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Gesloten op Paasmaandag 18 april
Op Paasmaandag gaan wij er even tussen uit en is het LDC gesloten.
We ontvangen je graag terug vanaf dinsdag 19 april

Feest op Sint-Jan:
Rommelmarkt

Op deze zondag vindt de 10e editie van
Rommelmarkt Sint-jan (eindelijk) plaats.
Deze gaat door in de volgende straten:
Stasegemsestraat, Pieter de Conincklaan,
Vaartstraat, Schaekenstraat, Graaf Gwijde
van Namenstraat, Sint-Jansplein,
Jan Breydellaan en op het Prinses
Marie-Joséplein. Inkom gratis. Van harte
welkom!

Aanspreekpunt
Iedere weekdag kan je terecht
tussen 09u00 en 12u30 en van
13u30 tot 17u00 bij één van
onze aanspreekpunten.

Dorst gekregen van al het ‘shoppen’?
Spring dan binnen in het LDC en geniet van
een heerlijke tasje koffie of iets fris. Heb
je eerder een kleine honger? Passeer dan
snel even aan ons snackkraam. Ook voor de
kleinsten onder ons voorzien we iets leuks.

Jacy De Volder
Centrumleider

Gail Buysschaert
Medewerker LDC

Zondag 24 april 2022 I 8u tot 16u
Sint-Janswijk Kortrijk

TEXtival wordt dit jaar TEX//MEX
Zondag 24 april 2022 I Start om 10u30 I Feest op Sint-Jan

Openingsuren cafetaria
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:		
Zaterdag:
Zondag:		

13u30 - 18u00
13u30 - 18u00
13u30 - 18u00
13u30 - 18u00
13u30 - 18u00
Gesloten
(Voorlopig) gesloten

Bereikbaarheid
Bus: Het dienstencentrum is
bereikbaar via bus 9
(Cederlaan-Kortrijk station). Vanaf
de halte Kortrijk Sint-Janskerk is
het nog 200m te voet.
Auto: Rond de Sint-Janskerk zijn
verschillende parkeerplaatsen
die zich bevinden in betaalzone
KOR2.

Naast de rommelmarkt is er ook het jaarlijkse gratis festival voor jong en oud(er)
op de VTEXsite. Haal je sombrero en cowboylaarzen maar uit de kast want dit jaar
gaan we de Mexicaanse tour op. Van harte welkom vanaf 10u30. Meer info via
www.textival.be.

Week van de
Valpreventie
Van 25 april – 29 april I Gratis

Struikelen, uitglijden… Een ongelukje is snel
gebeurd. Tijdens de week van de valpreventie
geven we jullie graag verschillende tips om dit
zoveel mogelijk te voorkomen. Dit niet enkel
via een quiz, maar ontdek ook de tips op onze
scheurkalender of speel ons valspel (= een
variant op ganzenbord). Geniet bovendien
van een heerlijke smoothie op donderdag of
vrijdag want (tip:) ook onze voeding speelt
een belangrijke rol bij valpreventie.

De sociale
dienst in
het LDC
Iedere dinsdag I 10u - 12u
Gratis

Worstel je met vragen als
‘Welke rechten heb ik als
mantelzorger?’, ‘Welke
documenten moet ik invullen
voor de aanvraag van
hulpmiddelen?’… Kom dan op
dinsdagvoormiddag langs. Onze
collega’s van de sociale dienst
helpen je graag verder. Een
afspraak maken op voorhand
hoeft niet!

Terugkerende
activiteiten
Creatieve hobbyclub
Hou je ervan om creatief bezig te zijn
in goed gezelschap? Wekelijks gaan
we samen aan de slag en maken we
de leukste dingen met huis, tuin- en
keukenmateriaal. Heb je vragen?
Vrijwilligster Jeannine staat je graag bij
met raad en daad.
Wekelijks op dinsdag I Start om 14u00
Gratis activiteit

