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DOE-MEE-WEEK   
 9 tot 13 september 2019

WAT?
Probeer een week lang gratis activiteiten uit, van boetseren tot Tai Chi.  

WAAR?
In lokaal dienstencentrum De Mantel, Hutsepotstraat 29 a, 
9052 Zwijnaarde 

INSCHRIJVEN?
Voor de doe-mee-week hoef je niet in te schrijven. 

PRIJS?
In de doe-mee-week zijn alle activiteiten gratis. 
Na die kennismakingslessen volgen langere lessenreeksen en ateliers. 
De prijzen daarvoor zijn verschillend. Info hierover krijg je bij ons 
onthaal of in ons tijdschrift Wijs

Onthaal | maandag tot vrijdag | 9-12.30 uur en 13.30 -16.30 uur 
Cafetaria | maandag tot vrijdag | 9 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17.30 uur

DOE-MEE-WEEK
9 - 13 september 2019 

 
Ontspannen | Bewegen | Bijleren | Crea

Hutsepotstraat 29 a 
9052 Zwijnaarde 
09 266 98 55 
ldc.demantel@ocmw.gent
    ldc.demantel

LOKAAL DIENSTENCENTRUM  
DE MANTEL: WIE ZIJN WIJ?

Een lokaal dienstencentrum is een 
gezellige ontmoetingsplaats waar je 
terecht kunt voor tal van activiteiten 
en cursussen. Maar ook met al je 
vragen over zorg- en hulpverlening voor 
senioren. 

In onze cafetaria kun je rustig zitten, 
iets drinken, een babbeltje slaan of 
kranten en tijdschriften lezen. 

We zijn er in de eerste plaats voor 
senioren uit Zwijnaarde, Sint Denijs 
Westrem en Afsnee. Maar iedereen is bij 
ons welkom. Wat ook je leeftijd, cultuur 
of overtuiging is. 

TESTEN TOEGESTAAN! 

In de doe-mee-week kun je tal van 
activiteiten vrij uitproberen. Heb 
je iets gevonden dat je leuk vindt? 
Schrijf je dan snel in voor de volgende 
maanden! 
· De meeste cursussen en 
  bewegingslessen (zoals pc-lessen en 
  yoga) starten in september of 
  oktober. De plaatsen zijn meestal 
  beperkt.  

· Crea ateliers (zoals schilderen) en 
  ontspannende activiteiten (zoals 
  petanque) lopen meestal het hele 
  jaar door. Je kunt op elk moment 
  instappen.

Proef gratis van de activiteiten 
in lokaal dienstencentrum 
De Mantel
 

Ontdek het programma op www.stad.gent/doemeeweek
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VAN BOETSEREN 
TOT TAI CHI 

probeer het gratis uit!

11 uur Schaken - 
infomoment

13 uur Atelier schilderen

13.30 uur Italiaans beginners 
- infomoment

14  uur Kaartjes maken - 
infomoment

Computer 
beginners - 
infomoment

Haken

iPhoneatelier

15  uur iPadatelier

15.15 uur Lijn dans - 
demo

Dinsdag 10 september 

9.30 uur Engelse conversatie 
- infomoment

Biodanza - demo

13.30 uur Badminton 
Sporthal Hekers

14 uur Atelier keramiek 
(plaatsen beperkt!)

14.15 uur Latino solodans - 
demo

15.30 uur Yoga grootouder - 
kleinkind - 
demo

Woensdag 11 september 

9.15 uur Leer werken met 
je iPhone -
infomoment

Tai chi - demo

10 uur Kleurenacademie  
- demo

Encaustic painting 
- demo

13.30 uur Leren werken met 
je smartphone - 
infomoment

14 uur Qi gong - demo

Atelier keramiek 
(plaatsen beperkt!)

Donderdag  12 september 

9.30 uur Bakken beginners - 
infomoment 
(plaatsen beperkt!)

Franse conversatie - 
infomoment

13.30 uur Kaartjes maken 
met tablet of iPad - 
infomoment

Fotoatelier

14 uur Keramiek boetseren 
- demo

14.15 uur Easy yoga - 
demo

Maandag 9 september 

9.30 uur Spaans beginners 
- infomoment

Naaien - demo

Keramiek 
beginners - 
infomoment

Atelier vrij koken 
- infomoment

13.30 uur Latino koppeldans 
- demo

Atelier keramiek 
(plaatsen beperkt!)

14 uur Digitale 
fotobewerking - 
infomoment

Vrijdag 13 september 


