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Klusjesdienst

Tournée Minérale

Seks en intimiteit 
Nelle Frederix wil in De  
Boei taboes wegnemen.
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— Tournée Minérale
Even een alcoholpauze inlassen 
na de zware feestenmaand.

Mannen gezocht!
Toneelgezelschap De PodiumBasterds zoekt mannelijke acteurs. Stichter 
Ed Bruyninckx zit met de handen in het haar voor zijn volgend theaterstuk. 
Meer op pagina 14.
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COLOFON  
Wijs is een tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door Ouderenzorg Stad Gent  
(Eind)redactie: Hans De Ruyck  Realisatie: www.f-twee.be 
Fotografie: Erik Duinslaeger, Johan Martens, Dirk Tonnard
Redactiesecretariaat: Elke De Mulder, Onderbergen 86, 9000 Gent 
tel. 09 266 35 14, wijs@stad.gent 
Verantwoordelijke uitgever: L. Kupers, Botermarkt 1, 9000 Gent  

08 DE BOEI  
14 DE HORIZON
20 DE KNOOP
26 DE MANTEL
30 DE REGENBOOG
36 DE THUISHAVEN
42 DE VLASCHAARD
46 DE WATERSPIEGEL
52 SPELTINCX 
58 TEN HOVE 
64 WIBIER

inhoud

Beste senior,

Wandelen is een onderschatte 
sport, laagdrempelig en goed 
voor allen. Het besef groeit dat 
10.000 stappen per dag goed is 
voor de gezondheid. Wij helpen 
een handje, met een interview met 
‘wandelvrijwilligers’ én een handige 
wandelkalender.

Op 18 november werden de prijzen 
uitgereikt van de wedstrijd ‘Jong 
en oud in Gent’. Drie inspirerende 
projecten werden gelauwerd. 
Hun doel: ouderen en jonge 
mensen samenbrengen om van 
elkaar te leren en elkaar te helpen. 
Dan kan door samen creatief 
bezig te zijn – woonzorgcentrum 
Zonnebloem houdt daar zelfs een 
graffitikunstwerk aan over!

Hoe zou het nog zijn met onze 
eerste mobiele (mantel)zorgwoning 
in Vlaanderen, bij De Liberteyt 
in Wondelgem? Goed, dank u. 
Geïnteresseerd? Maak een afspraak 
en blijf eens overnachten.

Tot slot: lees meer over een escape 
room die dementie bespreekbaar 
maakt en over de geneugten van 
water drinken… tijdens ‘Tournée 
Minérale’ in februari in onze lokale 
dienstencentra.

Veel leesplezier!

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal beleid, 

Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, 
Seniorenbeleid en Financiën

 30
— Digitale trends
Nieuwe lessenreeks in  
De Regenboog.

 80
—  Klusjesdienst
Voor geen geld uit de nood 
geholpen.
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Nieuw  
wandelseizoen
“Wandelen is een ideaal tijdverdrijf voor ouderen. Je onderhoudt je 
algemene conditie en blijft in beweging, je bent onder de mensen, 
je leert iets bij over fauna en flora, het kost je haast niks en op 
slecht weer kan je je altijd kleden.”

Wandelvrijwilligers John 
De Poortere en Gilbert 
Dumez kijken al uit naar 
het nieuwe wandelsei-
zoen. Met voor elk wat 
wils. Van langeafstands-
wandelingen van pakweg 
15 kilometer, die een 
halve dag beslaan, tot 
korte en gratis gezond-
heidswandelingen, met 
start en aankomst in het 
centrum. 
Dan heb je nog de buiten-
genieters die maandelijks 
de Gentse groene rand 
en omstreken verkennen. 
“Onze wandelingen vari-
eren van 5 tot 8 kilometer 
en mogen maximaal 2 uur 
duren”, vertellen John en 
Gilbert. “We willen het 
vooral gezellig houden. 
Doorstappen is daarom 
niet aan de orde. Maar 
we houden er een zeker 
tempo in. Deelnemers 
moeten toch zeker 4 km 
per uur aankunnen.”

Criteria
Wat zijn de criteria voor 
een goede wandeling? 

“Trage wegen zijn er 
genoeg. De startplaats 
moet bereikbaar zijn met 
het openbaar vervoer. 
De busrit heen en terug 
mag niet langer duren 
dan de wandeling zelf. De 
Zwalmstreek is daarom 
het verste dat we gaan. 
We gaan altijd voor een 
luswandeling, met on-
derweg liefst een café. 
Zodat we een sanitaire 
stop kunnen inlassen en 
wat bijbabbelen bij een 
drankje.”
In de voorbereiding 
kruipt heel wat tijd. “Eén 
week tevoren doe ik zelf 
nog eens de wandeling 
om onprettige verrassin-
gen uit te sluiten. Je moet 
ook iets kunnen vertellen 
over de fauna en flora 
en de geschiedenis van 
de plek waar je naartoe 
trekt”, zegt John. “Het 
 Heidebos in Wachtebeke 
is een mooi voorbeeld. 
Een prachtig natuurge-
bied waar zelfs Schotse 
gallowayrunderen grazen 
en met sporen van de 

80-jarige oorlog tussen de 
Nederlanden en Spanje”, 
bemerkt Gilbert.
Als wandelvrijwilliger 
draag je een grote ver-
antwoordelijkheid. “In 
de ruim 10 jaar dat ik 
het doe, ben ik gelukkig 
nog maar één keer iets 
tegengekomen. En voor 
ongevallen zijn we verze-
kerd”, stelt John. Gilbert is 
op alles voorzien. “Ik heb 
altijd een EHBO-kit bij. 
En op mijn smartphone 
staat de app 112 zodat 
hulpdiensten ons meteen 
kunnen lokaliseren.”
“Chapeau aan beide 
heren, want ze dokte-
ren altijd aangename 
wandelingen uit”, zegt 
wandelaar Marnix, die na 
zijn pensioen de smaak 
te pakken kreeg. “Je mag 
niet stilvallen als gepen-
sioneerde hé. En je leert 
andere mensen kennen.”

Zie wandelkalender op 
pagina 6 en 7.

IN BEWEGING BLIJVEN
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Vooral 
gezellig

13.01
GENTBRUGSE MEERSEN
Wandeling van 7 kilometer door  
de Gentbrugse meersen met  
Antoon De Loof.

Speltincx

16.01
HERZELE
Wandeling van een kleine 6 kilo-
meter van Herzele naar deelge-
meente Hillegem. Met John De 
Poortere.

Ten Hove

24.02
SCHELDERODE
Wandeling in Schelderode, een 
groene deelgemeente van Merel-
beke langs de Schelde. Met Annie.

De Vlaschaard

27.02
MERELBEKE
Wandeling van 8 kilometer in  
Merelbeke, met start aan de  
bushalte in de Bergstraat.

De Thuishaven
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KORT

Inloophuis dementie

Escaperoom  
over dementie
Een escaperoom is een spel waarbij je 
onder tijdsdruk aan de hand van puzzels, 
raadsels of opdrachten moet ontsnap-
pen uit een kamer. ‘De tuin van Victoria’ 
is een variant daarvan, die je laat ervaren 
hoe het voelt om met dementie te leven.

De obstakels die je in de escaperoom 
moet overwinnen zijn allemaal gelinkt 
aan dementie: gezichten herkennen, 
geuren onderscheiden,… Mantelzor-
gers, familieleden en professionele hulp-
verleners kunnen dankzij die ervaring 
personen met dementie beter begelei-
den en ondersteunen.

De escaperoom zit in een box die in een 
auto past. Je bouwt zelf alles op, op een 
eigen locatie. ‘De tuin van Victoria’ is een 
initiatief van #ANTcollectief en het Ex-
pertisecentrum voor Dementie Paradox, 
met financiële steun van Stad Gent. Je 
kan de box voor 50 euro per week huren.