Programma APRIL 2022
Huisdieren@deVilla
We beseffen pas op Wereld
Zwerfdierendag hoe goed ons eigen
huisdier het heeft. Breng vandaag, in
kader van deze dag, jouw huisdier mee.
We voorzien alvast iets lekkers voor
jouw viervoeter. Daarnaast maken we
met veel plezier een mooie foto en
bezorgen we jou deze online.
Ligt er thuis nog dierenvoeding in jouw
weg? Wil je graag meewerken aan de
actie van stad Kortrijk ‘Poezewoef’?
Breng deze dan mee naar het LDC en
wij zorgen ervoor dat die bij de juiste
persoon terecht komt
Maandag 4 april I Start om 14u
Gratis activiteit

Voor alle inlichtingen kan je terecht
bij Ingrid Bortier 0474 95 15 83
(buurtbewoonster op het Sint-Jansplein).
13 april en 27 april I Start om 14u
Gratis activiteit

Samen creatief: (groot-)ouder
– (klein-)kind in kader
van Pasen
Altijd al willen boetseren, gekke figuren
willen maken… samen met jouw (klein-)
kind, maar had je geen idee hoe hieraan
te beginnen? Kom dan deze namiddag
naar het LDC. Samen gaan we aan de
slag.

Beweegkriebels in
LDC de Villa
i.s.m. CDV het Portiek

Wekelijks kan je op donderdag in de
cafetaria terecht voor een lekker dessert
aan een democratische prijs. Kom langs
en laat je verrassen!
Elke donderdagnamiddag vanaf 14u00

Op zijn eerste dag als liftjongen vliegt
Abeltje met drie liftgangers met lift en al
het dak uit van warenhuis Knots. Samen
beleven ze allerlei dolle en spannende
avonturen.
Donderdag 7 april I Start om 14u30
Gratis I Inschrijven tegen
dinsdag 5 april

Breicafé
Breien is weer helemaal terug van
weggeweest. Niets gezelliger dan samen
breien bij een potje dampende koffie.
Wil je graag leren breien of heb je vragen
over je breiwerk? Vrijwilligers Sonia en
Leona helpen je graag verder!

Vrijdag 8 april I Start om 14u
Gratis activiteit I Inschrijven op voorhand

Dinsdag 5 april I Start om 14u30
1 euro per duo I Inschrijven tegen
maandag 4 april

Zoete donderdag

Voor (groot-)ouder en (klein-)kind en alle
andere filmliefhebbers

In het LDC hebben we wol en
breinaalden ter beschikking, maar breng
gerust je eigen materiaal mee.

Bridgen op woensdag
Hou je van kaarten? En van een
leuke namiddag met vrienden?
Kom dan kennis maken met onze
bridge activiteit. Ervaren spelers
tonen je hoe een bridgenamiddag
werkt. Interesse om in te schrijven?
Of om gewoon eens te kijken?

Filmnamiddag met popcorn:
‘Abeltje’

Zorgde Covid-19 ervoor dat je ideale
sportieve ontspanning vond? Of ben je
nog op zoek? Bezoek dan deze namiddag
onze actieve ontspanningsbeurs (met
vb. tafelvoetbal, pingpong, petanque…)
en wie weet ontdek jij de sport die het
beste bij jou past.
Woensdag 6 april I Start om 14u00
Gratis activiteit I Inschrijven tegen
maandag 4 april

Knuffelturnen
i.s.m. Gezinsbond Kortrijk
Maak kennis met knuffelturnen tijdens
deze unieke sessie voor kleuters
tussen 3 en 6 jaar. Plezierbeleving
staat hier voorop. De begeleider
speelt in op het initiatief, de reacties
en gevoelens van het kind. Op die
manier beleven kinderen succes, voelen
ze zich gewaardeerd en wordt de
bewegingsexploratie bevorderd.
Maandag 11 april I 14u30-15u30
Prijs: 5 euro (leden krijgen 2 euro op hun
lidkaart) I Inschrijven via
gezinsbond.kortrijk@gmail.com

Programma APRIL 2022
Spelletjesnamiddag
Ben je ook zo’n fan van
gezelschapsspelletjes? Hou je er
stiekem van om te winnen? Schrijf
je dan snel in en doe mee met onze
eerste spelletjesnamiddag. In het
LDC beschikken we over een ruim
assortiment, maar breng gerust je eigen
spel mee.
Dinsdag 12 april I Start om 14u30
Gratis activiteit I Inschrijven tegen
maandag 11 april

