
E E N M A L I G E  E D I T I E  V A N  A L L E  W I J K C E N T R A

LOKALE HELDEN

blz 6-7
IN DE BLOEMETJES



WIJKCENTRA INWIJKCENTRA IN
CORONACIJFERSCORONACIJFERS

Beste lezer
Beste buurtbewoner

Het is een tijdje geleden dat je iets 
van jouw wijkcentrum hebt ge-
hoord. Toen de regering op 13 maart 
besliste dat de wijkcentra onmiddel-
lijk moesten sluiten, werden meteen 
ook alle publicaties voor deze peri-
ode op pauze gezet. De WijKrant, de 
In de Wijkjes, de Programmabrochu-
re en de Onthaalbrochures werden 
niet gedrukt. Oorspronkelijk zou de 
sluiting maar tot april duren, maar 
één maand werd twee en uiteinde-
lijk zelfs drie maanden.

Nu de wijkcentra heropstarten, 
brengen ze één gezamenlijke publi-
catie uit. En dat doen ze niet zomaar. 
Want tijdens de lockdown hebben 
de medewerkers van de wijkcentra 
niet stil gezeten. Van het opbellen 

van 70+ers, over het afleggen van 
drempelbezoeken tot een paasactie 
en de ‘nomineer je held’-actie. Ook 
de ondersteuning van de maaltijden 
aan huis, het verdelen van mond-
maskers, het bemannen van een 
triagecentrum, de voorbereidingen 
van een schakelzorgcentrum, de 
daklozenopvang… zijn taken die de 
wijkcentra opvingen.

In de aanloop naar de heropstart 
van enkele wijkcentra op 27 mei 
werden de eigen gebouwen corona-
proof gemaakt. Sommige ontha-
len bevinden zich op een andere 
locatie en binnen de gebouwen is 
er eenrichtingsverkeer. Sinds 27 mei 
is er in een aantal centra opnieuw 
een 1 op 1 dienstverlening. Ook de 
verkoop van huisvuilzakken, PMD  
en taxibons werd hernomen. Op 22 
juni volgde een tweede stap in de 

heropstart. Op twee locaties wor-
den nu weer dagelijks maaltijden 
aangeboden. Ook de kappers in de 
wijkcentra startten op verschillende 
plaatsen opnieuw op.

Kortom, het waren zeer drukke 
maanden waarin de medewerkers 
van de wijkcentra zich van hun beste 
kant hebben laten zien. In deze 
publicatie vind je het hele verhaal 
terug. Een verhaal waar de wijkcen-
tra ontzettend trots op zijn. De drive, 
de veerkracht en de tomeloze inzet 
om iedereen in lockdown toch te 
voorzien van sociaal contact, hulp-
verlening, maaltijden aan huis… 
verdienen dan ook meer dan een 
dikke pluim.

Veel leesplezier en hopelijk 
tot binnenkort in één van 
de wijkcentra!

Wijkcentra in tijden van CORONA
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WIJKCENTRA INWIJKCENTRA IN
CORONACIJFERSCORONACIJFERS

Tijdens de coronacrisis stelden de Kortrijkse wijkcentra alles in het werk 
om de 70-plussers en kwetsbare inwoners jonger dan 70 te bereiken en 
te helpen waar nodig. Met succes, zo blijkt uit de cijfers.
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 WIJKTEAM CENTRUM
Openingsuren:

Het Wijkcentrum De Zonnewijzer blijft gesloten in juli en augus-

tus: ook in die maanden doet het wijkcentrum dienst als triage-

centrum.

Telefonisch kan je wel contact opnemen voor info of om taxibon-

nen te kopen. Dat kan elke werkdag van 9 tot 16 uur op 

056 24 42 00.

Dienstverlening: 

> er is opnieuw pedicure mogelijk, maar enkel na het maken 

 van een afspraak.

WIJKTEAM BISSEGEM
Openingsuren:

> Tijdelijk bereikbaar op een andere locatie: 

 OC De Troubadour (brandweerkazerne), 

 Vlaswaagplein 4, Bissegem.

> Telefoonnummer: 056 24 45 00.

> Het onthaal is elke werkdag open van 9 tot 12 uur en op 

 dinsdag ook van 14 tot 16.30 uur. Er is steeds een 

 wijkteammedewerker aanwezig.

Gesloten:

Het wijkcentrum is uitzonderlijk gesloten van 20 juli tot en met 9 

augustus, maar je kan steeds met je vragen terecht op het num-

mer 056 24 45 45. Een collega helpt je graag verder.

Dienstverlening:  

> Een pedicurebehandeling op vrijdag, na reservatie.

> Een gelaatsverzorging op maandag, na reservatie.

> Een gratis gezondheidsconsultatie (gewicht, bloeddruk, pols, 

 gezondheidsinfo…) na afspraak met Lien.

> Bureelbezoeken met vragen over thuiszorg, 

 tegemoetkomingen, dienstverlening, ons activiteitenaanbod, of

 gewoon voor een goed gesprek.

WIJKTEAM MARKE
Openingsuren:

Het Wijkcentrum ‘t Cirkant is elke werkdag open van 9 tot 12 uur.

Telefoonnummer: 056 24 08 25

Dienstverlening:

> Pedicure: telkens op dinsdag, reservatie vooraf is noodzakelijk.

> Maaltijden: iedere werkdag, reservatie vooraf is noodzakelijk.

> Computerassistentie: iedere maandagnamiddag, reservatie

 vooraf is noodzakelijk.

