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Activiteiten & dienstverlening juli-augustus 2022

L A N G E  M U N T E  –  D R I E  H O F S T E D E N  –  C O N D É 

Buurtpicknick 
in het park
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In onze wijkcentra 
verzamelen we heel wat 
dienstverlening en info 
onder één dak, dicht in 
je buurt. Hieronder een 
selectie van nieuwigheden.  

We blijven open! 
Ook tijdens de zomermaanden kan je 
in jouw favoriete wijkcentrum terecht. 
Wij passen onze openingsuren niet 
aan en blijven open. Hou je dus niet 
in om een praatje te slaan aan ons 
onthaal, of iets fris te drinken in onze 
ontmoetingsruimte of op het terras. 

Mobiel recyclagepunt
Na een geslaagde proefperiode komt 
het mobiel recyclagepunt maandelijks 
naar onze buurten. Kom langs met jouw 
kleine stukken afval die niet in de rest-
afvalzak thuishoren. Wat je meebrengt, 
moet passen in een boodschappentas. 
Deze zomer vind je het mobiel recy-
clagepunt afwisselend op volgende 
locaties in onze wijk, telkens van 10 
tot 13 uur: 
19 juli: Lange Munte, Beeklaan
26 juli: Drie Hofsteden, Seringlaan
16 augustus: Lange Munte, Beeklaan
23 augustus: Drie Hofsteden, Seringlaan

Zomervakantie voor de  
buurtbibs
Van 21 juli tot en met 15 augustus 
zijn alle Kortrijkse buurtbibliotheken 
gesloten. Via mijn.bibliotheek.be kan je 
tijdens de sluitingsperiode je materi-
alen online verlengen of reserveren. 
Tot 20 augustus kan je wel terecht in 
de centrale bibliotheek. Vanaf 22 au-
gustus sluit de centrale bib voor een 
twaalftal weken en is er een tijdelijke 
pop-up bibliotheek in de Leiestraat 22.

Rap op stap
Iedereen heeft nood aan ontspan-
ning. Dat kan zowel een dagje uit 
zijn of wat vakantie. Heb je een 
verhoogde tegemoetkoming of heb 
je het financieel moeilijk en weet je 
niet goed waar te beginnen? 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 zorgeloos er even tussenuit kan. 

 › Je vindt Rap op stap in de Deelfabriek (Da-
mastweversstraat 1) en bij vzw Ak’zie  
(Veemarkt 56). Telkens op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.30 uur. Tijdens de zomer-
maanden maak je best eerst telefonisch een 
afspraak. Van 15 juli tot en met 25 juli kan je 
niet langsgaan bij Rap op Stap in Ak’zie.

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

Diensten & info
in onze wijkcentra

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.



3

Activiteiten in de kijker: 
juli-augustus 2022

PRETMOBIEL IN VAN 
RAEMDONCKPARK
Ook deze zomer komt AjKo met een 
mobiel speelparadijs naar verschil-
lende locaties in Groot-Kortrijk. 
Ben je tussen 6 en 12 jaar oud? 
Kom maar langs! Kinderen vanaf 
3 jaar zijn ook welkom, vergezeld 
door een volwassene. De zomer vol 
speelplezier start met een kick-off 
op vrijdag 1 juli om 14 uur in het Van 
Raemdonckpark (Drie Hofsteden). 
De Pretmobiel staat daar ook van 4 
tot 8 juli en op 29 en 30 augustus, 
telkens van 14 tot 18 uur.

 › Inschrijven is niet nodig.
 › Info bij Lore van AjKo: 0473 13 34 99 of 

www.fb.com/ajkovzw

KIDSKAMP  
LANGE MUNTE
Ben je tussen 6 en 12 jaar? Ga dan 
spelen, knutselen, fantaseren … 
met de kleine K en Buurtsport. Elke 
week staat er op verschillende 
locaties een ander thema op het 
programma. Het kidskamp strijkt 
de volgende weken in Wijk- en 
Ontmoetingscentrum Lange Munte 
neer, telkens van 14 tot 18 uur:
1 juli: Kick-off
4 tot 8 juli: Real life gaming
8 tot 12 augustus: Waterkamp
22 tot 25 augustus: Wilde Westen

 › Inschrijven is niet nodig.
 › Info bij Stijn van AjKo: 0491 86 66 28 of 

www.fb.com/ajkovzw

ONTMOETING IN EEN 
ZOMERS JASJE
Tijdens de maanden juli en au-
gustus steken we onze koffieklets 
en onderonsje in een zomers 
jasje. We wisselen onze pot koffie 
in voor een lekkere mocktail of 
een frisse frisco en plaatsen onze 
tafels en stoelen zo veel mogelijk 
buiten in de zon. 

