
BIJT IN 
KORTRIJK

WEDSTRIJD
KORTRIJK AAN CULTUREN 
KOOKBATTLE  

IN DE KIJKER

ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 MAART
tussen 11 en 14 uur

Kan je lekker koken? En je het goed presenteren? Dan 
is deze wedstrijd iets voor jou! We kiezen 20 winnaars. 
Zij krijgen een plaats op het wereldbuffet van Kortrijk 
Aan Culturen (KRAC) tijdens de Sinkensfeesten.

• Plaats:  RVT De Nieuwe Lente, Peperstraat 141 (Heule)

• Bereikbaarheid: bus 4 - halte: Revalidatiecentrum

• Voor iedereen die graag kookt!

• Gratis - je moet op voorhand inschrijven bij Cathérine

• Info & inschrijven: bel Cathérine op 056 27 72 75

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

LEGENDE
TAALICONEN

ACTIVITEITENKALENDER
MAART 2016

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.



FILM
CineMAATJES
Woensdag 2 en zondag 6 maart
op woensdag om 14 uur; op zondag om 10 en 14 uur

Joepie! Tijdens cineMAATJES zijn kinderen de baas in de Bu-
dascoop. Er spelen twee films: “Mini en de muggen” (4+ jaar) 
en “De kleine prins” (7+ jaar). Voor en na de film zijn er leuke 
activiteiten voor de kinderen. 
• Plaats: Budascoop, Kapucijnenstraat 10
• Bereikbaarheid: bus 4 of 6 - halte: Broeltorens; toegankelijk met 

assistentie
• Voor kinderen met hun (groot)ouders
• Sociaal tarief (via UiTPAS): € 1,10 (kinderen -12 jaar) en € 1,80 

(volwassenen)- schrijf op voorhand in!
• Info & inschrijven: bel Hannah op 0477 19 97 51 

SPORTEN
Leren lopen (van 0 tot 5 km)
Woensdag 2 maart (start), elke woensdag & vrijdag (tot 29 /04)

om 17.15 uur

Wil je starten met lopen? Maar wil je niet alleen beginnen? 
Krijg je graag tips? Dan is deze reeks iets voor jou! Je loopt 
samen met andere beginners elke woensdag en vrijdag.  
Er is altijd een begeleider aanwezig.
• Plaats: Plein (ingang kant Groeningepoort)
• Bereikbaarheid: bus 9 - halte: De Zonnewijzer
• Iedereen vanaf 12 jaar
• € 23,75 (19 lessen, € 1,25 per les) - vooraf inschrijven is nodig
• Info: bel 056 27 80 00 of ga langs bij de sportdienst (Bad 

Godesberglaan 22) 

HERSTELLEN
Repair Café
Zondag 6 maart
van 14 tot 18 uur

Is je mixer, computer, uurwerk, fiets of iets anders kapot? 
Vanmiddag kan je jouw spullen gratis laten herstellen. Terwijl je 
wacht, kan je iets drinken & met mensen praten
• Plaats: Athena Campus Heule, Guido Gezellelaan 10 (Heule)
• Bereikbaarheid: bus 4 - halte: Heule Overweg
• Voor iedereen die iets gratis wil laten herstellen 
• Gratis - inschrijven niet nodig
• Info : surf naar de website: www.repaircafe.be 

EXPO
Water.War 
Vanaf zondag 13 maart; van woensdag tot en met zondag
telkens van 14 tot 18 uur; op zondag van 10 tot 18 uur

Deze tentoonstelling gaat over het gevecht om water in de wereld 
(gebrek aan zuiver water, waterschaarste,…). Water.War toont 
oplossingen van kunstenaars, wetenschappers, activisten en 
ondernemers. De teksten zijn ook in het Frans & Engels vertaald.
• Plaats: Budafabriek, Dam 2
• Bereikbaarheid: bus 4 of 6- halte: Broeltorens
• Voor volwassenen
• € 6 (ticket blijft 3 maand geldig) - vooraf inschrijven is niet nodig
• Info: in de Budafabriek of bel 056 22 10 01 

COMPUTER
Digitafel: gratis hulp & advies
Donderdagen 3, 17 en 31 maart
van 14 tot 16 uur

Weet je niet hoe je met skype moet werken? Wil je leren een 
e-mail versturen? Wil je weten welke apps met spelletjes leuk zijn 
voor je kinderen? Kom naar de digitafel in de bibliotheek! Samen 
zoeken we een oplossing voor jouw vraag of probleem.
• Plaats: In de Oranje Zaal van de bibliotheek, Leiestraat 30
• Bereikbaarheid: bus 4 of 6 - halte: Markt
• Voor volwassenen
• Gratis - vooraf inschrijven is niet nodig
• Info: aan de infobalie van de bibliotheek 

VOORSTELLING
Kiki en de verdwenen letters
Woensdag 16 maart
om 16 uur

Kiki houdt van letters. En van boeken. Ze maakt alle kinderen & 
hun ouders enthousiast! Daarom is ze vandaag op bezoek in de 
bibliotheek. Dit is een leuke activiteit voor de hele familie.
• Plaats: In de Oranje Zaal van de Bibliotheek, Leiestraat 30
• Bereikbaarheid: bus 4 of 6 - halte: Markt
• Voor  kinderen vanaf 4 jaar en hun (groot)ouders
• Gratis - vooraf inschrijven is niet nodig
• Info: aan de infobalie van de bibliotheek 

WORKSHOP
Naaien
Woensdag 2, zaterdag 19 en zondag 20 maart
van 13.30 tot 17 uur

Naai je graag? Ben je creatief? Dan is dit open atelier iets voor 
jou! Wij maken samen 100 kleurrijke kostuums! Het resultaat 
tonen we tijdens de straatparade op Sinksen! 
•  Plaats: Bolwerk, Spinnerijstraat 105
• Bereikbaarheid: bus 71 - halte: Overweg
• Voor iedereen die graag naait!
• Gratis - je moet niet op voorhand inschrijven
• Info: ga langs bij Bolwerk of mail Roos via roos@bolwerk.be

WANDELING
Als de stad inspireert
Zondag 20 maart
van 10 tot 12 uur

Tijdens deze wandeling maak je beter kennis met Kortrijk. Je 
wandelt met stadsverteller Geert langs verrassende plekken. 
We maken kennis met plekken waar we Kortrijk in al zijn 
verscheidenheid kunnen beleven.
• Plaats:  Aan het Belfort, Grote Markt (startplaats)
• Bereikbaarheid: bus 4 of 6 - halte: Markt
• Voor volwassenen
• € 5 - vooraf inschrijven bij VormingPlus is nodig
• Info & inschrijven: ga langs bij VormingPlus (Wandelweg 11)  

of bel hen op 056 26 06 00


