
 

  

Overzichtskaart inkorting wandelroute door tijdelijke werken “Aquafin” 



 

 

 

 

 
De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch 
samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in 
Vlaanderen. Met deze permanente wandelroute zijn we 
mee betrokken in de ontwikkeling van een wijk met veel 
gezinnen waar wij de belangen verdedigen los van 
religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los 
van de samenstelling van het gezin. 

 

3. De Hoge Kouter koos voor een eigen interpretatie 
van het icoon van 'Special Olympics', vandaar de naam 
'SpecialSport'. In onze opleiding en begeleiding van 
jongeren met een beperking, hechten we enorm belang 
aan het sporten - dé ideale uitlaatklep voor veel 
jongeren. Een sportveld is een ontmoetingsplaats waar 
je kan zijn wie je bent en kan tonen wat je kunt. Je kan 
er winnen en verliezen, maar het belangrijkste is gewoon 
... MEEDOEN !!! 

2. “Geen vogel vliegt te hoog als hij met zijn eigen 
vleugels vliegt.” (William Blake)                                                              
Saz-Wielewaallaan – een veilig nest voor vogeltjes van 
diverse pluimage. Kwalitatief onderwijs in een groene 
omgeving voor en door mensen met een warm hart.  
Tot ziens?! 

 

1. Met dit interactief kunstwerk willen onze kunstenaars 
de voorbijgangers uitdagen om zelf aan de slag te gaan. 
Door zelf een klein werkje toe te voegen dragen ze actief 
bij aan de ‘groei’ van dit  kunstwerk en het 
samenbrengen van de mensen uit de buurt. Bovendien 
toont het de grote diversiteit binnen ons kunstatelier en 
de link van ‘den achtkanter’ met de natuur. 

 

7. Kunstenaar Jonas Vansteenkiste,  
(jonasvansteenkiste.blogspot.be) gaat de komende 
maanden de dialoog aan met onderzoekers en 
studenten aan Kulak. Samen zoeken zij naar wat Kulak als 
onderwijs- én onderzoekscampus typeert. Het resultaat 
van dat zoekproces probeert Jonas in een kunstwerk te 
vatten. 

 

 

8. Namens OCMW Kortrijk, wil WZC Lichtendal bijdragen 
tot een meer dementievriendelijke gemeente door in te 
zetten op participatie, integratie en burgerschap van 
personen met dementie. VERGEET DEMENTIE, ONTHOU 
MENS. 
 

5. Via de klimmuur wil de sportdienst een actief element 
toevoegen aan het wandelpad. Door het klimparcours zo 
in te richten dat de focus ligt op zijwaarts vorderen is de 
activiteit voor een breed publiek haalbaar, maar toch 
uitdagend. 
 

4. Neem een ogen-blikje tijd want ... 
ik sta hier niet voor paal  
en werd gesneden uit het juiste hout 
door kinderhandjes allemaal! 

10. Het Buurthuis Lange Munte wil inspelen op 
samenlevingsproblemen in de buurt, wil initiatieven 
vanuit buurtbewoners ondersteunen, zet maximaal in op 
de participatie van kansengroepen, organiseert inspraak 
bij buurtbewoners en wil ontmoeting tussen 
buurtbewoners stimuleren. 

9. Natuurpunt Kortrijk prikkelt de zintuigen met een 
blote-voeten-pad dat heus niet alleen voor kinderen 
bedoeld is. Trek je sokken uit en zet je voeten langzaam 
neer. Stap rustig, de voeten telkens goed afrollend. Je 
voelt afwisselend koud, zacht, warm, vochtig, hard, . Wie 
blootvoets wandelt, ontspant en beleeft de natuur veel 
intenser. 

6. Crematorium UITZICHT zorgt voor een rustig kader 
waar mensen afscheid kunnen nemen van hun naasten. 
Iedereen kan bij ons terecht, in een omgeving die 
openstaat voor elke levensvisie. Net die omgeving, met 
het adembenemend uitzicht over de vallei tussen 
Kortrijk, Bellegem en Zwevegem biedt troost en 
perspectief voor onze bezoekers. Met een verrekijker, 
langsheen het Spijkerpad, nodigen wij u uit om dit 
uitzicht even te verkennen. 

 

SPIJKERPAD LANGE MUNTE EEN LUS(t) VOOR DE WIJK 
Een ‘beleef’route doorheen de Lange Munte, vol groene 

plekjes, wetenswaardigheden en eyecatchers, die mensen 
letterlijk en figuurlijk met elkaar verbindt. 

http://jonasvansteenkiste.blogspot.be/