> Aankoop van afvalzakken, PMD en taxibonnen, aanvragen

 UitPAS.

 WIJKTEAM NOORD
Openingsuren:

Het Wijkcentrum Overleie is elke werkdag open van 9 tot 12 uur.

Ook telefonisch te bereiken tussen 9 en 12 uur op 056 27 73 80.

Dienstverlening: 

> Aankoop van afvalzakken, PMD, postzegels, taxibonnen.

> Kopies nemen, UiTPAS aanvragen.

> Hulp- en zorgvragen (enkel op afspraak). 

> Computergebruik (maximaal 1). 

> Douche en was.

> Pedicuredienst (reservatie- en mondmasker verplicht). 

> Een goeie babbel (1 op 1). Hiervoor kan je ook een afspraak

 maken en dan maken we de nodige tijd voor je vrij. 

HEROPSTARTHEROPSTART
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WIJKTEAM ZUIDELIJKE RAND
Openingsuren:

> Tijdelijk bereikbaar op een andere locatie: 

 OC De Wervel, Processiestraat 6 in Bellegem.

> Openingsuren:

 Ma -woe: 9-12u

 Don.: 9-12u, 14-16u30

 Vrij.: gesloten

> Tel: 056/27 77 65

Dienstverlening

> Pedicure: telkens op woensdagvoormiddag en donderdag, 

 reserveren noodzakelijk

WIJKTEAM ZUID
Openingsuren:

> Elke weekdag telefonisch te bereiken van 9 tot 12 uur op het

 nummer 056 24 48 70. Op dinsdag ook van 13 tot 18 uur. 

> Het onthaal van wijkcentrum De Bildings is open op dinsdag

 van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur.

> Het onthaal van wijkcentrum Lange Munte is open op

 woensdag van 9 tot 12 uur.

Dienstverlening: 

> pedicure op dinsdag in wijkcentrum De Bildings.

WIJKTEAM HEULE
Openingsuren:

Gedurende juli en augustus van 9u tot 12u

Dienstverlening:

> Maaltijden, iedere werkdag van 11u tot 12u45

> Pedicure, reservatie noodzakelijk

> Gelaatsverzorging, reservatie noodzakelijk

> Haarverzorging, reservatie noodzakelijk

> Fitness op ma-, woe- en vrij-voormiddag, reservatie 

 noodzakelijk

> Computerassistentie op donderdagvoormiddag, 

 reservatie noodzakelijk

WIJKCENTRAWIJKCENTRA

MINIGOLF OVERLEIE 2020: 
Een speelse zomer in eigen stad.
Kom jij deze zomer ook eens spelen op onze achttien 
banen terwijl je kan genieten van de schaduw onder 
de bomen in het Astridpark? 

ELKE DAG OPEN VANAF 22 JUNI 2020.
Reserveren & meer informatie vind je via 
www.kortrijk.be/wijkteams 
Prijzen: 3 EUR volwassene, 1 EUR kind jonger dan 12 jaar. 
Enkel cash en graag gepast.
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LOKALE HELDENLOKALE HELDEN
IN DE BLOEMETJESIN DE BLOEMETJES

We zagen de laatste maanden heel wat solidariteit onder de Kortrijkzanen. Buren die elkaars 
boodschappen deden, de vuilniszakken buiten zetten, mondmaskers bedeelden, een babbeltje 
deden... Stuk voor stuk lokale helden! Het leek ons dan ook niet meer dan normaal om iedereen 

die zich belangeloos inzette voor zijn/haar buren tijdens deze coronacrisis te belonen.

Wassim schonk tijdens 
de coronaperiode vers-
bereide falafels aan de 
daklozenwerking en 
aan de triagepost.

Bea en Tom gingen op 
bezoek bij heel wat 
lokale helden.

Christa Vannieuwenhuyse, vrijwilliger buren 
voor buren die bedankt werd voor haar hulp 
tijdens de coronaperiode door woonzorgver-
lener Sofie Deprez van Wijkteam Marke.

Roos werd genomineerd 
door haar buurvrouw 
Maria.
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Inwoners konden hun eigen lokale 
held nomineren en daar een persoon-
lijke boodschap aan toevoegen. Maar 
liefst 347 helden werden genomi-
neerd! Op donderdag 25 juni gingen 
de wijkteams langs bij al deze helden 
om de persoonlijke boodschap te 
overhandigen samen met een bloe-
metje. Het was een snikhete dag en 
de lachende gezichten maakten ons 
alleen maar nog warmer.

LOKALE HELD 
CARL
Eén van die lachende gezichten was 
Carl uit de Vredelaan. Hij werd geno-
mineerd door zijn 86-jarige buur-
vrouw die dankzij zijn hulp thuis kan 
blijven wonen. “Die hulp is eigenlijk 
spontaan gegroeid. Mijn vrouw en 
ik wonen hier ongeveer 25 jaar en 
hebben steeds een goed contact ge-
had met onze buren. 13 jaar geleden 
werd onze buurvrouw weduwe. Toen 
we merkten dat ze het wat moeilijker 
had, gingen we ze af en toe wat moed 
inspreken. Zo is onze band gegroeid. 
Nu ze wat ouder en minder mobiel is, 
zijn daar ook meer logistieke taakjes 
bijgekomen”, vertelt Carl.

