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Ontmoetingshuis over generaties heen



WELKOM



August nodigt uit in zijn huis. 
Iedereen is er welkom 

om andere mensen te ontmoeten,  
jong en minder jong. 

Om verhalen te delen met jongeren. 
Om met leeftijdsgenoten te praten. 

Om iets bij te leren. 
Om talenten te tonen.  

Om samen te zijn. 
Om elkaar te ontmoeten. 

Want dat doen we bij Huize August.

WELKOM



Waarom ontmoeten 
in Huize August?

Senioren hebben een pak levenservaring.  

Wijsheid die ze vaak niet delen. Veel senioren zijn vaak eenzaam.  

Ook in Kortrijk. Ze missen leeftijdsgenoten om mee te praten.  

Ze missen het om bezig te zijn in fijn gezelschap. 



Veel jongeren kiezen voor een zorgberoep. 
Communicatie is een sleutelcompetentie in de zorg. 
En communiceren, dat leren jongeren het beste in de praktijk. 
Met échte mensen. Die mensen kennen ze niet altijd goed. 

Oudere en jongere generaties staan vaak mijlenver van elkaar. 

Er is weinig contact en onbekend maakt onbemind. Terwijl er 

zo veel van elkaar te leren valt. Want wat spookt ‘de jeugd van 

tegenwoordig’ allemaal uit? En kunnen senioren dan echt alleen 

maar over ‘vroeger was het zoveel beter’ praten? Het is tijd om 

iedereen dichter bij elkaar te brengen!

RHIZO Zorgkrachtschool, VIVATO en VIVES HBO5 

verpleegkunde Kortrijk voelen deze nood bij senioren en hun 

leerlingen/studenten. Ze slaan de handen in elkaar en iedereen 

ontmoet elkaar … in Huize August.



Wat is 
Huize August  

nu precies?
Huize August is het ontmoetingshuis van  

RHIZO Zorgkrachtschool, VIVATO en VIVES HBO5 
verpleegkunde Kortrijk. Leerlingen en studenten die 
kiezen voor een beroep waarin werken met mensen 

belangrijk is, ontvangen gasten in Huize August. 
De gasten en leerlingen/studenten gaan samen 
aan de slag. Er is tijd en ruimte voor gesprekken 

en verhalen. Om te leren van en met elkaar. 
De gast kiest voor een activiteit en voert 

die zelfstandig of samen met de leerlingen/ 
studenten uit. De voormiddag sluit af 

met een eenvoudige maaltijd. 



Wie is welkom 
in Huize August?

August is erg gastvrij  
en verwelkomt iedereen.  
Vooral senioren zijn welkom,  
maar August houdt niet van labels, 
zeker niet als het over leeftijd gaat. 
Wie zich soms alleen voelt en wel  
wat gezelschap wil, die is welkom.  
Wie graag jongeren wil leren kennen, 
wie ervaringen wil uitwisselen,  
wie samen met jongeren een activiteit 
wil doen, die is ook welkom.
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Wat doe je dan in Huize August?
‘s Morgens zet August zijn deuren open.  
We starten met een onthaal waarbij we de bezoeker een  
kopje koffie of thee aanbieden. Daarna kiest de gast voor  
een creatieve -, een kook- of een zelfstandige activiteit. 
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Creatieve activiteit
De creatieve activiteit vindt plaats in Huize August zelf. 
We stemmen de activiteit af op de interesses van de 
bezoekers en werken vaak in thema. Dit jaar zelfgemaakte 
kerstkaarten naar de kleinkinderen sturen? Check!
 
Kookactiviteit
De ervaren hobbykok die kennis wil delen of de amateur 
die nog geen ei kan koken? Iedereen is welkom op 
de kookactiviteit in één van de keukens van RHIZO 
Zorgkrachtschool. Eén gast en één leerling/student  
gaan als duo de uitdaging aan om tegen het einde van  
de voormiddag een lekkere maaltijd te bereiden.  
En dan smullen maar!
 
