Gratis maandelijks programmaboekje

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

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

Jacy De Volder
Centrumleider

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.

Zitdagen cursussen in het LDC
Donderdag 1 september en vrijdag 2 september
14u-17u I Gratis

Vanaf september starten opnieuw heel wat
cursussen in het lokaal dienstencentrum.
Heb je vragen over bepaalde cursussen of
workshops? Wil je graag wat extra informatie?
Is er iets minder duidelijk? Of wil je je graag
inschrijven?... Kom dan langs op donderdag 1
of vrijdag 2 september in het dienstencentrum
tussen 14u en 17u. We helpen jou
met plezier verder!

Buurtfeest: een buitensessie yoga
EN een picknick aan de kerk
i.s.m. Cultuursmakers@deVilla en Buurtwerk V-Tex
Zondag 18 september I van 10u tot 15u
Bestellen kan via Cultuursmakers@deVilla
(rekeningnummer: BE62 7360 7704 6861. Vermeld ‘picknick’,
‘jouw naam’ en het aantal pakketten) en dit voor
maandag 12 september.

Niets beter om de dag fris te starten dan met een
gratis sessie yoga in de buitenlucht. Kom langs op het
kerkplein en geniet van deze ontspannende sessie
onder professionele begeleiding. Dit van 10u tot 11u.
Hou je eerder van een ontspannen aperitiefmoment en
wat hapjes of kreeg je honger na de yogasessie?
Vanaf 11u organiseren we een picknick op het pleintje
aan de kerk. Verzamel snel allerlei lekkernijen voor in
jouw picknickmand of bestel een picknickpakket
(12 euro/pakket) met producten van bij de plaatselijke
handelaren en kom hier samen van genieten.
We voorzien alvast een buitenbar, tafels en stoelen
(of breng je eigen picknickdeken mee) en een leuke
artiest. Sfeer en ambiance verzekerd!

Franse solden op vrijdag
Iedere vrijdag in september

Elke vrijdag wordt er petanque gespeeld op onze vernieuwde baan achter het LDC.
Geniet tijdens dit behendigheidsspel voor jong en oud van een heerlijke Ricard met
een bordje kaas voor maar 5 euro (i.p.v. 5 euro voor een Ricard en 1,50 euro voor
een bordje kaas die uitzonderlijk geserveerd zal worden op vrijdag).

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

Worstel je met vragen als ‘Op welke premies heb ik recht?’, ‘Welke rechten
heb ik als mantelzorger?’… De collega’s van de sociale dienst helpen je op
dinsdagvoormiddag tussen 10u en 12u graag verder. Een afspraak maken op
voorhand hoeft niet alsook is dit volledig gratis!!

Terugkerende

Programma SEPTEMBER 2022

activiteiten

Vlaamse kermis met hotdogs

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.

Nodig snel jouw vrienden, familie en
kennissen uit en kom naar dit gezellig
volksfeest. We keren terug in de tijd met
aangepaste kraampjes, activiteiten en
sfeervolle muziek. Word jij de prins(-es)
van onze Vlaamse kermis?
Maandag 5 september I Vanaf 14u30

Uitstap: bezoek aan Brouwerij
Rodenbach in Roeselare
’s Werelds meest verfrissende bier,
althans volgens biergoeroe Michael
Jackson, wacht op jou achter de poorten
van Brouwerij Rodenbach. Je ontrafelt
er een heleboel intrigerende geheimen
over het bekende West-Vlaamse
roodbruin. Na een rondleiding kan
je genieten van de frisse Rodenbach
bieren.
Vrijdag 9 september I in de namiddag
(uren zijn afhankelijk van het aantal
inschrijvingen en worden tijdig
meegedeeld) I 12 euro I Inschrijven tegen
dinsdag 6 september

Iedere dinsdag I Start vanaf 14u gratis

De digibank komt naar je toe
i.s.m. Stad Kortrijk
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?
Voor alle inlichtingen kan je terecht
bij Ingrid Bortier 0474 95 15 83
(buurtbewoonster op het Sint-Jansplein).
Woensdag 14 en 28 september I Gratis
Start om 14u

De digibank staat deze namiddag voor
je klaar om een antwoord te geven
op al je vragen rond jouw computer,
smartphone, tablet… Verkrijg er
ook informatie rond de digipunten,
mogelijkheden tot laptopdonatie, hulp
aan huis… En maak kennis met de
nieuwe infosessies, lessenreeksen en
workshops die starten in het najaar.
Tijdens deze namiddag kan je ook
verschillende workshops volgen:
• Leer hoe je de levensduur van je
apparaat kan verlengen? Welke
gratis programma’s zijn er?
• Doe mee aan de Veilig op Internet
Kwis van het stedelijk team
preventie
• Probeer een VR-bril
• Leer hoe je met een 3D-printer
werkt.
•