“Het sociaal contact primeert, dat is 
belangrijk voor haar. Twee à drie keer 
per week spring ik bij haar binnen en 
dan drinken we samen een ‘aperi-
tiefke’. Soms zie ik dan dat het gras 
wat hoog staat en dan rij ik het af. Of 
ze kreeg een brief van Telenet voor 
een nieuwe decoder en dan ga ik die 
halen. Een bed verversen is ook niet 
gemakkelijk alleen. Dan help ik een 
handje. Het zijn kleine zaken die voor 
haar wel een verschil maken.”

“En ook voor mij betekent dat contact 
veel, want ik krijg veel dankbaarheid 
terug. Ik ben van het principe dat 
we onze medemens zoveel mogelijk 
moeten proberen te helpen binnen 
onze eigen mogelijkheden. Zo maken 
wij een verschil voor onze buurvrouw, 
en wat verder in de straat doen 
andere buren dat voor een andere 
buurvrouw.”

ZORGZAAMHEID ONMISBAAR
VOOR BUURT
Ook buiten de coronacrisis zijn helden 
als Carl onmisbaar. Meer en meer 
mensen voelen zich eenzaam, zowel 
jong als oud. Onze bevolking wordt 
bovendien een stukje ouder. Het aan-
tal (zorg)vragen stijgt. Mensen vinden 
niet altijd de weg naar de juiste dien-
sten en organisaties. Als wijkteams 
proberen we hier een antwoord op te 
geven en het samenleven in de buurt 
zo aangenaam en makkelijk mogelijk 
te maken, met extra aandacht voor 
kwetsbare mensen.

WE BOUWEN GRAAG AAN 
ZORGZAME BUURTEN WAAR…
> mensen zich thuis voelen, sociale
 contacten en ontmoetingsplekken
 hebben 
> bewoners elkaar helpen en oog 
 hebben voor elkaar
> er voor elke bewoner een aan-
 spreekpunt is voor informatie of 
 hulp
> alle mensen die informele of forme-
 le hulp en zorg nodig hebben, die
 ook kunnen krijgen
> aangepaste publieke ruimte en 
 huisvesting is
> het professionele aanbod wordt af-
 gestemd op de buurt en de buurt-
 bewoners

ALS ZORGZAME BUUR 
DOOR HET LEVEN
Bouwen aan zorgzame buurten 
kunnen we niet alleen. Dat doen we 

samen met andere organisaties, lokale 
handelaars, verenigingen... en jullie: 
de buurtbewoners! Want iedereen 
kan een zorgzame buur zijn. Dat zorg-
zame gebaar hoeft vaak niet groots te 
zijn of veel tijd te vragen. Ook kleine 
daden of wat extra aandacht hebben 
voor elkaar maakt soms een groot ver-
schil. Vraag eens aan jouw buur hoe 
het gaat en maak tijd om te luisteren. 
Of heet die nieuwe buur welkom in de 
straat.

De bewoners van de Sint-Rochus-
laan geven het goede voorbeeld. Via 
sociale media houden ze contact met 
elkaar. Heeft iemand een stukje gebak 
over of wil iemand een stuk gereed-
schap lenen? Dan wordt het daar 
aangeboden. Ook Auke en Benjamin 
genieten van deze wisselwerking. Zij 
hebben een goede band met hun 
buurvrouw Tiny die ze nomineerden 
als hun lokale held.

“Tijdens de coronacrisis woonden wij 
door grote renovatiewerken tijdelijk 
op een ander adres. In die zes weken 
zorgde Tiny voor onze huisdieren. 
Toen er een nieuwe vloer werd gelegd 
en Tiny niet meer door ons huis kon 
om de dieren eten te geven, mocht 
onze kip in haar tuin logeren en werd 
een heus takelsysteem uitgedacht 
voor de poes. Daarnaast mochten al 
onze werkmannen bij hen aanbellen 
voor de huissleutel, zelfs om 6 uur
's morgens!”

Wil jij je graag 
inzetten voor jouw 
buurt, maar je weet 

niet zo goed hoe? 

Neem dan contact op 
met je wijkteam!

Bea en Tom gingen op 
bezoek bij heel wat 
lokale helden.



8 | ZOMEREDITIE WIJKRANT

EEN BLIK ACHTER DE (CORONA)EEN BLIK ACHTER DE (CORONA)

Tom Wullaert hielp mee 
met de paasactie

Een van de vrijwilligers, die in de bres 
sprong voor onze kwetsbare inwo-
ners, is Tom Wullaert uit Bellegem.
Tom Wullaert (51) werkt als vertegen-
woordiger voor de firma Confiservice. 
“Mijn klanten bestaan voornamelijk 
uit woonzorgcentra, ziekenhuizen, 

MAALTIJDBEDELING
Samen met de dienst Thuiszorg en 

Keuken De Nieuwe Lente van Zorg 

Kortrijk organiseerden de mede-

werkers extra maaltijden aan huis, 

want door de omstandigheden 

verdubbelde de vraag. Er moesten 

zelfs twee extra koelwagens inge-

zet worden.

BELLEN EN DREMPELBEZOEKEN
Alle 11.679 70-plussers van Kortrijk 

en deelgemeenten werden opge-

beld met de vraag of ze hulp nodig 

hadden. De medewerkers van de 

wijkteams kregen daarbij steun 

van de OC’s en andere diensten 

van Stad Kortrijk. Wie niet tele-

fonisch bereikt werd, kreeg een 

drempelbezoek. Ook kwetsbare 

stadsgenoten jonger dan 70 kre-

gen een telefoontje of bezoekje. 

Samen goed voor 9.044 oproepen 

en 2.831 drempelbezoeken.

Oud-commissaris 
springt bij

Eén van die vrijwilligers die zich aan-
bood was Frank Maes. Frank woont 
sinds 2005 in Marke en is politiecom-
missaris op rust.

