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De Blokbusters 
zijn terug! 
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We verzamelen heel 
wat dienstverlening 
onder één dak, dicht in 
je buurt. Hieronder een 
kleine greep uit ons 
aanbod in de centra. 
Meer info over onze 
diensten? Surf naar 
kortrijk.be/wijkteams.

De Blokbusters komen terug
Na drie leuke edities vorig jaar en 
twee edities de afgelopen maand 
komen de Blokbusters opnieuw 
onze buurten veroveren! Blokbus-
ters, dat is het stelletje ongeregeld 
van de kunstenorganisatie CirQ dat 
op z’n Radio Gaga’s de mooie en 
poëtische verhalen van de gewone 
mens centraal stelt.
Xavier van Blokbusters: “De eer-
ste editie viel pal in het corona-
jaar. Omdat de eenzaamheid in 
die periode groeide, was de nood 
aan verbindende initiatieven des 

te groter. Blokbusters kan je zien 
als het lepeltje maïzena in de soep 
van het leven. We brengen radio en 
tv met verbinding en ontmoeting 
als kernwoorden. Alle buurtbewo-
ners zijn welkom, van kinderen tot 
99-plussers.
Via de wijkteams komen we verha-
len op het spoor waarrond we een 
laagdrempelige show van drie uur 
bouwen. Wisselende presentatie-
duo’s interviewen buurtbewoners. 
De presentatoren spekken die 
verhalen aan met interactie met 
het publiek. Humor opent deuren en 
vormt het bindmiddel tussen men-
sen. Nu eens leren we de luisteraars 
twerken, dan weer brengen we een 
zoekertjesrubriek voor mensen die 
een lief zoeken.” 
Heb je zin om iets te komen vertel-
len? Neem dan zeker contact op met 
je buurtwerker Dennis. 

 › Woensdag 14 september van 15 tot 18 uur in de 
Tuighuiswijk 

 › Contact: dennis.hofman@kortrijk.be  
of 0473 86 26 09

 › Breng je eigen stoeltje mee.
 › Via www.blokbusters.tv kan je ook live volgen.

Blokbusters 
in de Tuighuiswijk

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.
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Activiteiten juli-augustus 2022

VOITURE IN 
PRADOPARK
Op 20 juli komt de Voiture naar je 
toe in het Pradopark. We nodigen 
de buren uit voor een koffie of een 
apero. Kom zeker een praatje slaan 
met je buren! Of heb je nog een 
vraag voor de wijkteammedewer-
kers? Ook dan kan je bij ons terecht.

 › Woensdag 20 juli – 14 tot 17 uur – gratis
 › Locatie: Pradopark 

RAP OP STAP 
Iedereen heeft nood aan ont-
spanning. Dat kan zowel een dag-
je uit zijn als wat vakantie. Heb je 
een verhoogde tegemoetkoming 
of heb je het financieel moeilijk en 
weet je niet goed waar te begin-
nen? Rap op stap helpt je op weg 
en gaat op zoek naar betaalbare 
daguitstappen of meerdaagse 
vakanties. Dit initiatief zoekt en 
boekt met je samen, zodat je zor-
geloos er even tussenuit kan. 
Je vindt Rap op stap in de Deel-
fabriek (Damastweversstraat 1) 
en bij vzw Ak’zie (Veemarkt 56). 
Telkens op woensdagmiddag van 
13.30 tot 16.30 uur. Tijdens de 
zomermaanden raden we aan om 
eerst telefonisch een afspraak te 
maken. Van 15 juli tot en met 25 
juli kan je niet langsgaan bij Rap 
op Stap in Ak’zie (verlof). 

 › Info: rapopstapkortrijk@gmail.com  
of 0472 83 91 98

FIETSCLUB
Ook tijdens de zomermaanden 
blijft fietsclub De Zonnewijzer 
actief. We peddelen telkens 30 à 
40 km, met een verfrissende stop 
tussendoor. Naast de vaste fiet-
stochten trekken we in augustus 
op dagtocht.

 › 5 juli, 19 juli, 2 augustus en 16 augustus - 
verzamelen om 13.45 uur  
aan De Zonnewijzer

 › € 17 per jaar of € 1,5 per rit.
 › 30 augustus: dagtocht naar geheime 

bestemming – 24 euro voor leden en 30 
euro voor niet-leden - inschrijven in De 
Zonnewijzer

UITSTAP BELLEWAERDE
Samen met de Inloopwerking van 
het CAW organiseren we een uit-
stap naar Bellewaerde. We trekken 
ernaar toe met een grote bus. 