Zoete donderdag
Wekelijks kan je op donderdag in de
cafetaria terecht voor een lekker dessert
aan een democratische prijs.
Elke donderdagnamiddag vanaf 14u

…

Woensdag 7 september I 14u-18u Gratis I
Zowel in het LDC als in het
V-Tex Poortgebouw

De laatste zomerse fietstocht
Deze namiddag vertrekken we voor
een laatste 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 12 september I 13u45-17u
Inschrijven tegen de donderdag voordien
I Gratis

Verwensalon
Het is tijd om even helemaal niets te
moeten doen en enkel te ontspannen.
Laat jou verwennen met één van onze
gezichtsmaskers of geniet van een handof gezichtsmassage.
Dinsdag 13 september I Tussen 15u30 en
17u I 1 euro (een koffie of thee inbegrepen)
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Bloemschikken thema herfst
Wil je graag een mooi bloemstukje in
huis, maar weet je niet hoe hieraan te
beginnen? Onder begeleiding maak je
tijdens deze workshop een prachtig
meesterwerk.
Woensdag 14 september I Start om 14u00
€35 à €40 I Inschrijven tegen
woensdag 7 september

Wandeling Thema: Eerste
Wereldoorlog

Herfstoptreden Erwin Lannoo

Onze vrijwilligers Bernard en Dirk
nemen je deze namiddag samen mee op
krijgstocht doorheen de geschiedenis
van Kortrijk tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Laat je meeslepen in dit
verhaal doorheen een wandeling van
+- 4.5 km met verschillende tussenstops.

De aanvang van de herfst 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 aan een democratische prijs!

Woensdag 21 september I Vertrek om
14u30 aan het LDC I Gratis

Dinsdag 27 september I Start optreden om
14u30

Klassiek pateetjesnamiddag
Hou je van confiturentaart
op grootmoeders wijze? Of is
brésiliennetaart eerder jouw ding?
Of kies je toch voor een eclair? Kom
langs en kies uit ons heerlijk klassiek
pateetjesassortiment (zolang de
voorraad strekt!).
Donderdag 15 september I Start vanaf 14u
Inschrijven op voorhand

Pannenkoekenslag
Klinken pannenkoeken als muziek in de
oren? Ben je ook zo verlekkerd op deze
heerlijke zoetigheid? Kom dan vandaag
langs in ons pannenkoekenatelier en
geniet er met volle teugen.
Donderdag 22 september I Vanaf 14u

Soepverkoop
Filmnamiddag: Mamma Mia:
Here we go again!
Sophie plant een groot openingsfeest
voor het gerenoveerd hotel van haar
moeder. Hiervoor nodigt ze niet enkel
rijke potentiële klanten en de pers uit,
maar ook haar vrienden, familie en haar
3 potentiële vaders. Haar liefde voor het
paradijselijke eiland Kailokari en haar
moeders levenswerk beginnen echter
gevolgen te hebben voor haar liefde voor
Sky met wie ze nog steeds getrouwd is.
Zal hun liefde stand houden?

De nazomerse temperaturen zijn een
ideaal excuus om terug volop te genieten
van een heerlijk tasje verse soep. Voor
slechts €2 kan je bij ons terecht voor een
liter versbereide soep. Reserveer snel
jouw potje tomatensoep met balletjes
voor deze maand!

Workshop: Heropfrissing van
het verkeersreglement
De wegcode staat niet stil. Elk jaar
komen er nieuwe geboden en verboden
bij. Wat mag en wat mag niet op de
openbare weg? Tijdens deze interactieve
workshop wordt niet alleen een update
gegeven van de laatste wijzigingen in
de wegcode, maar wordt ook de eerder
opgedane kennis grondig opgefrist.
Woensdag 28 september I Start om 14u30
Inschrijven tegen maandag 26 septembers

Vrijdag 23 september I Vanaf 14u
Reserveren tegen woensdag 21 september

inschrijven
Via mail: devilla@dekorenbloem.net
Telefonisch: 056/28 81 81
Of spring even binnen in het LDC.

Dinsdag 20 september I Start om 14u30
Gratis

Betalen gebeurt altijd de dag zelf.

www.dekorenbloem.net - 056 28 81 81