Stilzitten is niets voor Frank en het 
liefst wil hij zich op sociaal vlak ten 
dienste stellen. “Ik heb de afgelopen 
drie maanden mensen blij kunnen 
maken door boodschappen te doen 
en paaseieren en mondmaskers uit te 
delen. Ik vind het verrijkend om met 
verschillende mensen in contact te 
komen en iets voor hen te betekenen.”

Frank is ook vrijwilliger bij az groenin-
ge. “Door daar bezig te zijn heb ik een 
nog groter respect gekregen voor het 
fantastische werk dat mensen in de 
zorg verrichten.”

Op donderdag 12 maart sloten de wijkcentra verplicht de deuren om de 
verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Drie maanden lang konden ze 
niemand ontvangen, maar bleven ze wel persoonlijke dienstverlening aan 
huis en op afstand aanbieden. De medewerkers van de wijkteams werden 
bovendien ingezet voor andere diensten.

Kortrijk Helpt

De wijkteams en OC's zorgden voor de bedeling 
van de mondmaskers

KORTRIJK HELPT
Zeker 552 Kortrijkzanen stelden zich 

kandidaat als vrijwilliger om bood-

schappen te doen voor stadsgenoten 

of bijvoorbeeld te gaan wandelen 

met hun huisdieren. 

MONDMASKERBEDELING
Ook het bedelen van mondmaskers 

was een hele klus. Tientallen stadsme-

dewerkers werkten samen aan de 

voorbereiding. De wijkteams en de 

OC’s zorgden op 16 en 17 mei voor de 

bedeling zelf. Ze begeleidden meer 

dan 100 vrijwilligers.

DAKLOZEN EN TRIAGECENTRUM
Daarnaast organiseerden de wijk-

teams voedselbedelingen en dou-

chemogelijkheden voor daklozen in 

Wijkcentrum Overleie. De Zonnewij-

zer werd dan weer een triagecentrum 

voor coronapatiënten en een huisart-

senwachtpost. 
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De dak- en thuislozen konden 
in het wijkcentrum terecht voor 
een ontbijt, een middagmaal, 
een avondsnack, een warme 
douche, de was, een toiletbe-
zoek en allerlei vragen. Maar 
zomaar binnenwandelen zat er 
niet in: zo mochten ze slechts 1 
voor 1 binnen. Uit veiligheids-
overwegingen nam een mede-
werker eerst hun temperatuur. 
Zo konden we controleren of 
ze koorts hadden. Vervolgens 
moesten ze hun handen ont-
smetten.

Het wijkcentrum kon drie maal-
tijden per dag voorzien door de 
samenwerking met een aantal 
partners. Enkele van hen waren 
de keuken van Zorg Kortrijk 
en Food Act 13. Via Kortrijk 
Helpt kwam er ook een voorstel 
binnen van Fluffy Falafel, die 
tweemaal 50 falafels schonk. 
De zaakvoerder van Le Seitanist 
leverde dan weer vers inge-

maakte Seitan. De stad is hen en 
de buurt zeer dankbaar voor de 
bijdrage.

De medewerkers die de dak- en 
thuislozenopvang verzorgden, 
waren personeelsleden uit 
verschillende wijkcentra en de 
gebiedswerking. Het centrum 
werd bemand door een 6-tal 
vaste medewerkers die verschil-
lende taken op zich namen. Er 
was het baliewerk, de bereiding 
van de maaltijden, de bedeling 
van de maaltijden, logistiek 
werk, de coördinatie van de wer-
king, enzovoort. Het team stond 
in nauw contact met de buurt-
werkers die ook frequent in het 
centrum aanwezig waren.  

Toen wijkcentrum Overleie 
terug openging voor alle dienst-
verlening, is de dienst voor dak- 
en thuislozen verhuisd naar het 
Groeningheheem in de Passio-
nistenlaan. 

SCHERMENSCHERMEN

Wijkteam Noord bood dienst-
verlening aan voor daklozen
Midden maart kreeg iedereen de raad om thuis te blijven om zo 
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar wat als 
je geen thuis hebt? Wijkcentrum Noord sprong in de bres voor 
dak- en thuislozen. 

DE OPVANG IN CIJFERS: 
• De opvang liep van maandag 16 maart tot en met zondag 24 mei 2020
• Er werden 1.561 maaltijden geserveerd 
• Er werden 157 douches genomen
• Er werden 111 wasmachines en droogkasten gedraaid

Kortrijk Helpt
instellingen en de horeca. Ik kon die niet meer 
bezoeken en werd zo op technische werkloos-
heid gezet.”

Elke dag nietsdoen zag Tom niet zitten. “Ik zag 
op Facebook dat Kortrijk vrijwilligers zocht. Ik 
kreeg meteen zin om mij ook nuttig te maken, 
al had ik eerlijk gezegd nog nooit vrijwilli-
gerswerk gedaan. Wat ik onthoud is dat je 
als vrijwilliger heel wat dankbaarheid van de 
mensen krijgt. Tijdens de paasactie deelde ik 
mee de pakketjes uit. Een korte babbel met de 
mensen deed hen deugd, zag je. Hierdoor voel 
ik me ook nuttig en geeft me dit persoonlijk 
voldoening.”

Succesvolle paasactie in de 
deelgemeenten 

De Kortrijkse wijkteams wilden de 1800 

80-plussers in de deelgemeenten een hart 

onder de riem steken tijdens hun periode van 

isolement. Op donderdag 16 april organiseer-

den ze daarom een paasactie. De medewerkers 

van de wijkteams maakten paaspakketjes met 

chocolade geschonken door verschillende 

chocoladeproducenten uit de streek.