Meer info: www.ecd-paradox.be en  
www.stad.gent/escaperoom-dementie    

Donderdag 6/2, 14 u. - 16 u.
Lezing: Wegwijs in de zorg

Linda Vandeveire van de Alzheimerliga Vlaanderen schetst op welke steun je als 
mantelzorger van een persoon met dementie kan rekenen en waar je terecht kan 
voor info en hulp.
In lokaal dienstencentrum De Mantel, Hutsepotstraat 29A, Zwijnaarde

Info: Emiel Hullebroeckplein 1, Gentbrugge,  
0478 93 25 73, dementievriendelijk@stad.gent

Voor veel ouderen staat de winter gelijk 
met schrik voor valpartijen op glib-
berige trottoirs. Voor hulp kan je altijd 
terecht in je lokaal dienstencentrum. 
Vrijwilligers doen voor jou boodschap-
pen, maken je stoep sneeuwvrij of 
voeren je ergens naartoe. 

Wordt er een winterprik voorspeld, zorg 
dan voor een goedgevulde koelkast 
en diepvriezer en koop op voorhand 
strooizout. 
Toon je ook een goede buur en help 
mensen uit je straat, die zelf nog moei-
lijk uit de voeten kunnen.

Naar jaarlijkse gewoonte start op  
1 februari Tournée Minérale, een 
initiatief om een hele maand geen 
alcohol te drinken. Ook de lokale 
dienstencentra doen mee. Want een 
alcoholpauze inlassen, levert wel 
degelijk gezondheidsvoordelen op.

Zo serveren De Boei en De Water-
spiegel tussen 3 en 7 februari geen 
alcohol in hun ontmoetingsruimte. 
In De Knoop en De Horizon kan je na 
een bezoek aan de cafetaria zelf je 
promillegehalte controleren met een 
alcholtest. ‘Nuchtere’ bezoekers van 

De Vlaschaard ontvangen een kleine 
attentie.
Wie het gewoon is om bij het eten 
een pintje of glas wijn te drinken, 
ziet het wellicht niet zitten om een 
hele maand op plat water door te 
brengen. Dat hoeft ook niet. Er zijn 
voldoende, gezonde alcoholvrije al-
ternatieven. In De Regenboog kan je 
van 3 tot 7 februari gratis workshops 
volgen om zelf suikervrije limonades 
en groente- en fruitshakes te maken.
Wibier last op 7 februari een alcohol-
vrije bierproeverij in. En wat alcohol 
met je lichaam doet, verneem je 
tijdens een voordracht in De Mantel 
op 5 februari.

Tournée Minérale

Winterplan
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De vzw Uilenspel, die kansarme kinderen uit de lagere school helpt 
bij hun huiswerk, kaapte de eerste prijs weg van de vijfde editie 
van de wedstrijd 'Jong en oud in Gent.' Op plaats twee volgde 'Jong 
geleerd is oud gedaan', dat ouderen en jongeren in Zwijnaarde 
met graffiti aan de slag laat gaan. De derde laureaat is het project 
'Kom uit je flat en zet je wat!', een initiatief in de Rabotwijk waaraan 
onder meer ldc De Thuishaven meedoet en dat twee keer per 
maand ontmoetingsmomenten voor jongere en oudere bewoners 
organiseert.

Jong en Oud in Gent

Het project 'Jong geleerd is oud 
gedaan' sleepte dus de tweede 
prijs in de wacht. Het is een 
samenwerking tussen woonzorg-
centrum Zonnebloem, assisten-
tiewoningen De Zonnetuin, lokaal 
dienstencentrum De Mantel, 
basisschool Sint-Vincentius, en 
peutertuin plus freinetschool  
De Boekenmolen. Je vindt ze 
alle zes in de Hutsepotstraat in 
Zwijnaarde. 
“In eerdere workshops hebben 
schoolkinderen en ouderen al 
tekeningen gemaakt rond het 
thema verbondenheid”, vertelt Bie 
Hinnekint van de dienst Oude-
renzorg. “Dat leverde verrassende 
kunstwerken op, waarbij beide ge-

neraties zich goed voelden en die 
op de jaarlijkse Burendag werden 
tentoongesteld. Daar kwam ook 
een kunstenares op af, die haar 
interpretatie van verbondenheid 
uitwerkte in graffiti. En die kunst-
vorm bleek al snel een middel om 
jong en oud met elkaar samen te 
brengen. Vandaar het idee om een 
kleurrijk graffitikunstwerk te ma-
ken op een grote, blinde muur aan 
het buurtplein op de campus, die 
deze verbondenheid symboliseert. 
Dat opent de deur voor tal van 
andere activiteiten. Bijvoorbeeld 
samen streetfood maken, een 
talentenshow, kunstwerken op rol-
lators gemaakt door personen met 
dementie en kinderen.”

MOBIELE ZORGWONING

GRATIS 
OVERNACHTEN  

De mobiele zorgwoning is een 
proefproject van Stad Gent: een 
tijdelijke, losstaande en mobiele 
wooneenheid van 50 m2, die je op 
één dag in je tuin kan installeren. 
Zorgbehoevende en mantelzorger 
kunnen zo vlak bij elkaar wonen, 
zonder elkaars privacy te storen. 

Benieuwd? Kom dan eens gratis 
 logeren in de kijkwoning bij 
woonzorgcentrum De Liberteyt, 
Vroonstalle dries 22 in Wondelgem. 
Viviane ging je al voor. “Ik vind het 
een mooi concept, helemaal mee 
met de tijdsgeest. De afwerking in 
hout maakt het gezellig. Je kan zelf 
de inrichting bepalen en het is heel 
simpel te plaatsen. De unit voelt 
ruimtelijk aan, je hebt niet het gevoel 
opgesloten te zitten.”
“Zelf wil ik graag dicht bij mijn 
moeder wonen, die nu een eind in 
de tachtig is. Daarvoor vind ik deze 
woning wel wat te klein en te veel 
afgestemd op de zorgbehoevende. 
Maar voor andere mensen kan het 
zeker een oplossing zijn.”

Overnachten is gratis mits het geven 
van feedback en een waarborg van  
50 euro.  
Interesse? Bel 09 266 93 05 of mail 
zelfstandigwonen@stad.gent.
www.ocmwgent.be/mobielezorg
woning. 
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Wandelkalender 2020

JANUARI
ma 13/1 14 u. Gentbrugge (7 km) Speltincx

do 16/1 zie agenda Herzele (5,88 km) Ten Hove

zo 26/1 14 u. Mariakerke Bourgoyen en 
Halfpark (7 km)

De Knoop

di 28/1 14 u. De Waterspiegel

FEBRUARI
ma 10/2 14 u. Mariakerke/Groene velden 

(7 km)
Speltincx

zo 16/2 14 u. Gent/Overmeers/Leie (7 km) De Knoop

do 20/2 zie agenda Wetteren Ten Ede (7,73 km) Ten Hove 

ma 24/2 zie agenda Schelderode Dorp (8 km) De Vlaschaard

do 27/2 zie agenda Merelbeke (8 km) De Thuishaven

MAART
ma 9/3 14 u. Schelderode/Merelbeke/ 

de Putten (7 km)
Speltincx

di 17/3 13.30 u. Massemen (7 km) Wibier

do 19/3 zie agenda Ursel (8,1 km) Ten Hove

zo 29/3 14 u. Afsnee (Keuzemeersen) (8 km) De Knoop

ma 30/3 zie agenda Lembergen (8 km) De Vlaschaard

di 31/3 14 u. De Waterspiegel

INSCHRIJVEN
Om organisatorische redenen vragen we om je in te schrijven bij het lokaal dienstencentrum dat de  
wandeling organiseert! Dat kan telefonisch of op het secretariaat. 

Enkele lokale dienstencentra organiseren ook korte wandelingen, deze vertrekken vanuit het centrum: 
• Speltincx: 1ste en 3de dinsdag van de maand om 14.30 u.
• De Boei: 

 - vanuit het ldc elke vrijdag om 9.30 u. 
 - vanuit de planetenwijk in Mariakerke elke dinsdag om 14.30 u.