Paaswandeling
Met als afsluiter een jenever of warme
chocomelk.
Wandelen is goed voor het algemeen
welzijn. Onze vrijwilligers Bernard en
Dirk stippelen voor deze namiddag 2
wandelingen uit: om 14u vertrekken we
voor een wandeling van +-7km OF om
14u30 starten we met een tocht van
+-3km. Tijdens beide wandelingen zijn
verschillende rustpunten voorzien.
Woensdag 20 april I Start om 14u of 14u30
Gratis activiteit I Inschrijven tegen
dinsdag 19 april

Quiz valpreventie
In kader van de week van de valpreventie
organiseren we een spannende
valquiz. Test je kennis en ontdek zo
de belangrijkste risicofactoren. We
geven ook heel wat tips and tricks om
mogelijke ongelukjes te voorkomen.
Maandag 25 april I Start om 14u30
Gratis activiteit I Inschrijven tegen
vrijdag 22 april

Workshop ‘Mijn smartphone
als GPS’
i.s.m. Seniorennet

Vensterbank tuinieren

Chocoladeproeverij
i.s.m. Oxfam Wereldwinkel Kortrijk
Dompel je onder in (h)eerlijke chocolade!
Proef deze zoete zonde in al zijn geuren
en kleuren. Ondertussen vertellen we je
het bittere verhaal achter chocolade en
welke impact eerlijke handel heeft op
het leven van de cacaoproducenten.
Om duimen en vingers bij af te likken.
Donderdag 14 april I Start om 14u30
4 euro I Inschrijven tegen
maandag 11 april

Zangnamiddag
Heb jij een stem als een nachtegaal? Of
ben je eerder van het type ik- zing-graagonder-mijn-douche? Kom dan zeker deze
namiddag langs! We zingen samen de
grootste hits uit verschillende genres.
Je zingt mee wat je wilt.

Met de lente in het land willen we graag
het muurtje aan de voorkant van het LDC
wat opfleuren met kleurrijke bloemen en
prachtige planten. Zin om mee te helpen
planten, zaaien en onderhouden? Laat
het ons zeker weten! Deze namiddag
gaan we alvast van start.
Heb je thuis nog wat bloemzaadjes op
overschot die je niet langer wilt, breng ze
gerust binnen of plant ze zelf in één van
onze bakken.
Donderdag 21 april I Start om 14u
Gratis activiteit

Soepverkoop
Het weer wordt stilaan beter, toch
genieten we nog steeds van een heerlijk
tasje soep. Voor slecht 2 euro kan je
bij ons terecht voor een litertje vers
bereide soep. Reserveer snel jouw potje
bloemkoolsoep voor deze maand!
Vrijdag 22 april I Vanaf 14 uur
2 euro per liter I Inschrijven tegen
woensdag 20 april

Dinsdag 19 april I Start om 14u30
Gratis activiteit I Inschrijven tegen
vrijdag 15 april

Je smartphone lijkt het aanwezen
apparaat om mee te navigeren: je hebt
hem namelijk altijd bij je, er zit een gpsontvanger in om je te locatie te bepalen
en met een navigatie-app brengt hij
jou naar je bestemming. Tijdens deze
workshop leer je de beste apps kennen
en hoe je deze gebruikt.
Om deze workshop te kunnen volgen,
breng je een smartphone mee met
opgeladen batterij.
Woensdag 27 april I 9u-12u I 3 euro
(inclusief een koffie) I Inschrijven tegen
maandag 25 april

Bezoek aan de markt
van Harelbeke
Hou jij van lokale producten, maar is de
markt van Kortrijk niet helemaal jouw
ding? Ga met ons mee en breng een
bezoek aan de markt in Harelbeke.
Donderdag 28 april I 9u aan de Villa –
Terug om 11u30 I 2 euro
Inschrijven tegen dinsdag 26 april

inschrijven
Via mail: devilla@dekorenbloem.net
Telefonisch: 056/28 81 81
Of spring even binnen in het LDC.
Betalen gebeurt altijd de dag zelf.

www.dekorenbloem.net - 056 28 81 81

