Gratis maandelijks programmaboekje

JULI - AUGUSTUS 2022

Lokaal dienstencentrum op het Sint-Jansplein 13, Kortrijk

In de KIJKER
Contact
Sint-Jansplein 13
8500 Kortrijk
T: 056 28 81 81
GSM: 0476 92 31 35
E: devilla@dekorenbloem.net
www.dekorenbloem.net
Facebook: @LDCdeVilla
Instagram: ldcdevilla_kortrijk

Tip!
We blijven gans de vakantie open!
Ook op zondag!
Enkel op de feestdagen
(21 juli en 15 augustus) gaan we er even
tussenuit en is het LDC gesloten.

Erkenningsnummer PE3241 OR
BE 0418-825-412
RPR Gent afdeling Kortrijk

Bereik ons snel
en gemakkelijk!

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

Heb je een vraag? Is bellen of mailen niet
helemaal jouw ding? Stuur ons dan snel
een berichtje via vb. Whatsapp want vanaf
nu kan je ons ook bereiken op het nummer
0476 92 31 35! (Dit tijdens de werkuren)

Jacy De Volder
Centrumleider

Start één van onze gratis wandel- of
fietstochten aan het LDC
Charlotte Goblet
medewerker

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

13u30 - 18u00
13u30 - 18u00
13u30 - 18u00
13u30 - 18u00
13u30 - 18u00
Gesloten
13u30 - 18u00

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.

Verken onze buurt samen met jouw gezin,
vrienden… Ga naar LDC de Villa, ontvang één
van onze gratis wandelzoektochten (keuze
tussen +-3 km in het centrum of +-7 km eerder
in de natuur) of fietstochten en trek er op uit
(iedere namiddag mogelijk, behalve op zaterdag).
Eindigen doe je opnieuw aan het LDC. Los de
vragen en/of opdrachten op onderweg, ruil deze
in en geniet van een gratis ijsje in onze cafetaria.

De sociale dienst in het LDC
Iedere dinsdag | 10u-12u
Worstel je met vragen als ‘Welke rechten heb
ik als mantelzorger?’, ‘Op welke premies heb ik
recht?’… Ook tijdens de zomervakantie staan de
collega’s van de sociale dienst voor je klaar! Een
afspraak maken op voorhand hoeft niet alsook is
dit volledig gratis!

Zomer
activiteiten
Zomerse fietstochten
Deze namiddag vertrekken we voor een
gezellige fietstocht in de omgeving van
Kortrijk. De uitgestippelde route brengt
ons langs mooie en soms verborgen
kantjes. Onderweg houden we even halt
om de keel te smeren (drankje zelf te
betalen).
Maandag 18 juli EN maandag 29 augustus
13u45 - 17u00 I Inschrijven tegen de
donderdag voordien I Gratis activiteit

Zomerbabbels
Op deze dagen kan je ons terugvinden
op het kerkplein of Marie-Joséplein. We
staan er klaar om ons voor te stellen, al
je vragen te beantwoorden of voor een
fijne babbel! We voorzien ook een gratis
drankje en hapje.

Programma JULI - AUGUSTUS 2022
JULI
Geleide wandeling ‘a cup of
George’ i.s.m. Cultuursmakers
Ken je het verhaal van George
Washington… Niet de president, maar
de in Kortrijk geboren gelijknamige
uitvinder? Het is een verhaal van wijd
vertakte familiebanden, ondernemingen,
migraties, uitvindingen, tegenslagen en
successen. Op onze wandeling hebben
we ook aandacht voor het industrieel
verleden van onze Sint-Janswijk. Na de
wandeling genieten we nog van een
drankje in het LDC.

Nummer 51. Numéro 37. Dames en
heren, nummer 48 mag geschrapt
worden. BINGOOO! Het klinkt je alvast
bekend in de oren. Een toffe bingo in
aangenaam gezelschap. Ruil je volle
kaart in voor een gratis stukje taart!
Donderdag 7 juli I Start om 14u30
Inschrijven tegen woensdag 6 juli
Gratis activiteit

Zangnamiddag
Heb jij een stem als een nachtegaal? Of
ben je eerder van het type ik- zing-graagonder-mijn-douche? We zingen deze
namiddag samen de grootste hits uit
verschillende genres. Je zingt mee wat
je wilt.
Dinsdag 5 juli I 14u30-15u30
Inschrijven tegen maandag 4 juli
Gratis activiteit

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

Woensdag 6 juli I Inschrijven kan
vanaf 07u30

Zoete muziekbingo

Zomerwandeling met als
afsluiter een Hugo of iets fris

Woensdag 27 juli EN woensdag 24 augustus
Start om 14u of 14u30 I Gratis activiteit
Inschrijven tegen de dag voordien

Samen met de vinkenclub van Kortrijk
organiseert het LDC de 4de vinkenzetting
op Sint-Jan. De zetting gaat door in de
Pieter de Conincklaan. De inschrijvingen
starten om 7u30 om dan 9u de zetting te
starten. Om 10u30 is er de prijsuitreiking
en een kleine tombola in het LDC.