• De Thuishaven: opbouwende reeks, van maart tot mei (zie agenda Wijs)
• De Waterspiegel: iedere 2de en 4de maandag van de maand om 13.30 u. 

PRIJS
Deelnemen kan per beurt: € 3,00  KT 0,60 of met een wandelkaart: € 10,00  KT 2,00, die vanaf aankoopdatum  
1 jaar geldig is in alle lokale dienstencentra.

Meer info? Neem contact op met het bewuste lokaal dienstencentrum. 

APRIL
do 2/4 zie agenda Vurste (8 km) De Thuishaven

di 14/4 13.30 u. Mariakerke (8 km) Wibier

do 16/4 zie agenda Kalken (7,67 km) Ten Hove 

zo 26/4 14 u. Laarne/Heksenpad (7 km) De Knoop

ma 27/4 14.30 u. Astene/Deinze/Stadsbos  
(7 km)

 Speltincx

MEI
ma 4/5 zie agenda Wachtebeke  (8 km) De Vlaschaard

do 7/5 zie agenda Destelbergen (8 km) De Thuishaven

ma 11/5 14.30 u. Zingem/Wannelappersroute 
(7 km)

Speltincx

di 12/5 13.30 u. Wachtebeke  (8 km) Wibier

zo 17/5 14 u. Zevergem/Doornhammeke 
(6 km)

De Knoop

di 26/5 14 u. De Waterspiegel

do 28/5 zie agenda Munte (7,46 km) Ten Hove  

JUNI
do 4/6 zie agenda Nederename (8 km) De Thuishaven

ma 8/6 zie agenda Kalken (8 km) De Vlaschaard

wo 10/6 zie agenda Daguitstap naar Het Leen Wibier 

ma 15/6 14.30 u. Massemen/Wetteren/ 
Molenbeek (7 km)

Speltincx

do 18/6 zie agenda Deurle (6,16 km) Ten Hove 

zo 28/6 14 u. Kwatrecht/Wetteren (7 km) De Knoop



7

JULI
di 14/7 13.30 u. Hillegem (8,5 km) Wibier

ma 20/7 14.30 u. Nazareth/Hopiesbossen (7 km) Speltincx

zo 26/7 14 u. Wachtebeke/Puyenbroeck 
(7 km)

De Knoop

di 28/7 14 u.  De Waterspiegel

AUGUSTUS
di 11/8 13.30 u. Bavegem Oosterzele (9 km) Wibier 

SEPTEMBER
di 8/9 13.30 u. Mendonk (8 km) Wibier

do 10/9 zie agenda Schelderode Scheldevallei 
(8 km)

De Thuishaven

ma 14/9 14.30 u. Dikkelvenne/Bronnenroute 
(7 km)

Speltincx

do 17/9 zie agenda Munkzwalm (7,66 km)  Ten Hove 

ma 21/9 zie agenda Doornzele (8 km) De Vlaschaard

zo 27/9 14 u. Sint-Martens-Latem/ 
Leiemeersen (7 km)

De Knoop

di 29/9 14 u. De Waterspiegel

OKTOBER
ma 5/10 zie agenda Schoonaarde (8 km) De Vlaschaard

do 8/10 zie agenda Eke (8 km) De Thuishaven

ma 12/10 14 u. Vinderhoute/Oude Kale (7 km) Speltincx

di 13/10 13.30 u. Gentbrugsemeersen Wibier

do 15/10 zie agenda Lochristi (7,3 km) Ten Hove

zo 25/10 14 u. Merelbeke Flora/ 
Liedermeerspark (7 km)

De Knoop

NOVEMBER
ma 9/11 14 u. Vurste/Borgwal (7 km)  Speltincx

do 19/11 zie agenda Wondelgem  (7,33 km) Ten Hove 

di 24/11 14 u. De Waterspiegel

do 26/11 zie agenda Ursel (8 km) De Thuishaven

zo 29/11 14 u. Ledeberg/Gentbrugge/Parken 
(8 km)

De Knoop

ma 30/11 zie agenda Sint-Martens-Latem (8 km) De Vlaschaard

DECEMBER
ma 7/12 14 u. Gent, stadswandeling (7 km) Speltincx

do 17/12 zie agenda Astene (8,45 km) Ten Hove 

zo 20/12 14 u. Stadswandeling/Park Zuid/
Citadelpark (8 km)

De Knoop

 



DE BOEI

Vaartstraat 2A
9000 Gent

 09 266 34 88
www.ocmwgent.be/DeBoei

 ldc.deboei@stad.gent 
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)

Centrumleider: Sven Claeys

Bereikbaar met openbaar vervoer:  
tram 1 -  bus 9 en 65

Openingsuren secretariaat: 
Van maandag tot vrijdag open van  

9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.

Inschrijven:
De activiteiten waarvoor je moet 

inschrijven, zijn aangeduid met het 
symbool: ✍

Inschrijven doe je op het secretariaat  
of via de website  

http://activiteitenldc.gent.be.  
Om iedereen een gelijke kans te geven,  

schrijven we pas in vanaf maandag  
6 januari om 9 uur, tenzij anders vermeld. 
Je kunt max. voor 4 personen inschrijven.

Je betaalt contant of met Bancontact.

Activiteiten en uren onderhevig aan  
last minute wijzigingen. Voor een  

laatste stand van zaken, kun je terecht op 
het secretariaat.

Kansentarief:
Schrijf rechtstreeks in het ldc in om jouw 

korting te krijgen, online is dit niet mogelijk.

Terugbetaling activiteiten:
Het inschrijvingsgeld wordt niet 

terugbetaald bij annulering. Uitzonderingen 
enkel in overleg met de centrumleider.
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SOEPVERKOOP OP DAG VAN DE ARMOEDE

De Fontein aan het Edmond Van 
Beverenplein is een onthaalhuis 
voor hygiëne en verzorging voor 
dak- en thuislozen. Centrumlei-
der Sven kwam onder de indruk 
van de werking van het centrum 
na een rondrit vorig jaar langs 
buurtorganisaties. 
“Wij zijn een ontmoetingsplaats 
waar mensen terecht kunnen 
voor een warm onthaal, een 
douche en eerste medische hulp 
én waar ze ook hun was kun-
nen laten doen. Allemaal gratis 
en voor niks”, vertelt coördina-
tor Catherine, die samen met 
verpleegkundige Larissa en een 
groep vrijwilligers het centrum 
runt. “Hier in Gent bestaan we zes 
jaar. Jaarlijks registreren we een 
500 unieke bezoekers. Subsidies 
krijgen we niet. Die cheque is 
een mooie blijk van appreciatie 
want alle hulp is welkom.”
 “Onze bezoekers zijn mensen die 
hun weg zoeken om te over-

leven”, vervolgt Catherine. “De 
meesten zijn anderstalig en vaak 
psychisch kwetsbaar. En voor wie 
geen geld heeft, ligt de drempel 
tot geestelijke gezondheidszorg 
hoog. In ons babbelkot krijgen ze 
soep, brood, koffie, thee en wa-
ter. Ze kunnen hier ook persoon-
lijke bezittingen achterlaten.”

Kinderwerking
“Op woensdagnamiddag ver-
welkomen we gezinnen met 
kinderen tot 12 jaar. Boven zijn 
een lees- en knuffelhoek en een 
huiswerkklasje ingericht. Nieuwe 
vrijwilligers met een hart voor 
kinderen zijn altijd meer dan 
welkom, maar ze moeten wel te-
gen een stootje kunnen”, besluit 
Catherine.

Interesse in vrijwilligerswerk in  
De Fontein? Contacteer Catherine 
of verpleegkundige Larissa op  
09 236 62 52.

