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Activiteiten & dienstverlening
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Volop  
zomergevoel
Maak je klaar voor de 
zonnige lente en zomer!
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We verzamelen heel 
wat dienstverlening en 
info onder één dak, dicht 
in je buurt. Hieronder 
een kleine greep uit ons 
aanbod in Wijkcentrum 
De Zevenkamer. Meer 
info? Kom langs aan 
ons onthaal of surf naar  
kortrijk.be/wijkteams
Kunstzomer in Heule
 › (foto boven)
Kunstzomer Leiestreek laat je 
gratis proeven van het werk van 
hedendaagse kunstenaars uit de 
ruime regio. Voor de 14e editie 
strijkt de Kunstzomer van 18 juni 
tot en met 25 september neer in 
Kortrijk. Iedere zomermaand ontdek 
je kunst in twee verschillende 
deelgemeenten. In Heule is dat in 
de weekends van 18, 19 en 25, 26 
juni. 
In de kapel en tuin van Fatima 
maak je kennis met het werk van 

Freddy Bultynck, Geert Bourgeois, 
John Penning en Rogette Jonckiere. 
In Muster zie je werk van Bert 
Vanwynsberghe en Jan Clement. 
Een fietsroute brengt je vlot van de 
ene naar de andere locatie.

 › Op 18, 19 en 25, 26 juni. Telkens open op 
zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur

 › www.kortrijk.be/kunstzomer

Kransvijver Zorgt
Wijkteam Heule gaat voor 
Zorgzame Buurten in Heule! 
We werken aan een goede 
doorverwijzing naar de juiste zorg 
en hulp voor elke burger. 
We willen ook het nabuurschap 
stimuleren, buurt per buurt. 

Deze keer trekken we Kransvijver in 
op vrijdag 8 juli vanaf 15 uur, voor 
ontmoeting met de buurtbewoners 
en info over de werking van het 
wijkcentrum.

De facturen voor gas en 
elektriciteit zijn enorm 
gestegen. Dat brengt 
veel mensen in financiële 
problemen. Het Kortrijks Energie-
fonds kan een oplossing bieden, zowel 
financieel als preventief. In het wijkcen-
trum kan je terecht met al jouw vragen 
rond energiefacturen:

1. We bekijken je huidige energiecontract en 
of er een voordeliger contract mogelijk is.
2. We kunnen samen met de Energie-
snoeiers een energiescan uitvoeren in je 
woning, waardoor je extra kan besparen.
3. Als je moeilijkheden hebt om de voor-
schotfacturen of afrekening te betalen, 
bekijken we of je recht hebt op extra finan-
ciële steun van het Kortrijks Energiefonds.

Breng zeker je laatste energiefactuur en 
je afrekening mee.

KORTRIJKS 
ENERGIEFONDS 

Dienstverlening
in Wijkcentrum
De Zevenkamer



3

UITSTAP 
PROVINCIEDOMEIN 
BERGELEN
We maken een rolstoelvriende-
lijke wandeling van anderhalve 
kilometer in de prachtige natuur. 
Daarna versterken we de innerlij-
ke mens in Brasserie Bergelen.

 › Dinsdag 23 augustus om 13.45 uur in De 
Zevenkamer

 › € 2 (drankje niet inbegrepen)
 › Vooraf inschrijven is noodzakelijk, de 

plaatsen zijn beperkt.

IJSSALON
Kies uit verschillende soorten ijs 
en stel zelf je ijscoupe samen.

 › Vrijdag 5 augustus om 14.30 uur
 › Prijs: € 4

ZOMERFEEST
Op ons zomerfeest voorzien we zo-
wel binnen als buiten plaats. We ser-
veren je naast een heerlijke maaltijd 
ook een swingend optreden van de 
Heulse band The Shadows-sound.
Geniet van een zomerse cocktail 
(met of zonder alcohol), een heerlij-
ke barbecue, 2 glazen wijn inbegre-
pen, en een verfrissend ijsje.

 › Dinsdag 21 juni om 11.45 uur
 › Inschrijven vanaf 1 juni om 9 uur
 › Prijs: € 23,5

FIETSCLUB
Om de 14 dagen fietsen we op 
donderdag in een leuke groep, 
onder begeleiding van onze en-
thousiaste wegkapiteins, telkens 
een rit van maximaal 40 km met 
een verfrissende drankstop.
Op 14 juli maken we onze jaarlijk-
se dagtocht en trekken we naar 
het landelijke Sint-Denijs.