 › Op dinsdag 5/7, 19/7, 2/8, 16/8 en 30/8 van 
14 tot 16 uur in Wijkcentrum De Bildings

 › Op vrijdag 1/7, 15/7, 29/7, 12/8 en 26/8 van 
14 tot 16 uur in Wijkcentrum Lange Munte

 › Meer info bij het onthaal

BUURTPICKNICK IN HET 
PARK
Sluit aan op onze gezellige en ge-
zonde lunch onder de bomen. Een 
lekkere quiche, koude pla, groen-
telasagne … Ontdek wat er op het 
menu staat bij ons onthaal. 

Dinsdag 12 juli van 11.30 tot 13.30 uur: 
Van Raemdonckpark
Donderdag 11 augustus van 11.30 tot 
13.30 uur: Blauwe Poortpark
Woensdag 24 augustus van 11.30 tot 
13.30 uur: Lange Muntepark

 › Prijs: maximum € 8 (kan variëren per 
gerecht)

 › Voor mensen met een verhoogde tege-
moetkoming geldt er een UiTPAS-korting 
van 80%

INFOSESSIE 
VOEDSELVERSPILLING 
EN WORKSHOP ‘KOKEN 
MET RESTJES’
Een gemiddeld Belgisch gezin 
verspilt tussen de 42 en 61 kg 
voedsel per jaar. Maar wie ziet 
het bos nog door de bomen tus-
sen THT, TGT en andere vermel-

dingen op de verpakking? Tijdens 
deze infosessie staan we stil bij 
de houdbaarheid en het bewaren 
van voedsel. En omdat we vooral 
leren uit de praktijk, organiseren 
we aansluitend een workshop 
‘koken met restjes’.

 › Vrijdag 2 september om 10 uur
 › Wijkcentrum Lange Munte – gratis
 › Inschrijven bij het onthaal t.e.m. 12 augustus

OPKUISACTIE NIEUW 
KORTRIJK
We houden op Nieuw Kortrijk een 
grootschalige opkuisactie. Wij 
voorzien vuilniszakken, hand-
schoenen en grijpers. Jullie de 
handen? Nadien genieten we 
samen van een heerlijke portie 
stoofvlees met frietjes.

 › Zaterdag 16 juli van 9 tot 11.30 uur. Vertrek 
aan de Olmenlaan.

 › Prijs voor stoofvlees met frietjes: € 3 
 › Inschrijven en info bij buurtwerker Danny: 

danny.verbeke@kortrijk.be of 0473 86 24 51

VERVOER 
Voor minder mobiele personen is er 
steeds vervoer mogelijk van en naar 
een activiteit. Informeer ernaar bij ons 
onthaal.
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Wijkteam Zuid werkt vanuit
3 locaties 
Wijkcentrum De Bildings  
Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan 60-62
Wijkcentrum Lange Munte
Beeklaan 81
Wijkcentrum De Condé
Condédreef 16
 
Dagelijks telefonisch te bereiken tussen 9 en 12 uur 
en tussen 13 en 17 uur op 056 24 48 70 

Openingsuren onthaal De Bildings
DI van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur
DO van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur

Openingsuren onthaal Lange Munte 
WO van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur
VR van 13 tot 17 uur

Inschrijven & reservaties
•  056 24 48 70 
•  wijkteam.zuid@kortrijk.be
•  kom langs tijdens de openingsuren van het onthaal

Wij huizen samen met de buurtbibliotheek
Openingsuren Buurtbib de Bildings
DI: van 16 tot 19 uur
WOE: van 14 tot 17 uur
ZAT: van 10 tot 12 uur
Openingsuren Buurtbib Lange Munte
MA: van 16 tot 19 uur
WOE: van 14 tot 17 uur
ZAT: van 10 tot 12 uur

De wijkinspecteurs: 
Lange Munte - Nico Couckuyt 
nico.couckuyt@police.belgium.eu – 0498 90 96 37
Bildings - Toon Quartier
toon.quartier@police.belgium.eu – 0498 90 96 99

Meer info:
wijkteam.zuid@kortrijk.be 
kortrijk.be/wijkteams 
fb.com/WijkteamZuidKortrijk

Organiseer je zelf graag iets?
Stuur ons een mailtje en we nemen contact met je op.

In welke straat werd deze foto genomen? Mail je 
antwoord naar wijkteam.zuid@kortrijk.be.  
Misschien win je wel een stevige boodschappentas 
van de buurtbibliotheek. 

De foto in de vorige editie werd genomen in de 
Roggelaan.

Jouw centrumleider 
Tom is onze nieuwe centrumleider. Hij staat in voor:

 de dagelijkse werking
 het reilen en zeilen in de wijkcentra
 het begeleiden en coachen van de vrijwilligers
 de planning van activiteiten en dienstverlening
 de planning van wijkacties samen met de collega’s 

van Wijkteam Zuid

Je kan Tom contacteren op tom.claerbout@kortrijk.be

Wedstrijd