120 euro voor De Fontein
Vrijwilliger Antoinette en centrumleider Sven mochten aan de 
kinderwerking van buurtorganisatie De Fontein een cheque 
van 120 euro overhandigen. Een bedrag dat De Boei bij elkaar 
verzamelde door verse soep te verkopen in het kader van de 
Dag van Verzet tegen Armoede. 
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Intimiteit bij ouderen
De Gentse vzw Aditi is een advies- 
en infocentrum waar o.a. ouderen 
terecht kunnen met hun vragen over 
intimiteit en seksualiteit. “Iedereen 
heeft, ongeacht leeftijd, seksuele 
verlangens, noden en gevoelens”,  
vertelt Nelle Frederix. “Seks bij ou-
deren is nog altijd een groot taboe. 
Vaak wordt er uit onwennigheid 
schertsend en lacherig over gedaan. 
Maar het is niet omdat je ouder 
wordt, dat je seksuele verlangens 
afnemen. Wie bv. vroeger heel  
seksueel actief was, heeft daar op  
latere leeftijd ook meer behoefte 
aan.”

Huidhonger
“Alleenstaande ouderen of met een 
zieke partner berusten vaak in een 
oude dag zonder seksualiteit, terwijl 
ze er toch nood aan hebben. Een 
grote meerderheid van ouderen, 80 
tot 90 %, geeft aan dat ze verlangen 
naar seksualiteit. Het liefst beleven ze 
dat met een partner. Voor zelfbevre-
diging zijn ze minder te vinden. Met 
ouder worden verandert natuur-
lijk wel de seksuele activiteit, met 

minder penetratie en meer intimiteit. 
Veel ouderen hebben huidhonger: 
aanrakingen, knuffels, genegenheid 
en warmte zijn heel belangrijk. Als 
koppel moet je voor jezelf uitmaken 
wat nog lukt en fijn is”, zegt Nelle.

Barricaden
Een belangrijke reden waarom seksu-
aliteit bij ouderen moeilijk bespreek-
baar is, is het gebrek aan beleid ter 
zake. “Niet alleen in woonzorgcentra, 
ook bij thuiszorgorganisaties”, stelt 
Nelle. “Het is een onderwerp dat 
amper ter sprake komt in de oplei-
dingen. Verpleegkundigen, verzor-
genden, ze weten zelf niet goed wat 
ze met vragen over seksualiteit en in-
timiteit moeten aanvangen. Ze gaan 
het onderwerp liefst uit de weg. Of ze 
koppelen het aan een ziektebeeld of 
doen het af als grensoverschrijdend 
gedrag. Soms grijpt men zelfs naar 
medicijnen, zoals antipsychotica, 
om de seksuele lust bij bewoners of 
cliënten af te remmen. Er komt noch-
tans een nieuwe generatie ouderen 
aan, die wel op hun strepen zullen 
staan. In mei ’68 stonden ze op bar-

ricaden en dat zullen ze nu ook weer 
doen. De zorgsector kan zich dus 
maar beter voorbereiden.”

Seksuele dienstverlening
Ouderen kunnen bij Aditi ook terecht 
voor seksuele dienstverlening. “Wij 
bieden seksualiteit en intimiteit op 
maat aan. Onze seksuele dienstver-
leners zijn geen gewone sekswer-
kers. Wij vertrekken niet vanuit een 
commercieel model, maar zien het 
als een vorm van dienstverlening. 
Samen met de dienstverlener bepaal 
je wat je gaat doen. Dat kan gaan van 
knuffelen en met je lichamen tegen 
elkaar liggen over samen een douche 
of bad nemen tot de Kamasutra van  
a tot z uitproberen. We geven ook 
info over hulpmiddelen en seksspeel-
tjes”, besluit Nelle.

Voordracht ‘Intimiteit en seksualiteit’ 
op 12 februari vanaf 14 uur. Gratis 
maar vooraf inschrijven (t.e.m. 4/2).  
Je kan je vragen aan Nelle vooraf 
discreet deponeren in een doos in de 
ontmoetingsruimte.
www.aditivzw.be

Seks bij ouderen, er rust 
nog altijd een levensgroot 
taboe op. “Het is nochtans 
de normaalste zaak van de 
wereld. Seks hoort bij het 
leven, ongeacht je leeftijd. 
Het taboe moet weg”, 
zegt Nelle Frederix van 
de vzw Aditi, die hierover 
rond Valentijn een gratis 
voordracht geeft.

VOORDRACHT WIL  
TABOE WEGNEMEN
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geboren binnen en buiten een 
huwelijk. Voor de toekomst 
van een kind is, naast erken-
ning, vooral de status van de 
beide ouders belangrijk. 
We verdiepen ons in de 
boeiende levens van enkele 
buitenechtelijke kinderen uit 
de strijdende, biddende en 
werkende stand. En zien hoe 
de vooruitzichten van de 
kinderen mee evolueren met 
de tijd en binnen de diverse 
regio’s van Europa. 
� 14 u. - 16 u. met pauze
€ 3,00  KT 0,60
✍ aan onthaal of via  vóór 

15/1
L maximaal 12 deelnemers, 

spreker: Els

Maandag 20 januari
Pannenkoeken 
� 14 u.
€ 2,50 per portie
L Vers gebakken door  

Emilienne. Op = op!

Dinsdag 21 januari
Mantra’s en energie
Het zingen van klanken,  
die hart en ziel raken, en  
levensenergie opwekken.
� 15 u. tot +/- 17.15 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  aan onthaal of via  vóór 

21/1
L Maximaal 12 personen. 

Draag losse kledij.  
Meebrengen: flesje water, 
fleece dekentje.  
Begeleiding: Amari.

Franse babbeltafel
Voor wie graag Franstalige 

Vrijdag 10 januari
Wafels
� 14 u.
€ 2,50 per portie
� Vers gebakken door  

Emilienne. Op = op!

Woensdag 15 januari
Spelletjesnamiddag  
met Move 9000
Wii, X-box, sjoelbakken, 
ganzenbord en allerlei leuke 
spelletjes voor volwassenen. 
Met de buurtsportwerkers 
van Move 9000.
� 14 u. - 16.30 u.
€ gratis
L in de ontmoetingsruimte

Donderdag 16 januari
Nieuwjaarswandeling  
in de Groene velden, 
Mariakerke
Rustige natuurwandeling via 
Claeys-Bouüaert door het  
natuurpark De Groene Velden.  
5 km met start en aankomst 
in De Boei.
� 13.30 u. 
€ 3,00  KT 0,60 
✍  aan onthaal vóór 16/1, 
L maximaal 20 deelnemers, 

begeleiding: Bernard 
Beeuwsaert

Vrijdag 17 januari
Reizen door de tijd
‘Binnen of buiten de  
echtelijke sponde in de  
middeleeuwen’ 
Tot laat in de middeleeuwen 
was het huwelijk de norm, 
maar niet de enige keuze.
Er is dan ook geen wit – zwart 
verdeling tussen kinderen 

Je kunt inschrijven voor de  
activiteiten vanaf maandag 
6 januari om 9 uur (tenzij 
anders vermeld).

Woensdag 1 januari
Nieuwjaar
Het centrum is gesloten.

Donderdag 2 januari
Tweede nieuwjaarsdag
Het centrum is gesloten.

Vrijdag 3 januari
Minimumbezetting
Het centrum is beperkt open. 
Wel maaltijden en ontmoetin-
gen, onthaal gesloten.
� 9.30 u. - 16 u.

Maandag 6 januari
Start inschrijvingen
� 9 u., deuren open om  

8.30 u. 

Driekoningen, met taart 
van de Zoete Koekskes
Zie vorige agenda.
� 14 u.
€ prijs varieert naargelang de 

taart
L op = op!

Woensdag 8 januari
Bingooo! 
� 14 u. - 17 u.
€ 0,25 per bingoblaadje
L met Noëlla, Annie, Eduard

Donderdag 9 januari
Nieuwjaarsreceptie 
Met muziek van dj Marc.
Onthaal gesloten in de namid-
dag.

De Boei  
wandelt!
Elke vrijdag om 
9.30 u. vertrek-
ken wandel-
liefhebbers 
vanuit de Boei 
om een uurtje 
te wandelen in 
volle gezellig-
heid. Gratis.

Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 70.  
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op http://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met 
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.

