
 07 juli 2021, 16:00 (CEST)

Ontmoe�ngscentra terug open
Voor de vele gebruikers van de ontmoe�ngscentra breken er betere �jden aan. De ontmoe�ngscentra

waren gesloten vanaf oktober 2020 tot in juni 2021. Nu kunnen alle OC's opnieuw gebruikt worden

door verenigingen en vrijwilligers. Uiteraard moeten de coronaregels nog al�jd gerespecteerd worden.

Sinds 1 juli kunnen er ook opnieuw publieksmomenten georganiseerd worden.

Opfrisbeurt voor het PC Rollegem

De vrijwilligers van de OC raad van Rollegem gingen �jdens de slui�ng van het OC aan de slag om het

Parochiaal Centrum een opfrisbeurt te geven. Ze zorgden voor een nieuwe toog, vloer en kastenwand.

De zaal kreeg ook een grondige schilderbeurt. Budget € 15.000.

⏲

http://pers.kortrijk.be/


"We zaten niet stil tijdens de sluiting als gevolg van corona, maar pakten de
infrastructuur aan om zo een nog betere service te kunnen bieden aan de
Rollegemse verenigingen."
— Mickel Schepens, vrijwilliger OC raad Rollegem

"Geen dag te vroeg kunnen de vrijwilligers en medewerkers opnieuw
activiteiten organiseren in de deelgemeenten en binnenstad. Van comedy tot
optredens of vergaderen met je vereniging: het kan terug. Een dikke duim voor
de vrijwilligers die zelf het Parochiaal Centrum van Rollegem een opfrisbeurt
gaven tijdens de sluitingsperiode." 
— Stephanie Demeyer, schepen van ontmoe�ngscentra, deelgemeenten en OC's

Zomerkalender 2021:

De zomerkalender in de OC's hee� heel wat moois in pe�o:

OC De Vonke

-        3 juli: springkastelenfes�val was een groot succes.

OC Aalbeke

-        10 juli: Midzomer Comedy Night met Amelie Albrecht

OC Molenheem

-        14 en 28 juli + 11 en 25 augustus: ’t klapke, bar- en ontmoe�ngsmomenten.

OC De Troubadour

-        Grasperi�ef (www.kortrijk.be/grasperi�ef) met:

o   11 juli: Lyrondell

o   22 augustus: Z-Curse

o   29 augustus: Skullfuckers

OC Marke

-        Zomer in Marke (www.kortrijk.be/zomer-in-marke):

o   tot 31 augustus: Kunst in Marke: kunst ontdekken langs een parcours in Marke

o   22 augustus: Feest in het Park: met ontbijt, dauwwandeling, workshops, barbecue en film.

OC Rollegem

-        Buitenconcerten:

o   27 augustus: Murder in Mississipi

o   18 september: Rebecca & the Randoms

Openluchtcinema's:

http://www.kortrijk.be/grasperitief
http://www.kortrijk.be/zomer-in-marke


Film in openlucht in elk van de deelgemeenten. Alle info: www.kortrijk.be/openluchtcinema

Alle informa�e kan je terugvinden via www.kortrijk.be/ontmoe�ngscentra.

Coronaregels

Uiteraard moeten de coronaregels nog al�jd gerespecteerd worden. De belangrijkste zijn: afstand

houden, luchtcircula�e, CO² me�ng en een beperking van het aantal deelnemers.

Specifiek voor de heropstart van ac�viteiten van socio-culturele verenigingen, verwijzen we ook naar de

info die ter beschikking wordt gesteld bij de respec�evelijke koepel- en steunorganisa�es of op

www.coronagids.be. We verwijzen hierbij naar de afspraak om voor elke ac�viteit een Covid-coördinator

aan te duiden, en een risicoanalyse en draaiboek op te maken.

 

https://www.kortrijk.be/openluchtcinema
https://www.kortrijk.be/ontmoetingscentra
http://www.coronagids.be/



