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Vrijwilligers, 
jullie zijn  
goud waard!
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Vrijwilligers zijn de motor van het 
wijkteam. We hebben zelf hulpverleners 
in huis, maar een groot deel van 
onze werking komt tot stand dankzij 
vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, ze 
bieden ondersteuning bij de organisatie 
van feestactiviteiten, ... Kortom: ze 
vormen het menselijk kapitaal van onze 
werking. Bij Wijkteam Zuidelijke Rand 
zijn dat er momenteel 50. Maar wat 
doen die helpende handen zoal?

We organiseren maandelijks in elke zuidelijke 
deelgemeente een open en vrijblijvend 
ontmoetingsmoment voor iedereen die zin heeft in een 
gezellige namiddag. Vrijwilligers helpen alles klaarzetten 
en opruimen, doen de afwas, bedelen de koffie en de taart 
en staan in de bar.

Vrijwilligers zijn ook sleutelfiguren voor onze ‘oe ist 
gesprekjes’ en huisbezoeken. Ze zijn onze ogen en oren. Ze 
helpen ons om te ontdekken hoe het gaat met de inwoners. 
Hebben die voldoende sociale contacten? Ervaren ze 
mobiliteits- of gezondheidsproblemen? Hebben ze hulp 
nodig om thuis te blijven wonen? Zijn er financiële zorgen? 
Als dat het geval is, kunnen we hen verder individueel 
begeleiden en helpen.

Onze fiets- en wandelclub organiseert regelmatig leuke 
uitstappen. Frisse fietsers en wilde wandelaars nemen 
elke maand een toffe en leuke groep mee op pad om te 
bewegen, want rust roest.

Computerassistenten staan wekelijks paraat om te 
helpen bij problemen met jouw computer, tablet of 
smartphone. Dat zijn vaak kleine dingen. Wat als je een 
mail krijgt die je niet vertrouwt, mag je klikken op de link? 
Wat doe je als je printer niet meer werkt?

De barmannen en -vrouwen baten de cafetaria van De 
Weister uit van A tot Z, alsof het hun eigen café is.

Vrijwilligers helpen ook vaak bij de organisatie van het 
culinair festijn of feestjes. Dan krijgt ieder een taak 
volgens eigen kunnen om het geheel in goede banen te 
leiden en er voor iedereen een leuke dag van te maken. Dat 
gaat van bonnetjes verkopen, vuur maken op de kerstmarkt, 
soep maken … tot de zaal vegen en stoelen zetten.

Tot slot krijgen we geregeld praktische hulpvragen van 
buurtbewoners. Zo is er altijd wel een dame of heer die 
een aantal keren per jaar hulp kan gebruiken in de tuin of 
woning of om ergens te geraken. Het wijkteam verbindt 
graag vraag en aanbod van buurtbewoners aan elkaar. We 
begeleiden je met plezier bij je engagement!

 › Heb je interesse? Of een idee?
 › Neem contact op met centrumleider Lieselot: lieselot.devlieger@kortrijk.be 

of 0473 86 24 30.

Vrijwilligers 
zijn van onschatbaar belang
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DANSNAMIDDAG
Er komt een deejay plaatjes 
draaien in De Weister. We gaan 
weer dansen, dansen, dansen!

 › WKC De Weister | 31 augustus | 14.30 – 18 uur 
Gratis | Inschrijven via  
wijkteam.zuidelijkerand@kortrijk.be  
of 056 27 77 65

WEKELIJKSE 
CURSUSSEN
Taal: Italiaans 1A.
WKC Bellegem | 21 september 
2022 – 26 april 2023 | 9 – 11.30 
uur | € 100 

PC: Smartphone/tablet 
(Android) – deel 1.
WKC Bellegem | 12 september 
2022 – 16 januari 2023 | 13.30 – 
16.45 uur | € 50 Kortrijkzaan -  
€ 110 niet-Kortrijkzaan 

PC: Apps voor elke dag.
WKC De Weister | 9 september – 
10 oktober | 8.45 – 12 uur | € 55 

 › Inschrijven voor alle cursussen via  
wijkteam.zuidelijkerand@kortrijk.be  
of 056 27 77 65

BLOKBUSTERS
Blokbusters, dat is het stelletje 
ongeregeld van de kunstenorgani-
satie CirQ dat op z’n Radio Gaga’s de 
mooie en poëtische verhalen van de 
gewone mens centraal stelt. Vertel 
je verhaal, zing een lied of vraag 
een plaatje aan. Of luister gewoon 
mee via 104.4 FM en kom alles te 
weten over het leven en de talenten 
van lokale buurtbewoners. Breng je 
eigen stoeltje mee. Via www.blok-
busters.tv kan je ook live volgen.

