weide aan de V-TEX, Pieter De Conincklaan 23a
• Bereikbaarheid: bus 9 - halte: Sint-Janskerk
• Voor het ganse gezin, jong & oud
• GRATIS - je moet niet op voorhand inschrijven
• Info: ga langs bij Valerie van de V-TEX 

INFO
Werken met kruiden - Erfgoeddag
Zondag 24 april 
tussen 10 en 18 uur, doorlopend

In het Baggaertshof staan meer dan 200 kruiden. Je maakt 
kennis met de verschillende kruiden. Je leert hoe je kruiden 
kan zaaien, verwerken en gebruiken voor thee. We proeven 
ook van de thee!
• Plaats: Baggaertshof, Sint-Jansstraat 35
• Bereikbaarheid: bus 9 - halte: K
• Voor het ganse gezin
• GRATIS - vooraf inschrijven is niet nodig
• Info: aan de infobalie van de bibliotheek 

JOBBEURS
Scoor een job
Dinsdag 26 april 
van 12.30 tot 18 uur

Op deze jobbeurs kan je werkgevers ontmoeten, meer 
informatie krijgen over de inhoud van jobs en je cv 
persoonlijk afgeven. Er zijn ook leuke randactiviteiten.  
Je kan een oefenmatch bijwonen van de A-ploeg en enkele 
spelers ontmoeten.
• Plaats: Guldensporenstadion KV Kortrijk, Meensesteenweg 84
• Bereikbaarheid: bus 4 - halte: Stadion
• Voor werkzoekenden, supporters & geïnteresseerden
• GRATIS - vooraf inschrijven is niet nodig
• Meer info: ga langs in de werkwinkel, Lekkerbeetstraat 5-7 

ONTMOETEN
Ouders ontmoeten elkaar
Woensdagen 20 en 27 april
tussen 9 en 11.30 uur

Elke woensdagvoormiddag ben je met je baby of peuter 
welkom bij Kind & Gezin. Je kan andere ouders ontmoeten, 
samen met je kind spelen of gewoon een leuke babbel hebben. 
•  Plaats: Kind & Gezin, Dam 8A
• Bereikbaarheid: bus 4 of 6 - halte: Broeltorens
• Ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar
• GRATIS - je moet niet op voorhand inschrijven
• Info: bel Ilse van Kind & Gezin op het nummer: 0499 99 57 16

NEDERLANDS OEFENEN
Spelen met taal
Woensdag 27 april
van 14 tot 15.30 uur

Vandaag zijn er in de bibliotheek leuke taalactiviteiten voor 
ouders met kinderen. Samen taalspelletjes spelen, voorlezen, 
knutselen, Nederlandstalige kinderliedjes zingen, … Al spelend 
oefenen we Nederlands. 
• Plaats:  Bibliotheek (op de jeugdafdeling), Leiestraat 30
• Bereikbaarheid: bus 4 of 6 - halte: Markt
• Voor (groot)ouders met kinderen van 6 tot 12 jaar
• GRATIS - vooraf inschrijven is niet nodig
• Info: aan de infobalie van de bibliotheek