Creatieve maandagnamiddagen

Je neemt je werkstuk van het moment mee.  
Van 3D-kaartjes, over breien tot mandala’s borduren. 
Alle activiteiten zijn welkom!
� 14 u. - 17 u., wekelijks op maandag in de ontmoe-

tingsruimte
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DE BOEI

	Aanvang 

L	Informatie

€ Prijs 
KT Kansentarief

✍  Inschrijven  
 op het  
 secretariaat

 inschrijven  
 kan ook in  
 de webshop
�	reeks - 
 éénmaal
 inschrijven
  reeks - 
 per les 
 inschrijven 

  Toegankelijk

daard bij Windows 10 zit.
Grote bestanden stuur je door 
met WeTransfer.
Basiskennis pc vereist. Je krijgt 
een uitgebreide digitale hand-
leiding mee naar huis.

� 9 u. - 12 u.
€ 3,00  KT 0,60 
✍  aan onthaal vóór 24/1, 
L Meebrengen: jouw laptop  

indien mogelijk, smartphone, 
eventueel digitale camera en 
de bijbehorende kabeltjes. 
Maximaal 10 deelnemers. 
Lesgever: Daniël De Ridder.

Maandag 3 februari
Start  
Tournée Minérale
Ga met ons de uitdaging aan 
en drink in februari een maand 
lang geen alcohol. 
Zo ervaar je wat een maand 
zonder met je doet. Het is niet 
zozeer een kwestie van jezelf 
iets te ontzeggen: je wint er 
vooral bij.
Alcohol beïnvloedt jouw 
gezondheid, zowel fysiek als 
mentaal. Het heeft ook impact 
op jouw veiligheid en gedrag. 
Daarom kan het geen kwaad 
om er deze maand samen 
tegenin te gaan!  
Daarom serveren we in de week 
van 3 tot 7 februari geen alco-
holische dranken, maar ander 
lekkers.

bord en allerlei leuke spelletjes 
voor volwassenen. Met de 
buurtsportwerkers van Move 
9000.
� 14 u. - 16.30 u.
€ gratis
L in de ontmoetingsruimte

Oliebollen van  
Armand Slock
Tijdens de spelletjesnamiddag 
kan je oliebollen krijgen, ‘made 
by’ Armand Slock!
� 14 u.
€ 2,50

Donderdag 30 januari
Computerinitiatie  
voor beginners
Voor absolute beginners.
� 9 u. - 12 u., op do
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
✍  aan onthaal vóór 23/1 
L Meebrengen indien moge-

lijk: je laptop met Windows 
10. In het centrum beperkt 
aantal beschikbaar. 
Maximaal 9, minimaal 3 deel-
nemers. Lesgever: Eric Beyls.

Vrijdag 31 januari
Computerworkshop
Foto's overzetten van gsm of 
camera naar pc en daarna de 
foto's bewerken en doorsturen 
met WeTransfer
Je brengt de beelden van je 
gsm over naar je pc met een 
kabeltje of met bluetooth of 
omgekeerd. 
Deze beelden ga je daarna 
bewerken en de kleuren ervan 
aanpassen, zwart-wit foto of 
naar sepia bruin omzetten in 
het programma Foto's dat stan-

buurtbewoners wil leren ken-
nen, bij een gezelschapsspel of 
een vrijblijvende babbel? 
� 14 u., in onze ontmoetings-

ruimte (achter de wand)
€ gratis
✍  aan onthaal of telefonisch
L begeleiding: Monique  

Vanderhaeghen 

Maandag 27 januari
Heerlijke bakverzinselen 
van ‘de Zoete Koekskes’
� 14 u.
€ prijs varieert naargelang de 

taart
L op = op!

Dinsdag 28 januari
Gezond ontbijt met  
de Fitte Fijnproevers
� 8.30 u. stipt
€ 4,50  KT 3,15 
✍  aan onthaal vóór 21/1, 
L maximaal 25 deelnemers

Woensdag 29 januari
Vervolg computerinitiatie 
(voor gevorderden)
Voor wie de computerinitiatie 
volgde en meer wil weten. 
�  9 u. - 12 u., op woe
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
✍  aan onthaal vóór 22/1 
L Meebrengen: je laptop (met 

Windows 10 en Word Office) 
indien mogelijk. In het cen-
trum beperkt aantal beschik-
baar. 
Maximaal 9, minimaal 3 deel-
nemers. Lesgever: Eric Beyls.

Spelletjesnamiddag  
met Move 9000
Wii, X-box, sjoelbakken, ganzen-

Wiezen

� 13.30 u. elke dinsdag  
en donderdag

Schaken

� 14 u., op vrijdag in de  
ontmoetingsruimte

€ gratis
L met Julien De Rycke

Gezelschapsspelen

� 14 u., elke vrijdag in de  
ontmoetingsruimte

€ gratis
L met Line en Evy
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Surplus 
namiddagen 
Speciaal voor 
buurtbe-
woners die 
moeilijk tot 
in het cen-
trum geraken 
organiseren we 
wekelijks een 
aangepaste 
activiteit.
Je kan worden 
opgehaald en 
na afloop weer 
naar huis wor-
den gebracht 
op aanvraag.

Woensdag 5 februari
Nieuw!
Sier- en kijkdozenatelier

Je vervaardigt zelf sierdozen 
uit karton en bekleedt die 
met diverse materialen, zoals  
papier en linnen. Ideaal om je 
foto’s, boeken of naaimateriaal 
in op te bergen.
Kijkdozen: als de doos open-
gaat, zie je het interieur van 
een miniatuurwereld.
� 9 u. - 12 u. (tweewekelijks)
€ 13,00  KT 2,60 (instapgeld 

tot eind augustus)
✍  aan onthaal vóór 29/1, 
L Begeleider: Freddy  

Delabarre. 
In de Werkplaats Van Hoore-
bekehof. 
Maximaal 6 deelnemers.  
Materiaal zelf mee te bren-
gen, bij inschrijving krijg je 
benodigdhedenlijstje.

Bingooo! 
� 14 u. - 17 u.
€ 0,25 per bingoblaadje
L met Noëlla, Annie, Eduard

Donderdag 6 februari
Uitstap naar Brussel
‘Bruegel, prenten en  
tekeningen’
In de Koninklijke Bibliotheek 
van België ontdek je met een 
gids de imaginaire wereld van 
Bruegel met bijzondere figu-
ren en details. In zijn tijd was 
Bruegel vooral bekend voor 
zijn prenten.
Na het bezoek: vrije lunch en 
facultatieve rondleiding in 
Brussel door Carlo Fauconnier.
�  verzamelen Sint-Pieters-

station om 8.15 u. stipt

€ 16,00  KT 3,20 (gids +  
toegangsprijs) 

✍  aan onthaal vóór 30/1, 
L maximaal 15 deelnemers, 

begeleiding: Herman  
Luwaert

Vrijdag 7 februari
Wafels
� 14 u.
€ 2,50 per portie

Woensdag 12 februari
Informatieve voordracht 
Intimiteit en seksualiteit
Wat is intimiteit? En wat is 
seksualiteit? Blijven seksuele 
activiteiten mogelijk op ou-
dere leeftijd? En wat als je te 
maken krijgt met ziekten  
zoals Parkinson of dementie, 
of je plots zonder partner 
valt? 
Nelle Frederix van vzw Aditi 
maakt dit thema bespreek-
baar want ook een  
senior kan een sexy senior 
zijn! Zie het artikel op pag. 9.
� om 14 u. (einduur naarge-

lang de gestelde vragen)
€ gratis 
✍  aan onthaal vóór 5/2
L we voorzien in een doos 

waarin je discreet je  
vragen kan deponeren

Maandag 17 februari
Pannenkoeken 
� 14 u.
€ 2,50 per portie

Dinsdag 18 februari
Gezond ontbijt met  
de Fitte Fijnproevers
�  om 8.30 u. stipt
€ 4,50  KT 3,15 
✍  aan onthaal vóór 11/2, 
L maximaal 25 deelnemers

Mantra’s en energie
Het zingen van klanken,  
die hart en ziel raken, en  
levensenergie opwekken.
� 15 u. tot +/- 17.15 u.