 › Data: 2 juni (Meulebeke), 16 juni (Wielsbe-
ke), 30 juni (Ledegem), 14 juli (Sint-Denijs), 
28 juli (Rumbeke), 11 augustus (Nieuwen-
hove) en 25 augustus (Zwevegem)

 › Prijs: € 1,5 per rit - € 18 voor een heel 
fietsseizoen

KROLF
Krolf is een sport die uit de Scandi-
navische landen komt overgewaaid. 
Het wordt gezien als een mix van 
golf en cricket. Spelers trachten een 
bal met een hamer in een hole te 
slaan. In kleine groepjes werk je zo 
verschillende holes af. Telkens wordt 
genoteerd in hoeveel slagen de spe-
ler de bal weet te putten. Wie over 
alle holes het minst aantal slagen 
nodig heeft, is de winnaar. Spreekt 
dit spel je aan en wil je het zelf eens 
proberen? Schijf je snel in! Onze vrij-
williger Jacques zorgt voor een leuke 
en ontspannende namiddag.

 › Dinsdag 9 augustus om 14 uur
 › Gratis
 › Inschrijven tot 2 augustus

FEESTMAALTIJD:  
KOUD BUFFET
Geniet van een uitgebreid koud 
vlees- en visbuffet met een lek-
ker dessertje.

 › Maandag 29 augustus om 11.45 uur
 › Prijs: € 19 - Aperitief, twee glazen wijn, 

water en koffie inbegrepen

 › Inschrijven: vanaf 1 augustus om 9 uur – pri-
oriteit voor vrijwilligers en Heulenaars, an-
deren kunnen inschrijven vanaf 8 augustus

UITSTAP SLUIS
Voor mensen die er moeilijk zelf 
geraken, organiseren we een 
uitstap in groep naar Sluis. 

 › Dinsdag 13 september om 10 uur in De Zeven-
kamer. Om 17u zijn we terug in het wijkcentrum.

 › € 8 (drankje en middagmaal niet inbegrepen)
 › Vooraf inschrijven is noodzakelijk, de 

plaatsen zijn beperkt.

TEKEN- EN
SCHILDERATELIER
Onder begeleiding van onze vrijwilli-
gers kunnen beginnende en ervaren 
kunstenaars zich in gezelschap uit- 
leven aan hun begonnen of volledig 
nieuw schilder- of tekenwerk! Ieder-
een is van harte welkom in ons atelier.

 › Iedere donderdagnamiddag  
van 14 tot 16.30 uur

 › € 2 (koffie inbegrepen)

Activiteiten
juni-juli-augustus 2022



Heb je al een UiTPAS?
In het wijkcentrum gelden 
verschillende tarieven volgens 
je inkomen. Op basis van je 
UiTPAS bepalen we je tarief. 
Heb je er nog geen? Aan de balie kan je er één kopen!

Wijkteam Heule werkt vanuit:
Wijkcentrum De Zevenkamer
Peperstraat 141

Openingsuren bar
Wijkcentrum De Zevenkamer
MA-VR: van 10 tot 17 uur

Je kan elke werkdag komen eten. 
Reserveer ten laatste vóór 9.30 uur.

Inschrijven & reservaties
> 056 24 46 00
> wijkteam.heule@kortrijk.be
> kom langs tijdens de openingsuren onthaal:

MA-VR: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 14 uur

Als vrijwilliger aan de slag ?
•  056 24 46 00 
•  trui.vandenberghe@kortrijk.be

Meer info:
wijkteam.heule@kortrijk.be
kortrijk.be/wijkteams
fb.com/WijkteamHeule

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
OK-KLAS: TAALKLASJES VOOR
ANDERSTALIGE KINDJES
De taalklasjes op woensdagnamiddag in de Zevenka-
mer bestaan al 5 jaar. Kindjes van alle nationaliteiten 
en hun moeders komen om de 14 dagen samen om 
spelenderwijs Nederlands te oefenen. Wie wil onze 
vrijwilliger Jacques Desmet hierbij helpen vanaf 
september?

Interesse? Neem contact op met centrumleider Trui 
Vandenberghe, trui.vandenberghe@kortrijk.be

Roos en Yves, maatschappelijk
werkers in de Zevenkamer 
Heb je vragen rond: 
• betaalbare opvang of onderwijs?
• je energiefactuur of groepsaankopen?
• betalingsmoeilijkheden of schulden? 
• je gezondheid, zorg of voeding? 
• je woning? 
• werk?
• … 

Neem contact op via 056 24 46 00.
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