Zelfstandige activiteit
Je wil in Huize August vertoeven, maar de creatieve 
activiteit is niet meteen je ding en koken vind je maar niks? 
Ook dan ben je welkom! Om een spel te spelen, sudoko’s 
te kraken, mandala’s te kleuren of je haakwerk verder af te 
werken. Leuk dat je er bij kan zijn.
 
Grenzen verleggen: hoe ver kan jij gaan?
August is best ambitieus. Af en toe verleggen we onze 
grenzen met een heuse pop-up (een infosessie, een doe-
moment, een beweegactiviteit ...), maken we een afspraak  
in het stadhuis van Kortrijk of leren we van elkaar 
(Facebook zal geen geheimen meer voor je hebben). 
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Waar ligt Huize August?
Huize August woont in de Burgemeester Nolfstraat 35, in het 
hart van Kortrijk en is  vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Fietsers kunnen hun fiets veilig stallen en het is amper 650 meter 
wandelen van het station naar Huize August. 

Wanneer ben je welkom in Huize August?
August opent drie voormiddagen per week de deuren van zijn huis: 
op maandag, woensdag en vrijdag. Elke gast is altijd welkom en 
kiest zelf hoeveel maal per week hij of zij komt. 
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Hoeveel kost een bezoekje aan Huize August?
Huize August is niet winstgevend. RHIZO Zorgkrachtschool, 
VIVATO en VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk zorgen voor 
de infrastructuur in de Burgemeester Nolfstraat, de leerlingen/ 
studenten en de begeleidende leerkrachten. Gasten betalen 
een kleine bijdrage voor de activiteit en het middagmaal:
- Creatieve activiteit, inclusief koffie, thee, water,  

eenvoudige broodmaaltijd: €4 
- Kookactiviteit, inclusief koffie, thee, water  

en zelfbereide maaltijd: €4
- Zelfstandige activiteit, inclusief koffie, thee, water, 

eenvoudige broodmaaltijd: €2

Hoe ziet een voormiddag  
in Huize August eruit?

9.15 – 9.55 uur Onthaal met een kopje koffie of thee

9.55 – 10.00 uur Opening van de dag door een leerling/student

10.00 – 12.20 uur Keuze van de gast

- Creatieve activiteit of zelfstandige  
activiteit met eenvoudige lunch

- Kookactiviteit met eten van de 
zelfbereide maaltijd

12.20 – 12.30 uur Afscheid van de gasten



Mijn naam
is
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Hallo!

Out of the box
De vaste stek van Huize August is in de Burgemeester  
Nolfstraat 35, maar af en toe of op vraag trekt August  
er ook graag eens op uit. Het concept van Huize August  
kan ook in jouw instelling, voorziening of een toffe locatie.  
Contacteer hiervoor Ine Vermeersch via hallo@huizeaugust.be.
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Hallo!

Wie is August?
August is de gastheer van Huize August, maar wie is 
August? August verwijst naar de wortels van onze school. 
Huize August ligt in de Burgemeester Nolfstraat, de school 
die lang bekend stond als het Sint-Niklaasinstituut van 
Kortrijk. De Zusters Augustinessen stichtten deze school 
en plantten er de zaadjes voor de vruchten van vandaag: 
warm onderwijs dat opleidt tot bekwame en hartelijke 
medewerkers in de boeiende wereld van zorg en welzijn. 

Met Huize August willen we dan ook niet alleen generaties 
samenbrengen om samen te zijn en te leren, maar ook een 
eerbetoon brengen aan de generaties die hun hart en ziel in 
onderwijs en zorg stopten, want dit doen wij ook.



Wat kan Ù voor August doen?
Huize August opende voor het eerst de deuren in 
september 2018 en verwelkomt graag veel gasten.
Kent u iemand die wat gezelschap kan gebruiken of 
die een zinvolle dagbesteding zoekt? Breng hem of 
haar dan snel op de hoogte van Huize August.

Voor meer info en/of presentatiemateriaal kan u 
contact opnemen met de coördinator Ine Vermeersch 
(hallo@huizeaugust.be of 056 82 82 99).





Burgemeester Nolfstraat 35

8500 Kortrijk

056 82 82 99

hallo@huizeaugust.be

www.huizeaugust.be

facebook.com/HuizeAugust
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