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Wijk- en dienstencentra Kortrijk weer
ac�ef: warme maal�jden, fiets- en
wandeltochten, (mobiele) zomerbars
en ac�viteiten voor kinderen
De wijkcentra in de binnenstad en deelgemeenten van Kortrijk kunnen opnieuw hun bezoekers

verwelkomen. Deze zomer doen ze dat voornamelijk met wijkac�es, bewegingsac�viteiten en

dienstverlening. Na een lange periode van extra ondersteuning voor mensen die normaal de

wijkcentra bezochten, trekken de wijkteams nu meer dan ooit de kaart van ontmoe�ng en verbinding.

Dit met de heropstart van de verse warme maal�jden in de wijkcentra zelf, fiets- en wandeltochten,

(mobiele) zomerbars en crea�eve ac�viteiten voor kinderen.
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Buurtbewoners kunnen opnieuw warme maal�jden ( €8 (standaard), € 5,50 (sociaal) en € 1 (extra

sociaal)) verkrijgen in Wijkcentrum Marke en in De Zevenkamer, het wijkcentrum in Heule. Net zoals

voorheen moet je je maal�jd op voorhand reserveren. De andere centra starten de maal�jden later op.

De dienst Maal�jden aan huis blij� ondertussen ook opera�oneel.

Tijdens de perioden van lockdown zetten onze medewerkers van de wijkteams
zich sterk in om ons publiek te blijven bereiken. Als extra ondersteuning hielpen
we mensen van gezinnen waar een besmet persoon was vastgesteld. Dit
met telefoongesprekken, drempelbezoeken en gratis diensten
zoals boodschappen doen. Het ging van juli 2020 tot nu om 444 interventies bij
deze gezinnen. Nu kijken ons publiek en de medewerkers er enorm naar uit om
terug samen te zijn.
— Bart Denys, coördinator Wijkcentra



Ook de wijkteams die in de centra werken blijven deze zomer paraat. Buurtwerkers, woonzorgverleners

en ergotherapeuten bieden hulp waar nodig, plannen ac�viteiten voor de thuisblijvers én gaan ac�ef op

huisbezoek. Daarnaast kan je ook terug reserva�es maken voor o.a. de pedicure, douches en het

wassalon. Om minder mobiele klanten van en naar het wijkcentrum te brengen, start de vervoersdienst

met vrijwilligers opnieuw op.

Ook in de zomermaanden hebben mensen nood aan ondersteuning en gerichte
dienstverlening. Waar sommige organisaties in de zomer gesloten zijn, zorgen
wij ervoor dat mensen in hun buurt ergens samen terecht kunnen. Zowel in de
binnenstad als in de deelgemeenten. Ik bedank graag alle medewerkers voor
hun blijvende inzet.
— Philippe De Coene, schepen van Zorg

Aan bewegings- en recrea�eve ac�viteiten geen gebrek deze zomer. Zo gaan er rommelstraten door in

de wijk Sint-Jan en plannen de vrijwilligers van enkele centra opnieuw fiets -en wandeltochten. De

wijkcentra van o.a. Heule, Bissegem en de Lange Munte halen hun zomerterras uit en Wijkteam Noord

trekt met Voiture (nvl. een mobiele bar) naar het Astridpark en de Vlasbloemstraat. De wijkcentra

plannen ook ac�viteiten met andere organisa�es. Zo trekt het team in Bellegem, speciaal voor de

allerkleinsten, met DasKunst de wijk in én organiseren de buurtwerkers samen met VZW Cirq het

buurtgerichte interac�eve radioprogramma: Blokbusters.

De wachtdienst van de huisartsenkring ZWV blij� in het weekend en op feestdagen ac�ef in

Wijkcentrum De Zonnewijzer. Ook de Wijkteams van Bissegem en de Zuidelijke Rand behouden voorlopig

hun werking in OC De Troubadour en OC De Wervel.

Voor alle info over ac�viteiten en openingsuren ga je best eens langs in je favoriet wijkcentrum, dicht in

je buurt of surf naar www.kortrijk.be/contact-wijkcentra
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