€ 3,00  KT 0,60
✍  aan onthaal of via  vóór 

18/2
L Maximaal 12 personen. 

Draag losse kledij.  
Meebrengen: flesje water, 
fleece dekentje.  
Begeleiding: Amari.

Franse babbeltafel
Voor wie graag Franstalige 
buurtbewoners wil leren ken-
nen, bij een gezelschapsspel of 
een vrijblijvende babbel? 
� 14 u., in onze ontmoetings-

ruimte (achter de wand)
€ gratis
✍  aan onthaal of telefonisch
L begeleiding: Monique  

Vanderhaeghen 

Woensdag 19 februari
Valentijnsfeest

Neem vandaag je geliefde mee 
naar De Boei voor een liefde-
volle maaltijd.  
Traiteur Dirk Von der Crone 
serveert jullie aspergeroom-
soep, plus parelhoen met 
peren en kroketjes. 
Daarna maken we voor jullie 
de dansvloer vrij. Oefen alvast 
je danspasjes voor het orkest 
van Rudy Hammond & the 
Blue Lady. 
� deuren open vanaf 11.30 u., 

aan tafel om 12 u. 
€ 26,00  KT 18,20 (menu en 

optreden), taartjes zijn 
vrijblijvend te bestellen. 
Je kan 40 UiTPAS-punten 
ruilen voor 10 euro korting.

✍  aan onthaal vóór 5/2  
(max. 65 personen), geef je 
voorkeur van tafelschikking 
op
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DE BOEI

	Aanvang 

L	Informatie

€ Prijs 
KT Kansentarief

✍  Inschrijven  
 op het  
 secretariaat

 inschrijven  
 kan ook in  
 de webshop
�	reeks - 
 éénmaal
 inschrijven
  reeks - 
 per les 
 inschrijven 

  Toegankelijk

Maandag 24 februari
Heerlijke bakverzinselen 
van ‘De Zoete Koekskes’
� 14 u.
€ prijs varieert naargelang de 

taart
L op = op!

Vrijdag 28 februari
Computerworkshop
Gmail geliefd maar onbekend 

Wat kan je allemaal doen met 
een Gmail-adres? Berichten 
netjes ordenen of verwijderen, 
je contacten organiseren, ver-
velende reclameboodschappen  
verwijderen, uitzicht van de 
berichtenpagina wijzigen,... 
Basiskennis pc vereist. Alleen 
voor wie een Gmail-adres heeft. 
Je krijgt een uitgebreide digi-
tale handleiding mee naar huis. 
� 9 u. - 12 u.
€ 3,00  KT 0,60 
✍  aan onthaal vóór 21/2, 
L Meebrengen: jouw laptop 

indien mogelijk.  
Maximaal 10 deelnemers.  
Lesgever: Daniël De Ridder.

ANTENNEWERKING  
MARIAKERKE   

Wekelijks wandelen  
met de buren
�  elke dinsdag om 14.30 u.  

in de Groene Velden,  
vertrek: speelpleintje van de 
Planetenwijk

€ gratis
L begeleider: Carlo Fauconnier, 

info via antennemedewerker 
Fran Debrouwere op het 
nummer 0473 31 79 77

Zondag 12 januari
Buurtwandeling  
in de Bourgoyen
Vertrek: bezoekerscentrum 
Bourgoyen, Driepikkelstraat.
� 10.30 u.
€ gratis
L begeleiding: Nicole De 

Vreese,  
info via antenne medewerker 
Fran Debrouwere op het 
nummer 0473 31 79 77

Donderdag 9 januari en  
6 februari
Samen Eten
In Villa Ooievaar (sociaal res-
taurant), Botestraat 131-133, 
Wondelgem.
� 11.45 u.
€ 10,00 voor de dagschotel 

(sociaal tarief: € 5,50)
✍  inschrijven tot een week 

vooraf via Fran Debrouwere: 
0473 31 79 11

ANTENNEWERKING  
BLOEMEKENSWIJK   

Dinsdag 7 januari en 4 februari
Samen eten met  
aansluitend een activiteit
Elke 1ste dinsdag spreken we af 
in het Balenmagazijn, Getouw-
straat 10 om samen te eten.
Daarna gaan we met liefheb-

bers op pad. Op 7/1 zijn we 
welkom in het buurtcentrum 
van de Bloemekenswijk, Frans 
van Ryhovelaan 119 waar we 
bij een kop koffie hun aanbod 
ontdekken.
�  vanaf 12 u.
€ 9,00  KT 5,50 (met sociaal 

tarief )
L Problemen met vervoer of 

andere vragen?  
Contacteer Griet Van Dessel:  
0473 34 00 38 of  
09 266 34 88.

Zaterdag 4 januari
Wie wil graag een  
driekoningenlied aan zijn/
haar deur?
Tussen 17 u. en 20 u. zingt vzw 
Bloemekenswijk Driekoningen 
voor bewoners. Ben je dan thuis 
en hoor je graag deze vrolijke 
Driekoningen zingen?
Of wil je zelf mee zingen?  
Geef dan je naam door aan  
Lucas De Cocker: 0485 41 03 30  
van vzw Bloemekensforum, 
lucas.decocker@gmail.com
of bij Griet Van Dessel:  
0473 34 00 38 of  
griet.vandessel@stad.gent

Vrijdag 17 januari
Nieuwjaarsreceptie  
Bloemekenswijk 
Je wordt verwend met lek-
kere hapjes en drankjes. Breng 
zeker je strijkplank mee om als 
sta-tafel te gebruiken. In ruil 
krijg je een extra dankbonnetje. 
En vergeet je buren niet uit te 
nodigen!
�  Edmond Van  

Beverenplein,  
17 u. - 20 u.
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DE HORIZON

Ferdinand Lousbergskaai 12
9000 Gent

 09 266 88 55
www.ocmwgent.be/DeHorizon
 www.facebook.com/ldc.dehorizon

 ldc.dehorizon@stad.gent 
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)

Centrumleider: Stefaan Coppieters

Bereikbaar met openbaar vervoer:  
bus: 6, 70, 71, 72, 76 en 77 aan halte  

Lousbergsbrug 
bus 17 en 18 aan halte  

Puinstraat/Lousbergskaai

Openingsuren secretariaat: 
Van maandag tot vrijdag open van  

9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.

Inschrijven:
De activiteiten waarvoor je moet 

inschrijven, zijn aangeduid met het 
symbool: ✍

Inschrijven doe je op het secretariaat of via 
de website http://activiteitenldc.gent.be.  

Om iedereen een gelijke kans te geven, 
schrijven we pas in vanaf maandag  

6 januari om 9 uur, tenzij anders vermeld. 
Je kunt max. voor 4 personen inschrijven.

Je betaalt contant of met Bancontact.

Activiteiten en uren onderhevig aan last 
minute wijzigingen. Voor een laatste stand 

van zaken, kun je terecht op het secretariaat.

Kansentarief:
Schrijf rechtstreeks in het ldc in om jouw 

korting te krijgen, online is dit niet mogelijk.

Terugbetaling activiteiten: 
Het inschrijvingsgeld wordt niet 

terugbetaald bij annulering. Uitzonderingen 
enkel in overleg met de centrumleider.