 › Woensdag 13 juli – vertrek om 9.15 uur aan 
de Inloop (Tuighuisstraat 40)

 › € 32 of € 6,40 met UiTPAS-korting
 › Inschrijven voor 8 juli in De Zonnewijzer 

TAPBILJART IN DE 
ZONNEWIJZER
Sinds kort staat in onze cafetaria 
ook een tapbiljart. Iedereen is 
welkom om deze tafel te komen 
inspelen. Daag gerust een andere 
bezoeker uit en kijk wie er aan 
het langste eind trekt. Spelen is 
gratis. Animo verzekerd!

WANDELCLUB UITSTAP 
NAAR POPERINGE
Heb je zin om 7 km mee te wan-
delen en het Hopmuseum in Po-
peringe te bezoeken? Iedereen is 
welkom. Meer info en inschrijven 
in Wijkcentrum De Zonnewijzer.

 › Vrijdag 15 juli – vertrek om 9 uur aan het 
station

 › € 15 voor het middagmaal + ticket  
Hopmuseum.

@llemaal digitaal: 
DE DIGIBANK KOMT 
NAAR JE TOE
Iets bijleren over alles wat digi-
taal kan? Een vraag stellen? Iets 
zelf uitproberen? Bij de Digibank 
staan we klaar om een antwoord 
te geven op je vragen over het 
gebruik van computer, smartpho-
ne, tablet, … en digitale toepas-
singen. Je krijgt ook info over de 
Digipunten en mogelijkheden 
voor laptopdonatie, internet voor 
iedereen, hulp aan huis, … 
Maak kennis met de nieuwe 
infosessies, lessenreeksen en 
workshops die dit najaar starten 
en schrijf je ter plekke in. 
Tijdens deze namiddag kan je ook 
enkele workshops volgen! 

 › Woensdag 7 september – V-Tex  
poortgebouw – 14 tot 18 uur – Gratis

 › Meer info via allemaal.digitaal@kortrijk.be 
of 056 27 75 52

 › het volledige aanbod:  
kortrijk.be/allemaaldigitaal
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Je wijkagent
Veemarkt - Plein - Buda: Timmy Decloedt
0498 90 98 42 - timmy.decloedt@police.belgium.eu

Sint-Jan: Lucas Crepel
0498 90 99 08 - lucas.crepel@police.belgium.eu

Venning: Stijn Vangeersdaele
0498 90 98 59 - stijn.vangeersdaele@police.belgium.eu

Wijkteam Centrum werkt vanuit:
Wijkcentrum De Zonnewijzer 
Langemeersstraat 6 

Wijkcentrum V-Tex 
Pieter De Conincklaan 23A 

Wijkcentrum Venning
Damastweversstraat 1 

Openingsuren bar 
Wijkcentrum Venning
MA van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur
WO van 13.30 tot 16.00 uur
VR van 13.30 tot 16.00 uur

Wijkcentrum De Zonnewijzer
MA van 9 tot 13.30 uur
DI - VR van 9 tot 18 uur

Inschrijven & reservaties
•  056 24 42 00
•  wijkteam.centrum@kortrijk.be
•  Kom langs tijdens de openingsuren van het onthaal:
 MA-DI van 9 tot 12 uur
 WO van 9 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 18 uur
 DO-VR van 9 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur

Meer info:
kortrijk.be/wijkteams
facebook: wijkteam centrum

Hoe heet deze jongedame en waar kan je haar regelma-
tig spotten?

Mail je antwoord naar wijkteam.centrum@kortrijk.be
en maak kans op een duoticket voor de Budascoop. 

Onthaalmedewerkers 
De Zonnewijzer 
Nancy, Fabrice en Nady staan dagelijks voor je klaar 
aan het onthaal. Ze zijn het eerste aanspreekpunt als 
je De Zonnewijzer binnenkomt. Ze helpen je:

• met reservaties, inschrijvingen en betalingen voor 
diensten en activiteiten

• met de aankoop van huisvuilzakken per stuk, kopieën, 
postzegels, …

• op weg naar de juiste persoon of dienst
• met het aanmaken van een UiTPAS of het inwisselen 

van punten

Je kan Nancy, Fabrice en Nady bereiken via het  
algemeen nummer 056 24 42 00.

Wedstrijd