Zondag 3 juli I 14u aan het LDC
6 euro voor leden van cultuursmakers
8 euro voor niet-leden I Inschrijven kan via
devillla@cultuursmakers.be
+ overschrijving met vermelding aantal
personen op BE62 7360 7704 6861

Maandag 25 juli EN maandag 22 augustus
14u30 - 16u00 I Gratis activiteit

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.

Vinkenzetting

Filmnamiddag 'The Notebook'
Na een zomer vol hartstocht en passie,
worden 2 jonge geliefden in de jaren
40 uit elkaar gedreven door oorlog en
klassenverschillen. Zal hun liefde alle
mogelijke hobbels overleven?
Maandag 11 juli I Start om 14u30
Inschrijven tegen vrijdag 8 juli
Gratis activiteit

Programma JULI/AUGUSTUS 2022
Franse middag met in de
namiddag een
initiatie Petanque
Du pain, du vin et du Boursin… Klinkt
dit niet aanlokkelijk? Waan je al even op
een Frans, zonnig terras. Uitzonderlijk
serveren we in de Villa een heerlijk
middagmaal (kaasplank), gevolgd door
een initiatie van het typisch Frans spel.
Schrijf je snel in want de plaatsen zijn
beperkt!
Dinsdag 12 juli I Start om 11u30
15 euro/persoon I Inschrijven tegen
woensdag 6 juli

Pubquiz
Schuilt er een competitiebeest in je?
Of leef je volgens het motto “mee doen
is belangrijker dan winnen?” Dan is
deze pubquiz misschien wat voor jou.
We wanen ons in een soort triviant en
ontdekken meer over thema’s zoals:
België, kunst & cultuur, geschiedenis,
muziek.
Dinsdag 23 augustus I Start om 14u30
Inschrijven tegen vrijdag 19 augustus
Gratis activiteit

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.
Iedere dinsdag I Start vanaf 14u
Gratis activiteit

IJssalon

Inzet congé: Sangrianamiddag
met een optreden
van Erwin Lannoo

De zomer begint stilaan op z’n einde
te lopen. De periode van vakantie,
een stralend zonnetje, lange zwoele
avonden… Geniet deze namiddag
nog even van een typische, zomerse
lekkernij. Kies uit ons uitgebreid
assortiment.
Donderdag 25 augustus I Start om 14u

13 en 27 juli – 10 en 24 augustus
Gratis activiteit I Start om 14u

Zoete donderdag
Filmnamiddag: Forrest Gump
De film vertelt het verhaal van de
simpele Forrest Gump. Zijn lager IQ
weerhoudt hem er niet van om een grote
rol te spelen bij diverse gebeurtenissen
in de Amerikaanse geschiedenis (vechten
in Vietnam, het ontmoeten van Elvis en
JFK…). Tussendoor komt hij eens in de
zoveel jaar zijn grote liefde Jenny tegen.

AUGUSTUS

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?
Voor alle inlichtingen kan je terecht
bij Ingrid Bortier 0474 95 15 83
(buurtbewoonster op het Sint-Jansplein).

De inzet van Kortrijk congé vieren we
met een optreden van Erwin Lannoo.
Met keyboard, accordeon en zang brengt
hij de mooiste liedjes van vroeger tot
nu. Om het feest compleet te maken,
voorzien we die dag ook een heerlijk
aperitief!
Dinsdag 19 juli I Start om 14u30

Bridgen op woensdag

Dinsdag 30 augustus I Start om 14u30
Inschrijven tegen vrijdag 26 augustus
Gratis activiteit

Milkshakenamiddag

Wekelijks kan je op donderdag in de
cafetaria terecht voor een lekker dessert
aan een democratische prijs.
Petanqueclub
Het behendigheidsspel voor jong en
oud! Elke vrijdag, bij droog weer, wordt
er tijdens de zomermaanden petanque
gespeeld op de petanquebaan achter
het LDC. Bij regenweer kan er rummikub
of een ander gezelschapsspel gespeeld
worden in het LDC.
Iedere vrijdag I Vanaf 14u30
Gratis activiteit

We shaken er vandaag op los in het LDC.
Kom langs, proef en geniet van één van
onze smaken!
Dinsdag 16 augustus I Vanaf 14u

www.dekorenbloem.net - 056 28 81 81