TONEELGEZELSCHAP DE PODIUMBASTERDS

“Gelukkig hebben we nog enig 
respijt. Want door de verbou-
wingen in De Horizon kunnen 
we ten vroegste pas in decem-
ber 2020 optreden”, vertelt Ed. 
“Maar dat lost natuurlijk ons 
probleem niet op. Ik pas daar 
een mouw aan door stukken op 
maat te schrijven, met vooral 
rollen die zowel mannen als 
vrouwen kunnen spelen. Politie-
inspecteurs bv., of leraars. Zoals 
ik onlangs gedaan heb voor een 
toneelgroep uit Boom, want veel 
amateurgezelschappen kennen 
hetzelfde probleem.”
“Maar evident is dat allemaal 
niet. Op een bepaald moment 
raakt de inspiratie op. Dus blij-
ven we zoeken naar mannelijke 
acteurs. Een oproep via Face-
book leverde amper één reactie 
op. Vind je iemand geschikt, dan 
speelt die vaak al in een ander 
gezelschap en wordt het uitein-

delijk te veel om al die rollen in 
te studeren”, beseft Ed. 
“Kandidaten moeten geen erva-
ring hebben. Wel veel goesting 
en geen podiumangst. Grote 
lappen tekst van buiten leren, is 
evenmin aan de orde. Wel moet 
je tijd kunnen vrijmaken voor 
onze repetities op woensdag-
voormiddag. En wees gerust: 
met De PodiumBasterds spelen 
we geen gezwollen drama’s, wel 
stukken waarmee de mensen 
kunnen lachen.”
Goed nieuws kwam er van Stad 
Gent. “We zijn erkend als socio-
culturele vereniging, waardoor 
we kunnen spelen in zalen van 
de stad. Voor ons een ferme 
opsteker, want in De Horizon 
kunnen we een stuk hooguit 
twee keer spelen”, aldus Ed.

Interesse? Contacteer Ed: 0495 82 
53 10, bruyninckxed@gmail.com

Mannen gezocht!
Toneelgezelschap De PodiumBasterds is dringend op zoek 
naar mannelijke acteurs. Stichter en auteur Ed Bruyninckx zit 
met de handen in het haar. “Ons volgende stuk heet ‘De vier 
bomma’s’. Daar hebben we dus ook vier heren voor nodig, en 
we hebben er maar twee!”
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Genki maakt je  
fit en vreugdevol
Elke maandagnamiddag, behalve 
tijdens de schoolvakanties, kan je het 
uitproberen in De Horizon. Genki is 
niet de zoveelste bewegingsactiviteit 
die uit het Verre Oosten komt overge-
waaid, maar is wel bedacht door de 
Gentse leraar LO Toon Deboutte na 
een vierjarig verblijf in een boeddhis-
tisch zenklooster in Japan.
“Na mijn studies LO zat ik met heel 
wat vragen. Elke dag gaan werken, 
geld verdienen, kinderen krijgen, met 
pensioen gaan. Het leven moet toch 
meer zijn dan dat. In mijn zoektocht  
ben ik dan in een Japans klooster 
beland. Aanvankelijk wou ik er één 
jaar verblijven, het werden er vier. 
Niet meer nadenken, maar gewoon 
mediteren en jezelf zijn. Dat gaf me 
een enorme vrijheid. Ik voelde me 
daar goed op mijn plaats. Maar na 
een tijd kom je jezelf weer tegen. 
De terugkeer naar België was een 
enorme cultuurshock. In plaats van 

absolute rust beland je in een maat-
schappij die tegen 300 km per uur 
voorbijraast. Genki is mijn manier om 
rust in mijn eigen hoofd te krijgen en 
tegelijk kan ik aan andere mensen 
doorgeven wat ik in het klooster heb 
geleerd.”

Mindful fitness
Zelf omschrijft Toon genki als mindful 
fitness. “Het is tweezijdig. Je leert je 
 lichaam goed kennen en je medi-
teert. Mindfulness is in het hier en nu 
staan. Net zoals na een goede medi-
tatie in het klooster, stap je na de les 
heropgeladen naar buiten.”
De les begint met een dans om 
gewrichten en spieren op te warmen. 
Daarna volgen rustige matoefenin-
gen, die sterk aanleunen bij pilates 
en waarbij je je laat sturen door je 
ademhaling. Als afronding mediteer 
je enkele minuten.
“Genki is niet bedoeld om je grenzen 

te verleggen, maar om je grenzen 
te leren kennen. Genki is evenmin 
bedoeld om een uur goed te zweten, 
maar om te luisteren naar je lichaam”, 
benadrukt Toon. “Heb je bv. pijn aan 
je nek, dan moet je niet proberen om 
met je hoofd van de grond te komen. 
Ook niet als ik dat als lesgever voor-
doe. Samen zoeken we wel naar een 
alternatief. Dat heeft alles te maken 
met eerlijk zijn tegenover jezelf. En 
wil je tot rust komen, dan is dat de 
eerste voorwaarde. Dat gaat in tegen 
het westerse denkbeeld om per se al-
tijd en overal je best te moeten doen. 
In de filosofie achter genki krijg je 
pas resultaat door eerlijk te zijn.”

Genki op ma, 15.30 u.  16.30 u.  
Deelnemen kan met tienbeurtenkaart 
(€ 30,00  KT 6,00) zodat je gelijk wan
neer kan instappen.

In genki combineer je dans, 
grondyoga en meditatie. Het 
is een bewegingsactiviteit 
speciaal ontworpen voor 
ouderen die veilig willen 
bewegen. De juiste balans 
tussen ontspanning en 
concentratie verfrist 
bovendien de geest en 
maakt je genki, Japans voor 
fit en vreugdevol. 

VEILIG BEWEGEN  
VOOR OUDEREN
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Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 70.  
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op http://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.

Centrumraad
Woensdag  
15 januari

Nieuwjaarsreceptie
Dinsdag 7 januari
� vanaf 14.30 u.

Je kunt inschrijven voor de  
activiteiten vanaf maandag  
6 januari om 9 uur (tenzij 
anders vermeld).

Dinsdag 31 december
Het centrum sluit om 16 u.

Woensdag 1 januari
Nieuwjaar
Het centrum is gesloten.

Donderdag 2 januari
Tweede nieuwjaarsdag
Het centrum is gesloten.

Vrijdag 3 januari
Het centrum sluit om 16 u.
Onthaal alleen telefonisch 
bereikbaar.

Maandag 6 januari
Scrabble
Begeleiding: Mia Pieters.

� 14 u.
€ gratis
 elke maandag 
✍  aan onthaal 

Franse conversatie
Oefen je Frans door te praten 
over verschillende thema’s, met 
hulp en feedback van de bege-
leider in een ontspannen sfeer.
�  9.45 u. - 11.45 u. 
€ 13,00  KT 2,60 (instapgeld 

tot september)

 elke maandag
✍  aan onthaal
L begeleiding: Jean Luc  

Timmerman

Schilderen
Je bent vrij om een eigen 
ontwerp uit te werken.
� 13.30 u. - 16.30 u. 
€ 13,00  KT 2,60 (instapgeld 

tot september)
 elke maandag (behalve in 

schoolvakanties)
✍  aan onthaal
L begeleiding: Marie José 

Tulkens - Nadine Vanden-
weyer

Genki, zen in beweging
Combinatie van dans, 
grondyoga en meditatie.
Begeleiding: Toon Deboutte.
� 15.30 u. - 16.30 u.
€ 52,00  KT 10,40 (abonne-

ment tot juni) of tienbeur-
tenkaart: 30,00  KT 6,00

� elke maandag (behalve in 
schoolvakanties)

✍  

Dinsdag 7 januari
Nieuwjaarsreceptie 
� vanaf 14.30 u.
L de ontmoetingsruimte is 

gesloten tussen 12.30 u. en 
14.30 u.!

Haiku
Begeleiding: Hedwig Aerts.
� 14 u. 
€ 3,00  KT 0,60 (per keer)
✍ tot dag zelf aan onthaal, 

Woensdag 8 januari
Handwerk
Breien of haken bij een gezel-
lige babbel. De gemaakte 
werkjes worden verkocht ten 
voordele van het centrum.
Begeleiding: Rosette Steyaert. 