Zowat 100 vrijwilligers gingen op donderdag 

16 maart op stap om de pakketjes persoonlijk 

af te geven. Heel wat 80-plussers waren blij 

met het bezoekje, de babbel aan de deuren en 

konden de attentie enorm appreciëren. In het 

pakket stak ook een  “Bedankt om in je kot te 

blijven”-krantje, met tips om mentaal gezond 

en in beweging te blijven tijdens de lockdown.
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De Zonnewijzer is het grootste 

wijkcentrum van Kortrijk, maar 

van een heropening is er mo-

menteel nog geen sprake: het 

doet nog altijd dienst als triage-

centrum(*) en huisartsenwacht-

post. “We waren 1 van de eerste 

triageposten in Vlaanderen”, legt 

huisarts Nicolas Meirschaert uit. 

 

Op zaterdag 14 maart instal-

leerden de Huisartsenkring 

Zuid-West-Vlaanderen (HZW) en 

Stad Kortrijk een pop-upwacht-

post in wijkcentrum De Zonnewij-

zer. “De weken ervoor hadden we 

aangevoeld dat er een storm op 

komst was”, zegt dokter Nicolas 

Meirschaert, die een praktijk heeft 

aan de Veemarkt en dagelijks be-

stuurslid is van de huisartsenkring. 

Om een antwoord te kunnen 

bieden op deze gezondheidscrisis 

rolden we met z’n allen een coro-

na-centrum uit, waarbij patiënten 

op een veilige manier onderzocht 

en getest konden worden.  Samen 

met collega Dennis Florin uit Mar-

ke was Nicolas van bij het begin 

coördinator van het Coronacen-

trum Kortrijk (CCK).

VEEL SCHRIK 
“Het CCK kwam er snel, dankzij de 

goede samenwerking tussen de 

huisartsenkring en Stad Kortrijk, 

die voorstelde om de Zonnewijzer 

als locatie te gebruiken voor de 

pop-up wachtpost in het weekend 

en de triagefunctie in de week en 

het weekend. 

We zijn de stad heel dankbaar 

voor die logistieke ondersteuning, 

waarbij inwoners van Kortrijk 

en deelgemeenten konden (en 

kunnen) beroep doen op de 

WIJKCENTRUM DE ZONNEWIJZER IS

“Eerste weekend 550 telefoons gekregen”

HUISARTSENWACHTPOST HUISARTSENWACHTPOST 
EN TRIAGECENTRUMEN TRIAGECENTRUM

* Triagecentrum: waar mensen met klachten aan de luchtwegen die zouden kunnen wijzen op een coronabesmetting naar toe kunnen – op doorverwijzing van de
 huisarts. Daar worden die mensen grondig onderzocht en in sommige gevallen getest op corona. Vanuit een triagepost kan ook doorverwezen worden naar het 
 ziekenhuis.
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WIJKCENTRUM DE ZONNEWIJZER IS

“Eerste weekend 550 telefoons gekregen”

HUISARTSENWACHTPOST HUISARTSENWACHTPOST 
EN TRIAGECENTRUMEN TRIAGECENTRUM

wachtpost, net als inwoners van Kuurne 

en Harelbeke en deelgemeenten. 

 

Van een inloopperiode was er geen 

sprake bij het Coronacentrum Kortrijk. 

Integendeel. Dokter Meirschaert blikt 

even terug. “Het coronavirus was voor 

iedereen nieuw en daarom zat de schrik er 

erg in. Het weekend voor de lockdown in 

België, kregen we in de wachtpost op 14 

maart 300 telefoons binnen in 12 uur tijd, 

op zondag 15 maart 250. Dat maakt 550 

telefoontjes in 24 uur.”  “We openden een 

triagecentrum op maandag 16 maart zo-

dat patiënten die de huisarts telefonisch 

contacteerden, doorgestuurd konden 

worden naar het triagecentrum, waarbij 

de patiënt door artsen in beschermkledij 

veilig onderzocht kon worden. Op die 

manier konden huisartsen het virus uit 

hun praktijk houden én andere patiënten 

blijven helpen en kregen ze na het onder-

zoek telkens een elektronische brief, zodat 

de huisarts op de hoogte bleef.” 

 
120.000 INWONERS 
Als coördinator woonde dokter Meir-

schaert bijna in het CCK. Maar hij heeft 

geen spijt dat hij die rol op zich nam. “Het 

is een unieke ervaring. Als huisarts werk je 

eigenlijk op je eigen eilandje. Dit was een 

kans om gezondheidszorg op een andere 

manier en op een ander niveau te beleven 

waarbij we een gebied van 120 000 inwo-

ners coverden.” Ook positief: hoewel De 

Zonnewijzer honderden mensen over de 

vloer kreeg die (mogelijk) besmet waren 

met het coronavirus, raakte niemand van 

de artsen, verpleegkundigen, poetsperso-

neel en andere medewerkers zelf besmet. 

“Dit was misschien de meest onveilige 

zone van Kortrijk, maar door de juiste 

bescherming en hygiëne maatregelen toe 

te passen, kunnen we besmetting tegen 

gaan!”, besluit Nicolas Meirschaert.

