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Activiteiten & dienstverlening zomer 2022

O V E R L E I E  -  P I U S

Niet zomaar 
een zomer!
Maak je klaar voor zon en samenzijn. 
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Rap op stap
Iedereen heeft nood aan ontspanning. 
Dat kan zowel een dagje uit zijn of 
wat vakantie. Heb je een verhoogde 
tegemoetkoming of heb je het financi-
eel moeilijk en weet je niet goed waar 
te beginnen? Rap op stap gaat op 
zoek naar betaalbare daguitstappen 
of meerdaagse vakanties. Dit initiatief 
zoekt en boekt met je samen, zodat je 
zorgeloos er even tussenuit kan. 
Je vindt Rap op stap in de Deelfabriek 
(Damastweversstraat 1) en bij vzw 
Ak’zie (Veemarkt 56). Telkens op 
woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur. Tijdens de zomermaanden maak 
je best een telefonische afspraak. 
Van 15 t.e.m. 25 juli kan je niet langs-
gaan bij Rap op Stap in Ak’zie (verlof). 

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

Pretmobiel in Astridpark 
Deze zomer komt AjKo met een mo-
biel speelparadijs voor kinderen tus-
sen 6 en 12 jaar naar het Astridpark. 
Kinderen vanaf 3 jaar zijn ook welkom, 
vergezeld door een volwassene. De 
Pretmobiel staat er van 8 t.e.m. 12 
augustus, steeds van 14 tot 18 uur.

 › Inschrijven is niet nodig.
 › Info: 0473 13 34 99 of www.fb.com/ajkovzw

Zomerse uitstap naar Texture
Speurneuzen gezocht deze zomer! 
Je krijgt één uur de tijd om een 
stinkbom in Texture te ontmantelen. 
Faalt de opdracht, dan stinkt heel 
Kortrijk naar de rootgeur van weleer. 
Of ruik jij de overwinning al? Schat-
ten van Vlieg in Texture is gemaakt 
voor gezinnen met kinderen tussen 
6 en 10 jaar.

 › 1 juli t.e.m. 31 augustus.  
Telkens van 10 tot 17 uur. 
Texture is gesloten op maandag.

 › Gratis voor kinderen < 13 jaar. Als volwassene 
koop je een museumticket.

 › www.texturekortrijk.be 

Gevelbankjes 
Je zag ze misschien al schitte-
ren: de nieuwe zitbankjes aan het 
wijkcentrum. Je kan er een praatje 
slaan met buurtbewoners of even 
uitrusten op je traject tussen Buda 
en het Astridpark. Maak er gebruik 
van, ze staan er speciaal voor 
jou. En misschien brengt het je op 
ideeën en plaats je zelf een bankje 
voor je raam. Gezelligheid troef 
deze zomer. 

 › Info: ine.vandenborre@kortrijk.be  

Dienstverlening & info
in Wijkcentrum Overleie

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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VOITURE IN DE 
KOOLKAPPERSSTRAAT 
Op het einde van de zomervakan-
tie komt de Voiture opnieuw naar 
het speelplein aan de Koolkap-
persstraat. 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 wijkteammedewerkers? 
Ook dan kan je bij ons terecht. 

 › Woensdag 24 augustus – 16 uur – gratis
 › Koolkappersstraat (Pius)

@llemaal digitaal: 
SOCIALE MEDIA VOOR 
OMA’S EN OPA’S
In deze korte sessie (5 lessen) maak 
je kennis met verschillende apps 
voor sociale media. Je leert eerst 
een account met veilig wachtwoord 
aanmaken. Daarna maak je stap
voor stap kennis met de mogelijk-
heden van de app. Op het einde van 
deze sessie kan je meepraten over 
Facebook, Instagram, WhatsApp, 
Snapchat en TikTok en kan je de
posts van je (klein)kinderen volgen. 
Deze cursus is zowel geschikt voor 
wie met een Apple iPhone als een 
Android smartphone werkt  

 › Woensdagen 14 – 21 – 28 september en 
5 – 12 oktober van 8.45 tot 12 uur. 

 › Wijkcentrum Overleie
 › € 45 / € 9 (UiTPAS-korting)
 › Inschrijven: wijkteam.noord@kortrijk.be  

of aan ons onthaal. 

 › Het volledige aanbod:  
kortrijk.be/allemaaldigitaal

ABC-ZOMER
Activiteiten op donderdag voor 
kinderen tussen 6 en 12 jaar uit 
de buurt. 
• 7 juli: Knutseldag of speelse 

buitenactiviteit (afhankelijk van 
het weer).

• 14 juli: Picknick en workshop 
Seda’s bloemen. Start om 12 
uur (eigen picknick meenemen).

• 18 augustus: Bezoek Texture: 
Schatten van Vlieg.

