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Maaltijden
Elke werkdag kan je een warme 
maaltijd eten in het wijkcentrum. 
Deze vers bereide maaltijd bestaat 
telkens uit soep, een hoofdgerecht en 
een dessert. Ook plat en bruiswater 
zijn inbegrepen. Reserveer je maaltijd 
ten laatste de werkdag voordien. Als 
je vervoer nodig hebt, kan je ook be-
roep doen op het minibusje. Daarvoor 
reserveer je best een week vooraf.

 › Data: elke werkdag
 › Prijs: € 8,5 / € 6 / € 1
 › Locatie: Wijkcentrum De Vlaskapelle
 › Reserveren: aan het onthaal of 056 24 45 45

Vervoerdienst
We beschikken over een minibusje 
dat minder mobiele mensen thuis 
kan ophalen om deel te nemen aan 
onze activiteiten of om naar de 
pedicure of maaltijd te komen. We 
proberen zo veel mogelijk mensen te 
helpen, maar kunnen niet garande-
ren dat er altijd een busje beschik-
baar is. Tijdig vervoer aanvragen is 
dus de boodschap!

 › Prijs: € 1 per enkele rit – je koopt een  
10-rittenkaart aan het onthaal

De taxibon
Mensen die niet mobiel genoeg zijn 
om het openbaar vervoer te gebrui-
ken of om zich met eigen middelen 
te verplaatsen, en die naar een 
doktersafspraak, winkelcentrum, fa-
milielid of gelijk waar willen, kunnen 
onder bepaalde voorwaarden taxi-
bonnen kopen. Met zo’n bon betaal 
je minder voor een taxirit.
Voorwaarden: 
 Je woont in Groot-Kortrijk en
 Je bent 80 jaar of ouder
 Of je bent 75 tot 79 jaar en geniet 

van het sociaal tarief
 Of je bent jonger dan 75, je geniet 

van het sociaal tarief én je hebt 
een fysieke of visuele beperking

De ergotherapeut van het wijkcen-
trum bekijkt of je in aanmerking komt.

Je kan maximaal 10 bonnen kopen per 
maand. Eén bon is € 5 waard, maar 
je betaalt er € 2,5 voor. Een taxirit die 
normaal € 20 kost, kan je betalen met 
4 taxibonnen. Op die manier betaal je 
dus maar € 10 voor de rit.

Info: wijkteam.bissegem@kortrijk.be  
of 056 24 45 45 

Diensten & info 
in Wijkcentrum De Vlaskapelle

KORTRIJKS 
ENERGIEFONDS 
De voorbije maanden 
zijn de facturen voor 
gas en elektriciteit 
enorm gestegen. 
Gezinnen ontvangen 
voorschotfacturen die 
soms drie keer hoger 
zijn dan voordien. Stad 
Kortrijk wil niet lijdzaam toezien, 
maar zijn inwoners in deze moeilijke 
tijden bijstaan. Daarom is het Kortrijks 
Energiefonds ontstaan. 

Heb jij moeilijkheden om jouw 
facturen te betalen? Dan kan je 
misschien financiële hulp krijgen, 
via een tussenkomst op jouw 
voorschotfactuur of eindafrekening. 
Een eenvoudig sociaal onderzoek 
bepaalt of je in aanmerking komt.
Voor meer informatie maak een 
afspraak aan het onthaal.

In het wijkcentrum verzamelen we heel wat dienstverlening en info 
onder één dak, dicht in je buurt. Hieronder de laatste nieuwtjes. 
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75-PLUSSERS  
KOMEN SAMEN
Tijdens onze maandelijkse 
ontmoetingsnamiddagen komen 
heel wat 75-plussers uit Bisse-
gem samen. Wees welkom voor 
koffie en een zomerse lekkernij! 
Heb je nood aan vervoer? Laat dit 
weten bij inschrijving.

 › Dinsdagen 12 juli, 16 augustus en  
13 september vanaf 14.30 uur

 › € 3
 › Inschrijven aan het onthaal of via  

056 24 45 45. Juli: kan tot 6/7. Augustus: 
kan tot 10/8. September: kan tot 7/9.

BIKE & BRUNCH
Zin om samen te fietsen? Verza-
mel al je fietsende vrienden want 
onze vrijwilligers stippelden een 
mooie route uit. We vertrekken 
aan Wijkcentrum De Vlaskapelle 
en stoppen enkele keren voor een 
hapje of drankje. Na de tocht ge-
nieten we van een lekkere koude 
schotel in het wijkcentrum. 

 › Dinsdag 23 augustus om 9.30 uur
 › € 15 – UiTPAS-korting mogelijk
 › Inschrijven tot 12 augustus: wijkteam.

bissegem@kortrijk.be of aan ons onthaal

@llemaal digitaal 
APPS VOOR ELKE DAG
Je leert op je eigen smartphone 
(Android of iPhone) de volgende 
apps kennen: parkeerapp 4411, 
Itsme, Payconic, Messenger, 
Whatsapp, ... Deze reeks bestaat 
uit 5 lessen.