Fabrice Pattyn is normaal ont-
haalmedewerker in De Zon-
newijzer en ‘t Cirkant (Marke), 
Nancy Seys neemt die rol op 
zich in De Zonnewijzer en De 
Zevenkamer (Heule). Maar de 
afgelopen maanden was dat 
anders: beiden werkten op 
het secretariaat van het CCK, 
wat staat voor Coronacentrum 
Kortrijk. “Artsen belden ons 
op om een afspraak te maken 
voor hun patiënten die getest 
moesten worden”, legt Fabri-
ce uit. “Wij noteerden alles 
en planden de afspraken in. 
Daarbij moesten we ervoor 
zorgen dat de afspraken goed 
geregeld waren en elkaar niet 
overlapten. 

Een serieus werk qua adminis-
tratie en iets wat we eigenlijk 
nooit eerder hadden gedaan.”

WENNEN
Nancy en Fabrice hingen de af-
gelopen maanden honderden 
uren aan de telefoon. Dat is 
een vorm van sociaal contact, 
maar beiden hebben toch 
liever het ‘echte werk’. “Als je 
baliewerk doet in De Zonnewij-
zer, het grootste wijkcentrum 
van Kortrijk, dan kom je dage-
lijks met heel veel mensen in 
contact. Plots viel dat allemaal 
weg. Dat was serieus wennen. 
De gesprekken aan de balie, de 
babbels met mensen waarbij je 
elkaar in levenden lijve ziet, dat 
heb ik enorm gemist.”

Nancy en Fabrice hopen dan 
ook dat de situatie snel stabili-
seert. “Een terugkeer naar het 
normale zou voor iedereen 
welkom zijn”, besluiten ze.

“We missen het sociaal contact”

NANCY SEYS EN FABRICE PATTYN 
WAREN TELEFONISTEN IN CCK

Het coronavirus zorgde ervoor dat de Kortrijkse wijkteams 
zich anders moesten organiseren. Zo kregen Fabrice Pattyn en 
Nancy Seys een vaste plek in De Zonnewijzer.

 Nancy Fabrice



12 | ZOMEREDITIE WIJKRANT

Er is nog veel onduidelijkheid en vooral onzekerheid 
over wat dit najaar zal mogen op het vlak van lessen in 
de wijkcentra. Toch willen we ook lessen plannen. Of 
die lessen kunnen doorgaan, hangt af van de richtlij-
nen van de Nationale Veiligheidsraad en het Agent-
schap Zorg en Gezondheid. Onderstaande planning is 
dus onder voorbehoud van wijzigingen. Hoe dan ook 
houden we in de planning rekening met de geldende 
afstandsregels.

In de tabel vermelden we de (deel)gemeente en loca-
ties waar de reeksen plaatsvinden, maar de exacte zaal 
kunnen we nog altijd niet meedelen. Dat geeft ons de 

kans om de grootte van de zalen maximaal af te stemmen op de grootte van de groep, rekening houdend met de 
afstandsregels. We danken je alvast voor je begrip en houden alle ingeschrevenen op de hoogte.

TAALLESSEN VOOR SCHOOLJAAR 2020-2021:

 TAAL REEKS WIJKTEAM DAG DAG-
DEEL EERSTE LES LAATSTE LES AANGEPASTE 

UREN LOCATIE

1 Engels 2A Heule Dinsdag NM 10/11/2020 25/05/2020 14-16.30 uur Warande

2 Engels 2B Marke Dinsdag VM 10/11/2020 25/05/2020 8.30-11uur Marke

3 Engels 3A Heule Vrijdag VM 13/11/2020 4/06/2020 8.30 -11uur Warande

4 Engels 3B Noord Dinsdag VM 10/11/2020 25/05/2020 8.30-11uur Overleie

5 Engels 4A Zuid Woensdag VM 18/11/2020 2/06/2020 8.30-11uur MIRAS

6 Engels 5A Zuidelijke 
Rand

Donderdag NM 12/11/2020 3/06/2020 14-16.30 uur Wijkcentrum 
Bellegem

8 Engels 6B Heule Maandag VM 9/11/2020 31/05/2020 8.30-11uur Warande

9 Frans 4B Noord Donderdag VM 12/11/2020 3/06/2020 8.30-11uur Overleie

10 Italiaans 4B Marke Maandag VM 9/11/2020 31/05/2020 8.30-11uur Marke

11 Italiaans 5A Heule Dinsdag VM 10/11/2020 25/05/2020 8.30-11uur Warande

12 Portugees 2A Marke Vrijdag VM 13/11/2020 4/06/2020 8.30-11uur Marke

13 Spaans 2A Zuidelijke 
Rand

Maandag VM 9/11/2020 31/05/2020 8.30-11uur Oud gemeente-
huis Aalbeke

14 Spaans 3B Zuidelijke 
Rand

Donderdag NM 12/11/2020 3/06/2020 14-16.30 uur OC 
Rollegem

15 Spaans 5B Zuid Vrijdag VM 13/11/2020 4/06/2020 8.30-11uur MIRAS

16 Spaans 7A Marke Woensdag VM 18/11/2020 2/06/2020 8.30-11uur Marke

17 Engels P&L Zuid Maandag VM 9/11/2020 31/05/2020 8.30-11uur Kortrijk

18 Engels P&L Marke Donderdag VM 12/11/2020 3/06/2020 8.30-11uur Marke

19 Frans P&L Marke Donderdag VM 12/11/2020 3/06/2020 8.30-11uur Marke

Computer en taallessen
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in het najaar van 2020
COMPUTERLESSEN NAJAAR 2020:

CURSUS DAG DAGDEEL LOCATIE STARTDATUM EINDDATUM UREN

Photoshop elements workshop Donderdag NM Heule 17/09/2020 21/01/2021 14-17.05 uur

Starten met internet woensdag VM Marke 16/09/2020 20/01/2021 8.30-11.30 uur

Haal meer uit je smartphone Vrijdag VM Marke 11/09/2020 22/01/2021 8.30-11.30 uur

Mijn PC voor elke dag (NIEUW) Maandag VM Bissegem 14/09/2020 18/01/2021 8.30-11.30 uur

Mijn PC voor elke dag (NIEUW) Donderdag VM Bellegem 17/09/2020 21/01/2021 8.30-11.30 uur

Apps voor elke dag: Apple (NIEUW) Woensdag NM Marke 21/10/2020 2/12/2020 14-17.05 uur

Proeven van computerles M1 (NIEUW) Donderdag VM Heule 17/09/2020 15/10/2020 8.30-11.30 uur

Proeven van computerles M2 (NIEUW) Donderdag VM Heule 22/10/2020 26/11/2020 8.30-11.30 uur

Apps voor elke dag: Android (NIEUW) Dinsdag VM Bissegem 20/10/2020 24/11/2020 8.30-11.30 uur

Ontdek je smartphone /tablet (verkort) 

(NIEUW)
Woensdag VM Overleie 16/09/2020 2/12/2020 8.30-11.30 uur

Videobellen (NIEUW) Woensdag VM Bellegem 16/09/2020 14/10/2020 8.30-11.30 uur

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWE REEKSEN

• Telefonisch of per mail naar eender welk wijkcentrum. Je plaatsje wordt gereserveerd, betalen kan (zie data 
hieronder) eens zeker is dat de reeks doorgaat.

• Via de webshop van Kortrijk: https://vrijetijd.kortrijk.be/ of https://vrijetijd.kortrijk.be/Activities/Overview. 
In de filter selecteer je bij ‘organisatie’ enkel de “wijkcentra” en je krijgt alle cursussen in de wijkcentra te 
zien. Betalen moet meteen, via bancontact. Mocht de cursus om één of andere reden niet doorgaan, dan 
krijgt u het inschrijvingsgeld integraal terug.

• Inschrijven voor alle taalreeksen en voor de computerreeksen met vermelding “(NIEUW)” kan tot 
18/09/2020 en betalen kan tot 25/09/2020. Voor de andere computerreeksen kan je inschrijven tot 
01/09/2020 en betalen tot 07/09/2020.

PRIJZEN VAN DE TAAL EN COMPUTERLESSEN

CURSUS AANTAL SESSIES PRIJS KORTRIJKZANEN PRIJS NIET-KORTRIJKZANEN

Alle Taallessen 24 €100 €100

Photoshop elements Workshop 15 €105 €120

Starten met internet 15 €45 €100

Haal meer uit je smartphone 15 €100 €115

Mijn PC voor elke dag (NIEUW) 15 €45 €100

Mijn PC voor elke dag (NIEUW) 15 €45 €100

Apps voor elke dag Apple (NIEUW) 5 €40 €55

Proeven van computerles M1 (NIEUW) 5 €15 (indien geen diploma secundair) €45

Proeven van computerles M2 (NIEUW) 5 €15 (indien geen diploma secundair) €45

Apps voor elke dag: Android (NIEUW) 5 €40 €55 

Ontdek je smartphone /tablet (verkort) (NIEUW) 10 €70 €85

Videobellen (NIEUW) 5 €40 €55

Computer en taallessen
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KORTRIJK INKORTRIJK IN
4 LEUKE PLEKJES4 LEUKE PLEKJES

1. STADSGROEN GHELLINCK BISSEGEM
Bissegem is sinds 
kort een groene 
long rijker. Stads-
groen Ghellinck is 
de naam voor het 
open gebied van 
9 hectare tussen 
de Gullegemse-

steenweg, Waterhoennest en de Tientjesstraat. Het is een 
oase van rust midden in een dichtbebouwd woongebied.

Een wandelpad loodst je doorheen de oase vol wilde 
bloemen. Hier en daar kan je verpozen op een bankje en 
kinderen kunnen hun avontuurlijke kant ontdekken aan de 
waterplas. De beplanting moet nog wat tijd krijgen om te 
groeien, maar het gebied is alvast een aanwinst voor Bisse-
gem! Als je in de buurt bent, aarzel dan niet om het gebied 
eens te verkennen.

3. SPIJKERPAD LANGE MUNTE
Het Spijkerpad is 
een beleefroute 
dwars doorheen 
het stadsdeel 
Lange Munte, vol 
groene plekjes, 
wetenswaar-
digheden en 

eyecatchers, die mensen letterlijk en figuurlijk verbindt. 
Het Spijkerpad loodst je langs onder meer een interactief 
kunstwerk van den achtkanter, KU Leuven campus Kortrijk 
of crematorium Uitzicht. 

Je kan tijdens de wandeling ook leuke dingen doen. Wat 
dacht je van de zijwaartse klimmuur van Stad Kortrijk of het 
blotevoetenpad van Natuurpunt Kortrijk? De laatste halte is 
Buurthuis Lange Munte.

