
BIJT IN 
KORTRIJK

UITSTAP
MET AJKO 
NAAR BELLEWAERDE 

IN DE KIJKER

VRIJDAG 8 APRIL
van 8.15u tot 18.30 uur

Joepie! We gaan op uitstap naar het pretpark 
Bellewaerde! We gaan met een bus. We vertrekken 
aan de voorkant van het station om 8.15 uur. We zijn 
terug om 18.30 uur.

• Plaats: vertrekplaats: voorkant van het station
• Bereikbaarheid: vlakbij het station
• Voor kinderen van het 1e tot en met het 6de leerjaar
• Prijs: € 12 - je moet je op voorhand inschrijven
• Info & inschrijven: bij buurtsportmedewerker Jurgen.  
  Je kan Jurgen ook bellen op het nummer 0491 86 66 22

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
PAASVAKANTIE 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.



SPELEN
Pretmobiel
Elke dag, niet op zaterdag & zondag
tussen 14 en 17 uur

De pretmobiel is terug! Tijdens de eerste week van de 
vakantie vind je ons in het Blauwe Poortpark.  
Tijdens de tweede week staan wij in het Raemdonckpark. 
Samen met de begeleiders spelen wel leuke spelletjes.
• Plaats: week 1: Blauwe Poortpark, Doorniksesteenweg;  

week 2: Gebroeders van Raemdonckpark, Volksvertegenwoordiger 
De Jaegerlaan 34

• Bereikbaarheid: week 1: bus 1 - halte: Kanon;  
week 2: bus 9 - halte: Minister de Tayelaan 

• Voor kinderen van 3 tot 12 jaar MET hun (groot)ouders
• Gratis
• Info: bel Nadia op het nummer 0473 86 29 49 

WORKSHOP
Versier jouw T-shirt
Dinsdag 29 maart
om 14 tot 17 uur

Wil je jouw eigen T-shirt hip & uniek maken? Dan is deze 
workshop iets voor jou! We werken met flockfolie.  
Belangrijk: breng je eigen T-shirt mee!
• Plaats:  Museum Texture, Noordstraat 28
• Bereikbaarheid: bus 6 - halte: Gasstraat
• Voor jongeren vanaf 12 jaar; begeleiders aanwezig
• Sociaal tarief ( via UiTPAS):  € 1 - je moet op voorhand inschrijven en 

betalen
• Info & inschrijven: aan de balie van Jeugdcentrum Tranzit, 

Magdalenastraat 48 (elke werkdag open van 15 tot 18 uur) 

KOKEN
Paaskoeken bakken
Woensdag 30 maart 
van 13u30 tot 16u30

Vanmiddag gaan we aan de slag met bloem, melk, eieren… We 
maken heerlijke koeken. Je mag de koeken mee naar huis nemen!
• Plaats: Kinderboerderij Van Clé, Moteweg 11 (Marke)
• Bereikbaarheid: bus 81- halte: Ontmoetingscentrum
• Voor kinderen van 7 tot 12 jaar; begeleiders aanwezig
• Prijs: € 0,80 (koek en drank inbegrepen) - vooraf inschrijven en betalen 

is nodig
• Info & inschrijven: aan de balie van Jeugdcentrum Tranzit, 

Magdalenastraat 48 (elke werkdag open van 15 tot 18 uur) 

UITSTAP
Bezoek aan de pony’s & ponyrit 
Donderdag 31 maart
van 13.30 tot 16.30u

We verzorgen de pony’s op de boerderij. We geven ze eten en 
kammen ze. Daarna maken we ook een ritje op de pony. Er zijn 
begeleiders aanwezig.
• Plaats: Kinderboerderij Van Clé, Moteweg 11 (Marke)
• Bereikbaarheid: bus 81 - halte: Ontmoetingscentrum
• Voor kinderen van 4 tot 7 jaar; begeleiders aanwezig
• Prijs: € 0,80 (koek en drank inbegrepen)   

vooraf inschrijven en betalen is nodig
• Info & inschrijven: aan de balie van Jeugdcentrum Tranzit, 

Magdalenastraat 48 (elke werkdag open van 15 tot 18 uur) 

SPORT
Zwemmen met speelpleinwerking Wasper
Donderdagen 31 maart & donderdag 7 april
van 12.30 tot 17 uur

Joepie! We gaan zwemmen! We vertrekken samen met de 
begeleiders van Wasper aan het speelplein.
• Plaats: vertrek aan De Warande, Heirweg 132 
• Bereikbaarheid: bus 6 - halte : Shoppingcentrum
• Voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar tot tieners van 12 jaar
• Sociaal tarief (met UiTPAS): € 0,40 (halve dag speelpleinwerking)
• Info & ticket speelpleinwerking: ga langs het secretariaat van De 

Warande of bel het nummer 056 27 73 70 

FILM
CineMAATJES
Woensdag 6 april en zondag 10 april
om 14 uur (op woensdag), om 10 of om 14 uur (op zondag)

Joepie! Vandaag is er cineMAATJES! Je kan kiezen tussen twee 
avonturenfilms: ‘Zootropolis’ (+6 jaar) of ‘Inside Out’ (+10 jaar). 
Voor en na de film zijn er leuke activiteiten.
• Plaats: Budascoop, Kapucijnenstraat 10
• Bereikbaarheid: bus 4 of 6 - halte: O.L.V. Hospitaal
• Voor kinderen MET hun (groot)ouders
• Sociaal tarief (met UiTPAS): € 1,10 (kinderen -12 jaar) en €1,80 

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

UITSTAP
Spelen in indoorspeelplein Whoopahoo
Maandag 4 april
van 14 tot 17 uur

Joepie! Vanmiddag gaan we spelen in het speelpark 
Whoopahoo. Er zijn glijbanen, springkastelen, autoparcours,… 
en zoveel meer.
• Plaats: Whoopahoo, Engelse Wandeling 2K-1K
• Bereikbaarheid: bus 82 - halte: Bouwcentrum
• Voor kinderen vanaf het 4 tot 12 jaar - begeleiders zijn aanwezig
• Sociaal tarief (met UiTPAS): € 1,8 - schrijf je op voorhand in!
• Info & inschrijven: aan de balie van Jeugdcentrum Tranzit, 

Magdalenastraat 48 (elke werkdag open van 15 tot 18 uur)

WANDELEN
Wandelen in de natuur
Zondag 10 april
van 9.30 tot 11.30 uur

Samen met een natuurgids maak je een wandeling in de 
natuurtuin Desloovere. Je vindt er verschillende vlinders, 
bloemen, kikkers en vogels. Dit is een leuke activiteit voor het 
ganse gezin.
• Plaats: vertrek aan het einde van de Goedendaglaan (ter hoogte van 

de glasbol)
• Bereikbaarheid: bus 9 - halte: Goedendaglaan
• Voor kinderen MET hun (groot)ouders
• Gratis - vooraf inschrijven is niet nodig
• Info: kijk op de website www.natuurpuntkortrijk.be