 › Vrijdag 9 september tot 7 oktober.  
Wekelijks van 8.45 tot 12 uur

 › € 45 – UiTPAS-korting mogelijk
 › Inschrijven tot 26 augustus: 056 24 45 45 

of aan het onthaal

 › Het volledige aanbod:  
kortrijk.be/allemaaldigitaal

Taallessen
SPAANS VOOR 
BEGINNERS
Voel je het kriebelen om Spaans 
te leren? Dat kan nu in Bissegem! 
De lessen gaan door op woens-
dagochtend. Je moet nog geen 
kennis heben van de Spaanse 
taal, deze cursus is voor de echte 
beginners. Tijdens de lessen leer 
je woordenschat en grammati-
ca, maar vooral de Spaanse taal 
spreken. Je ontvangt ook een cur-
sus. De lessen worden gegeven 
door CVO Miras. “Te veo pronto?”

 › Woensdag 21 september 2022 tot 26 april 
2023. Wekelijks van 9 tot 12 uur

 › € 100 – UiTPAS-korting mogelijk
 › Inschrijven tot 5 september: 056 24 45 45 

of aan het onthaal

PETIT CAFÉ
Wist je al dat onze cafetaria een 
nieuwe naam heeft? In ‘Petit Café’ 
kan je op maandag, dinsdag, don-
derdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
in de namiddag terecht voor een 
lekker drankje. Eén donderdag per 
maand vanaf 14 uur voorzien we een 

‘zoete namiddag’. Voor € 4 geniet je 
dan van een zelfgemaakte lekkernij 
met koffie. De opbrengsten van deze 
acties worden later gebruikt voor 
de herinrichting van de cafetaria. Jij 
komt toch ook eens smullen?

 › 14 juli, 18 augustus en 15 september vanaf 
14 uur

@llemaal digitaal 
LEREN WERKEN MET 
DE SMARTPHONE 
OF TABLET VOOR 
BEGINNERS
De cursus is geschikt voor wie een 
toestel heeft met Android bestu-
ringssysteem. Je leert alle ver-
schillende knoppen op het toestel 
gebruiken, telefoneren, sms’en, mails 
sturen en ontvangen, het adresboek 
beheren, apps installeren en orde-
nen, surfen op het internet, telefo-
neren met Whatsapp, de gps-functie 
gebruiken, Google Maps gebruiken, 
foto’s nemen en overzetten naar 
de computer, je toestel beveiligen, 
betalen met je toestel … De lessen 
worden gegeven door CVO CREO.

 › Maandag 12 september tot 16 januari. 
Wekelijks van 8.45 tot 12 uur

 › € 50 (inwoner Groot-Kortrijk) of € 100 
(geen inwoner van Kortrijk) –  
UiTPAS-korting mogelijk

 › Inschrijven tot 29 augustus: 056 24 45 45 
of aan het onthaal

 › Het volledige aanbod:  
kortrijk.be/allemaaldigitaal

Activiteiten
juli-aug-sept 2022



Wijkteam Bissegem werkt vanuit:
Wijkcentrum De Vlaskapelle
Hendrik Dewildestraat 8 in Bissegem

Openingsuren onthaal
MA-VR: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Van 25 juli tot en met 12 augustus gelden andere 
openingsuren van het onthaal:

MA, WO, VR: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.
DI: van 9 tot 12 uur
DO: onthaal gesloten

> 056 24 45 45
>  wijkteam.bissegem@kortrijk.be
> Kom langs tijdens de openingsuren van het onthaal:

Openingsuren cafetaria
De cafetaria wordt gedeeld met WZC Biezenheem en 
is open op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag , 
zaterdag en zondag telkens van 14.30 tot 17 uur.

Als vrijwilliger aan de slag?
•  056 24 45 45
•  els.dewitte@kortrijk.be

Meer info:
Meer nieuws van ons lees je in de dorpskrant. Onze 
maandelijkse activiteitenkalender kan je ophalen in 
ons wijkcentrum.

Fb.com/wijkteamBissegem
www.kortrijk.be/wijkteams

Heb je al een UiTPAS? 
In het wijkcentrum gelden er verschillende tarieven 
volgens je inkomen. Op basis van je UiTPAS bepalen 
we je tarief. Heb je er nog geen? Dan kan je er één 
kopen aan het onthaal. 

Wie geen korting krijgt, kan wel per week 2 punten 
sparen in het wijkcentrum. Die punten kan je inruilen 
voor een gratis drankje, pedicurebeurt,  
infonamiddag, … Vraag info aan het onthaal!

Kunstzomer Leiestreek
Kunstzomer Leiestreek is voor zijn 14e editie te gast 
in Kortrijk. Van 18 juni tot en met 25 september zie je 
gratis werk van een 45-tal kunstenaars op 14 bijzon-
dere locaties. Iedere zomermaand ontdek je in twee 
verschillende deelgemeenten kunst van verschillen-
de kunstenaars:

• 9 - 17 juli 
Aalbeke en Rollegem

• 27 - 28 augustus en 3 - 4 september 
Bellegem en Kooigem

• 17 - 25 september 
Bissegem en Marke

De locaties zijn telkens open in het weekend van 14 
tot 18 uur. Stad Kortrijk stippelde 4 fietsroutes uit, 
voor elke maand één, die je vlot van de ene naar de 
andere locatie brengen. In Bissegem kan je werken 
bewonderen van onder andere Alain Delvoye en van 
Marha.

 › Fietsroutes: www.kortrijk.be/kunstzomer
 › Brochure: www.kunstzomer-leiestreek.be
 › Je kan de brochure ook ophalen in het wijkcentrum.

De buurtbib gaat met vakantie
De buurtbibliotheek in Bissegem is gesloten van 21 
juli tot en met 15 augustus. Haal tijdig je  
vakantielectuur in huis!
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