2. ROTERSMEERS BISSEGEM
Wie vaak langs 
de Leie tus-
sen Kortrijk en 
Bissegem fietst, 
zal ongetwijfeld 
al dit groene 
pareltje gezien 
hebben. Begin 

2016 kocht Natuurpunt Kortrijk een weide langs de Leie in 
Bissegem. De vrijwilligers van Natuurpunt maakten met het 
snoeihout van geknotte wilgen een houtmijt, plantten wel 
1.260 struiken en 17 hoogstammen en legden een brugje 
aan zodat je makkelijk over de poel kan. De weide kreeg 
de naam Rotersmeers, omdat er vroeger vaak vlaskapel-
len stonden te drogen. In dit kleine gebied barst het van 
verscheidenheid aan fauna en flora. De officiële inhuldiging 
van de Rotersmeers werd door de coronacrisis uitgesteld 
en is nu voorlopig gepland op 26 september.

4. TUIN MESSEYNE
De stadstuin 
Messeyne ontdek 
je via een onder-
doorgang van 
het hotel Messey-
ne of via het Gui-
do Gezellepad. 
De tuin behoorde 

tot een groot 19de-eeuws herenhuis van de heer Benoit, 
koopman en fabrikant van linnen en kant. Hij had ook een 
blekerij naast het huis. Het hotel Messeyne kijkt nog steeds 
uit op de tuin, maar iedereen kan die bezoeken. De pronk-
stukken van de tuin zijn de grillige vijver met een decoratief 
gietijzeren bruggetje. Het is een erg romantische tuin met 
paadjes, glooiende gazons en verschillende soorten bomen 
en struiken. Er staat ook een neogotisch prieeltje in de tuin, 
dat beschermd is als monument.

Onze stad heeft heel wat leuke en gezellige plekjes. Trek er deze zomer te voet of 
met de fiets op uit en ontdek deze Kortrijkse pareltjes.
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Tijdens de zomermaanden kan het erg warm zijn. Maar 
niet iedereen vindt dat leuk. Vooral oudere mensen en 
chronisch zieken kunnen last hebben van te hoge tempe-
raturen of aanhoudende warmte. In extreme gevallen kan 
dit zelfs levensbedreigend zijn.

Stad Kortrijk roept haar inwoners daarom op om een oogje 
in het zeil te houden. Zijn je buren al een dagje ouder of heb 
je een zieke buurman of buurvrouw die niet zo goed tegen 
de warmte kan? Spring eens binnen, kijk of ze oké zijn en 
vraag hen of je iets kan doen.

Als je daarvoor zelf onvoldoende tijd hebt, dan kan je de 
medewerkers van de Kortrijkse wijkcentra aanspreken. Als 
je hen op de hoogte brengt, zullen zij regelmatig contact 
opnemen met jouw buren.

Contactgegevens van de Kortrijkse wijkcentra: pagina 4 en 5.

BEL 1777
Beland je in een situatie waarbij je niet weet wat te doen? 
Bel dan gratis naar het nummer 1777 of mail naar 1777@
kortrijk.be. Je kan ook de app 1777 op jouw smartphone 
installeren en een melding doorgeven. De stadsdiensten 
zoeken dan naar een oplossing.

Ben je ziek of al wat ouder en weet je dat je tijdens warme 
periodes hulp kan gebruiken? Dan kan je dat op voorhand 
aan 1777 laten weten.

Neem tijdens warme dagen ook zelf de nodige voorzorgs-
maatregelen. Enkele tips: drink meer dan je normaal doet 
en hou altijd een flesje water bij de hand; zoek een plaatsje 
op in de schaduw en draag lichte, loszittende kledij; verfris 
je regelmatig; vermijd zware inspanningen; hou je woning 
koel.

DIERENWELZIJN
Heb je dieren? Zorg dat ze voldoende vers drinkwater en 
beschutting tegen de zon hebben. Wie een hond heeft, 
mag die bij warm weer niet in de auto achterlaten. Honden 
hebben snel last van de warmte en in een auto die in de zon 
staat wordt het bovendien snel heet. De politie en de ge-
meenschapswachten houden tijdens warme dagen daarom 
ook parkeerplaatsen in de gaten.

http://www.huisdierinfo.be/dieren-en-warm-weer  

Help mee water te besparen
Water wordt meer en meer gezien als het blauwe goud. Dat komt omdat het de laatste jaren minder vaak regent tijdens de 
zomer en water in die periode schaarser wordt. AquaFlanders, de federatie van Vlaamse waterbedrijven, geeft tips om op 
(kraantjes)water te besparen en zo ook meteen minder geld uit te geven. We zetten er enkele op een rijtje: 

- Installeer een spaardouchekop. Die verbruikt de helft minder water dan een gewone douchekop 
 maar geeft wel genoeg water.

- Laat je vuile vaat staan. Laat je vaatwasmachine pas draaien als ze vol is. 
 Was je af met de hand? Laat de kraan niet lopen als je bezig bent.

- Laat bij het tandenpoetsen de kraan niet lopen. Draai de kraan dicht en vul een beker met water
 om je mond te spoelen.

- Hergebruik het water uit je kookpot. Vang het water op waarmee je de groenten en fruit wast. 
 Je kan er de planten mee water geven.

- Was donkere kledij in koud water. Het helpt niet alleen om water en energie te besparen, het zorgt 
 ervoor dat de kleuren mooi blijven.

- Gebruik regenwater. Vang regenwater op in een hemelwaterput en gebruik dat water om je planten 
 te besproeien, je auto te wassen, je toilet door te spoelen, enzovoort.

- Gebruik een gieter in plaats van een tuinslang om je planten in de tuin water te geven. 
 Je verbruikt zo minder (regen)water.

HOU HET HOOFD KOEL BIJ WARM WEER



#KortrijkHelpt
VU Vincent Van Quickenborne - Grote Markt 54, 8500 Kortrijk