 › ‘de platse’ van Rollegem | 9 september | 
 17 – 20 uur | Gratis

 › Heb je zin om iets te komen vertellen?  
Contacteer lieselot.devlieger@kortrijk.be  
of 0473 86 24 30

@llemaal digitaal: 
WORKSHOP 
LASERSELFIE 
Ontdek lasersnijden! Met een 
portret maak je een unieke selfie 
in het programma Inkscape en 
daarna tover je dit om tot een 
bijzondere sleutelhanger. Voor 
kinderen vanaf het vierde leerjaar.

i.s.m. buurtbib Rollegem en 
De creatieve STEM

 › Bib Bellegem | 21 september | 14 – 17 uur | 
Gratis | Inschrijven via  
wijkteam.zuidelijkerand@kortrijk.be  
of 056 27 77 65

 › Het volledige aanbod:  
kortrijk.be/allemaaldigitaal

CULINAIR FESTIJN 
AALBEKE

Tartaar van zeebaars met ag-
rumsalade met glas wijn

***
Varkenshaasje en croûte met 

Wostyn mosterdsaus, bladspi-
nazie en aardappelkroketjes met 

glas wijn
***

Cerises jubilé hetzelfde maar 
anders … met koffie

 › WKC De Weister | 22 september | 11.30 – 14 uur 
€ 20 – € 4 met UiTPAS met kansentarief | 
Inschrijven tot 14 september via  
056 27 77 65 | Vervoer aan huis is mogelijk: € 2 
heen en terug

WORKSHOP 
THERMOLIGHT
Heb je altijd al je eigen nachtlamp-
je willen maken? We combineren 
thermoforming met 3D-printen 
en basis elektronica om een leuke 
sfeerlamp te maken. Voor kinde-
ren vanaf het eerste leerjaar.

 › WKC De Weister | 19 oktober | 14u – 17 uur | 
Gratis | Inschrijven via  
wijkteam.zuidelijkerand@kortrijk.be  
of 056 27 77 65

LICHTJES OP HET 
KERKHOF
Met het wijkteam gaan we langs op 
het lokale kerkhof. We hopen wat 
licht te brengen tijdens donkere of 
moeilijke dagen. Dit doen we graag 
door een gesprek en het schenken 
van een mooie kaars. Je vindt ons 
telkens ter hoogte van de kraantjes. 
Bij regenweer gaat dit niet door.

 › Kerkhof Aalbeke | 18 oktober | 14 – 16 uur
 › Kerkhof Kooigem | 20 oktober | 14 – 16 uur
 › Kerkhof Rollegem | 25 oktober | 14 – 16 uur
 › Kerkhof Bellegem | 27 oktober | 14 – 16 uur

Activiteiten & info
aug–sept–okt  2022



Wijkteam Zuidelijke Rand 
werkt vanuit:
Wijkcentrum De Weister 
Lijsterstraat 2, 8511 Aalbeke

Wijkcentrum Bellegem  
Zomerplein 1, 8510 Bellegem

056 27 77 65
wijkteam.zuidelijkerand@kortrijk.be

Onthaaluren Wijkcentrum 
Bellegem
Maandag: 9 tot 12 uur en 13.30 tot 16.30 uur

Onthaaluren Wijkcentrum 
De Weister
Donderdag en vrijdag:
9 tot 12 uur en 13.30 tot 16.30 uur

Openingsuren bar
wijkcentrum De Weister
Maandag t.e.m. zaterdag: 14.30 tot 18 uur
Eerste en tweede zondag van de maand: 14.30 tot 18 uur

Inschrijven & reservaties
> 056 27 77 65
> wijkteam.zuidelijkerand@kortrijk.be
> Kom langs tijdens de onthaaluren  

Meer info:
kortrijk.be/wijkteams
fb.com/WijkteamZuidelijkeRand

Onze maandelijkse activiteitenkalender vind je in 
het wijkcentrum en de OC’s

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

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.

Jouw onthaalmedewerkers
Delphine en Véronique zijn hét warme gezicht 
wanneer je bij ons binnenkomt. Ze staan klaar voor 
jouw inschrijvingen en reservaties, verkopen kleine 
producten zoals huisvuilzakken per stuk, rattenvergif, 
postzegels … en bieden een luisterend oor. Ze zijn 
het aanspreekpunt, vaak je eerste contact met ons 
wijkteam.

Contacteer:
056 27 77 65
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