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DOE-MEE-WEEK   
 9 tot 13 september 2019

WAT?
Probeer een week lang gratis activiteiten uit, van stoelyoga tot fietsen.  

WAAR?
In lokaal dienstencentrum Wibier, Antwerpsesteenweg 768, 
9000 Gent 

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. 

Onthaal | maandag tot vrijdag | 9-12.30 uur en 13.30-16.30 uur 
Cafetaria | maandag tot vrijdag | 9-18 uur

DOE-MEE-WEEK
9 - 13 september 2019 

 
Ontspannen | Bewegen | Bijleren | Crea

Antwerpsesteenweg 768
9000 Gent 
09 266 31 00 
ldc.wibier@ocmw.gent
     wibier

LOKAAL DIENSTENCENTRUM  
WIBIER: 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 Kanaaldorpen, Oostakker, 
Dampoort en Sint Amandsberg. 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 
Wibier
 

Ontdek het programma op www.stad.gent/doemeeweek
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VAN STOELYOGA 
TOT FIETSEN 

 probeer het gratis uit!
9.30 – 

10.30 uur
Funrobics op 
latino, klassiekers 
en ultratophits

10 uur Pc basiskennis 
(Windows 10) - 
infomoment

10.45 – 
11.45 uur

Easy work out  

13.30  – 
16.30 uur

Schilderen en 
tekenen - 
kennismaking 

13.30 – 17 uur Wandelen 
Sint-Martens-La-
tem (8 km)

14 – 
15.30 uur

Zangkoor ‘Wibier 
vocaal’

14 – 17 uur Wenskaartenatelier

15.45 -
16.45 uur

BBB (buik-borst-
billenaerobics)

Dinsdag 10 september 

9 – 10 uur Aan de slag met 
Engelse tekst

10.15 – 
11.15 uur

Italiaanse 
praatgroep

14 uur Vrijwilligerswerk - 
infomoment

Muziekband ’60 tot 
nu - kennismaking

14 – 17 uur Schaken

Rummikub

Woensdag 11 september 

8.40 – 
9.40 uur

Yoga

9.30  -
10.30 uur

Engelse praatgroep

10 uur Italiaans beginners  
Opgelet! lessen 
vinden plaats op 
maandagvoormiddag

13.30 uur Gitaar beginners  

13.45 uur Recreatief fietsen 
Mendonk

14 - 17 uur Handwerkatelier

14.30 – 17 uur Genealogie 

Donderdag  12 september 

9.30 - 12 uur Schilderen en 
tekenen - 
kennismaking

10.15 – 
11.15 uur

Stoelyoga

14 – 15 uur Dance Out (op 
’60-’80 muziek)

14 – 16 uur Uitpasbalie

15  – 
15.45 uur

Stress verminderen 
en ontspannen

Vrijdag 13 september 

9 - 10 uur Turnen en stretchen

11.10 – 
12.10 uur

Line dance 
beginners

14 uur Spaans 3 en Spaans 
5 - infomoment en 
niveaubepaling

14 – 15 uur Juwelenatelier - 
kennismaking 

Dans je fit

14 – 17 uur Scrabble

15.15 – 
16.15 uur

Zitgym en -dans

Maandag 9 september 

           OPENDEURDAG CINE  
       WIBIER, TOT UW DIENST!
Zaterdag 7 september van 14 tot 
19 uuur I Vrije toegang

Kom ons bruisende centrum 
ontdekken. In de cinemazaal maak je 
op een plezante manier kennis met 
onze dienstverlening. Misschien win 
je zelfs een leuke prijs. Na afloop 
van het filmpje ben je welkom in de 
ontmoetingsruimte voor een lekker 
hapje en drankje. 