• 25 augustus: Knutseldag of 
speelse buitenactiviteit (afhan-
kelijk van het weer).

 › 14 – 16 uur (behalve op 14/7). 
 › € 0,50 (drankje en hapje inbegrepen)
 › Wijkcentrum Overleie
 › Inschrijven: wijkteam.noord@kortrijk.be  

of aan ons onthaal

CROQUE’N ROLL!
Zin in een klassieke croque-mon-
sieur of ben je meer een fan van 
de vrouwelijke versie? Liever 
wat spaghettisaus erop? Zelfs 
voor de veggie-lovers voorzien 
we een gepast alternatief. Op 
de achtergrond draaien we wat 
rock-’n-rollmuziek. 

 › Maandag 22 augustus om 12 uur.
 › Prijs: afhankelijk van soort croque, middag 

zelf te betalen 

 › Wijkcentrum Overleie
 › Inschrijven: wijkteam.noord@kortrijk.be  

of aan ons onthaal

DE BUURTKEUKEN
Onze vrijwilligers maken weer 
een heerlijke schotel klaar. We 
starten het nieuwe seizoen met 
een heerlijke couscous-schotel 
met kip. Mensen die niet in de 
wijk wonen, schrijven zich in op 
een wachtlijst. 

 › Woensdag 7 september – vanaf 12 uur
 › € 5
 › Wijkcentrum Overleie
 › Inschrijven kan vanaf 1 augustus: wijkteam.

noord@kortrijk.be of aan ons onthaal

 › Let op: dit is een buurtactiviteit. Woon je 
niet in de wijk, dan kan je je inschrijven op 
de wachtlijst.

TAAL LEREN IN JE WIJK
Wist je dat de wijkcentra i.s.m. 
CVO Miras overdag taalles-
sen organiseren? Zo kan je dit 
najaar in Wijkcentrum Over-
leie terecht voor Engels 4A en 
Frans 5B. Er starten ook twee 
beginnerscursussen op: Spaans 
1A (Wijkcentrum Bissegem) 
en Italiaans 1A (Wijkcentrum 
Bellegem).

 › Bekijk het volledige aanbod op  
www.kortrijk.be/wijkteams of kom langs 
in het wijkcentrum.

Activiteiten juli-augustus 2022
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Je wijkagent
Adi Lecluyse – Overleie
adi.lecluyse@police.belgium.eu - 0498 90 96 33
Nathalie Defever  – Pius
nathalie.defever@police.belgium.eu  - 0498 90 97 66

Wijkteam Noord werkt vanuit:
Wijkcentrum Overleie  - Overleiestraat 45

Openingsuren* 
onthaal wijkcentrum
•  056 27 73 80
•  wijkteam.noord@kortrijk.be 
•  Kom langs tijdens de openingsuren van het onthaal: 
MA    van 10 tot 12 uur
DI    van 9 tot 12 uur
WO - VR    van 13.30 tot 17 uur

Openingsuren* bar 
Wijkcentrum Overleie
MA van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
DI van 9 tot 12 uur
WO van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
DO van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
VR van 13.30 tot 17 uur

*Opgelet: van 18 juli t.e.m. 12 augustus zijn
het onthaal en de bar gelijktijdig open:
Elke namiddag van 13.30 tot 17 uur. 
Wijkcentrum gesloten op: 11, 21 & 22 juli en op 15 
augustus.

> Op maandagvoormiddag koffiekoeken te verkrijgen.
> Iedere 2e donderdag van de maand: koffie en taart 

(14/7 & 11/8).

Als vrijwilliger aan de slag?
> 0473 86 24 07
> femke.ugille@kortrijk.be

Meer info:
wijkteam.noord@kortrijk.be
kortrijk.be/wijkteams
fb.com/WijkteamNoordKortrijk
Onze maandelijkse activiteitenkalender kan je  
vinden in het wijkcentrum.

In welke straat wonen Jurgen en Johan? 
Mail je antwoord naar wijkteam.noord@kortrijk.be
en maak kans op een gezinsticket  voor Minigolf Overleie.

MINIGOLF OVERLEIE, 
elke dag open

Dankzij onze vrijwilligers is Minigolf Overleie deze zomer 
elke dag open. In juli en augustus kan je op weekdagen, 
in het weekend en op feestdagen een balletje slaan:

• Elke dag open van 14 tot 19 uur
• Laatste spel start om 17.30 uur
• Je hoeft enkel te reserveren als je met meer dan 15 

personen komt: wijkteam.noord@kortrijk.be  
of 056 27 73 80

• € 3 per persoon / € 1 voor kinderen jonger dan 12 jaar
• Graag cash en gepast betalen
• Locatie: Graaf de Smet De Naeyerlaan (Astridpark)

Minigolf Overleie is in september elk weekend 
open.

Wedstrijd