� 14 u. - 17 u. 
€ gratis
� elke woensdag

Donderdag 9 januari
Stoelturnen
Rustige en eenvoudige  
oefeningen van op een stoel. 
Begeleiding: Ann  
Vancoppenolle.
� 14 u. - 14.45 u. 
€ 52,00  KT 10,40 (abonne-

ment tot juni) of tienbeur-
tenkaart: 30,00  KT 6,00

� elke donderdag behalve in 
schoolvakanties)

✍  

Tablet en smartphone 
spreekuur
Joeri helpt je bij problemen of 
vragen over je tablet of smart-
phone (zowel Android als iOS).
� 14 u. - 16 u.
€ gratis
 9/1, 23/1, 13/2, 27/2  (elke 

2de en 4de donderdag)
✍  tot de dinsdag voordien
L geef bij inschrijving je vraag 

door
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DE HORIZONDE HORIZON

	Aanvang 

L	Informatie

€ Prijs 
KT Kansentarief

✍  Inschrijven  
 op het  
 secretariaat

 inschrijven  
 kan ook in  
 de webshop
�	reeks - 
 éénmaal
 inschrijven
  reeks - 
 per les 
 inschrijven 

  Toegankelijk

Filmnamiddagen

• Little Miss Sunshine:  
dinsdag 21 januari

• Il Postino:  
dinsdag 18 februari

Qi Gong
Chinese bewegingsleer om 
je lichamelijke en geestelijke 
gezondheid te te verbeteren.
Begeleiding: Ann  
Vancoppenolle.
� 15 u. - 16 u. 
€ 52,00  KT 10,40 (abonne-

ment tot juni) of tienbeur-
tenkaart: 30,00  KT 6,00 

� elke donderdag (behalve in 
schoolvakanties)

✍

Hobbydotten
Met stickervellen maak je aller-
lei patronen op kaartjes. Je gaat 
ook aan de slag met sparkles: 
kleine fonkelende diamant-
vormige stickers waarmee je 
heerlijk kan mozaïeken. 
Begeleiding: Lut Ebrard.
� 13.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
 9/1, 13/2, elke 2de donderdag 
✍

Creatief schrijven
‘Wie schrijft, die blijft’
Voel je soms ook de drang om 
te schrijven, herinneringen en 
anekdotes uit je leven op papier 
te zetten? Ervaring niet vereist, 
wel de goesting om in de pen 
te kruipen.
Begeleiding: Leen Cool.
� 14 u. - 16.30 u.
€ 24,00  KT 4,80 (8 sessies)
 9/1, 23/1, 6/2, 20/2, 5/3, 19/3, 

23/4, 7/5
✍  tot 9/1 of volzet
L maximaal 10 deelnemers

Vrijdag 10 januari
Persgroep
Bespreken van de actualiteit 
aan de hand van krantenarti-
kelen.
� 14 u. - 17 u.
€ 13,00  KT 2,60 (instapgeld tot 

september)
 elke vrijdag
✍  aan onthaal, 
L begeleiding: Paul  

Verbrugghen

Kaarsen maken
Keuze uit verschillende kleuren 
en vormen.
Begeleiding: Rolande Callebaut.

� 13.30 u. 
€ 3,00  KT 0,60 (plus materiaal-

kosten) 
✍  tot dag zelf aan onthaal of 

volzet, 
L Geen kennis vereist.  

Materiaal aanwezig.  
Kaarsresten welkom.

Maandag 13 januari
Linux Purple Mondays
Lode Van Beethoven helpt je 
met vragen over de toepassin-
gen van het Linux-besturings-
systeem voor je computer.
� 14 u. - 16 u.
€ gratis 
 13/1, 10/2, elke 2de maandag
L voor gevorderden

Dinsdag 14 januari 
Cursus Windows initiatie 
beginners
Wat doe je als je computer vast 
zit? Hoe installeer je een app of 
printer? Hoe bewaar je teksten, 
foto’s of films? Wat met wifi, 
internet en e-mail? Hoe beveilig 
je computer?...
Begeleiding: Albert Herregods.
� 9.30 u. - 11.45 u.
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
 infomoment op 14/1,  

wekelijks op dinsdag: 28/1 
tot 31/3

✍  aan onthaal na infomoment
L maximaal 8 deelnemers

Zijdeschilderen
� 14 u. - 16 u. 
€ 13,00  KT 2,60 (instapgeld tot 

september)
 14/1, 28/1, 11/2, 25/2 (elke 

2de en 4de dinsdag)
✍  aan onthaal 
L begeleiding: Rosette 

Steyaert

Woensdag 15 januari
Centrumraad
� 9.30 u.

Digitaal spreekuur  
computer

Problemen of vragen over 
je computer? Tips nodig bij 
aankoop van nieuwe laptop? 

TIP! Voordracht 'Hart tegen stress'
Woensdag 26 februari

In deze infosessie verneem je hoe een 
hartcoherentietraining je leert omgaan 
met stress, hyperventilatie en burn-out. 
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Valentijns
gebak
Vrijdag  
14 februari

Patrick Hackx helpt je.
� 13.30 u. - 16 u.
 15/1, 29/1, 12/2 (tweeweke-

lijks op woendag)
✍  tot maandag voordien aan 

onthaal

Donderdag 16 januari
Creanamiddag
Je bent vrij om aan een eigen 
‘project’ te werken. Creativiteit 
en samenzijn staan centraal!
� 13.30 u. 
€ 13,00  KT 2,60 (instapgeld 

tot september, plus materi-
aalkosten)

� elke donderdag (behalve de 
2de donderdag)

✍

Dinsdag 21 januari
Filmnamiddag
Little Miss Sunshine (2006)
Komedie met een lach en een 
traan over en disfunctionele  
familie, in ene gammele bus 
op weg naar een miss-verkie-
zing. Begeleiding: Phyllis Van 
Regenmortel.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍
L film met voor- en nabespre-

king, speelduur: 100 min.

Maandag 27 januari
Linux Blue Mondays
Linux is een gratis en veilig 
besturingssysteem voor je 
computer. Lode Van Beethoven 
helpt je om een performante 
Linux-versie op je computer te 
installeren en begeleidt je bij 
de vele toepassingen ervan.
� 14 u. - 16 u.
€ gratis 
 27/1, 24/2, elke 4de ma
✍  aan onthaal tot dag zelf 
L voor beginners

Dinsdag 28 januari
Pietjesbak
Begeleiding: Luc Meersman.
� 14 u.

€ gratis
 28/1, 25/2, laatste dinsdag 

van de maand

Vrijdag 31 januari
Bloemschikken
Begeleiding: Rolande  
Callebaut.
� 14 u. - 17 u.
€ 18,00  KT 15,60 (inclusief 

materiaalkosten en verse 
bloemen)

✍  tot 23/1 of volzet!  
Tijdig inschrijven, plaatsen 
beperkt!

Dinsdag 4 februari
Uitstap
Distributiecentrum  
Colruyt en brouwerij 
Boon in Halle

Verse groenten en fruit, 
diepvriesproducten... Ze 
vertrekken allemaal vanuit 
het Colruyt distributiecen-
trum ‘Dassenveld’ in Halle. 
Tijdens dit bedrijfsbezoek leer 
je welke weg deze producten 
afleggen. De doorgedreven 
automatisering is op zijn 
minst indrukwekkend.
Na de lunch bezoek je de 
brouwerij Boon. Zij zijn de 
grootste producent van 
Lambiek en gekend voor hun 
Oude Geuze, Framboos en 
Kriek.
Begeleiding: Guido Delemarre 
en Alain Picha.
� 7.45 u. vertrek aan De  

Horizon, terug in Gent 
rond 18.30 u.

€ 53,20  KT 22,25  
(inbegrepen: vervoer met 
autocar, bedrijfsbezoeken 
met gids, lunch met soep, 

hoofdgerecht, koffie en 
gebak, dranken afzonderlijk 
te betalen)

✍  vóór 22/1, 
L niet geschikt voor minder 

mobiele bezoekers, (er zijn 
veel trappen in het distribu-
tiecentrum), i.s.m. met De 
Knoop

Haiku
Begeleiding: Hedwig Aerts.
� 14 u. 
€ 3,00  KT 0,60 (per keer)
✍ tot dag zelf aan onthaal, 

Woensdag 5 februari
Bingo
Met leuke prijsjes!
� 14 u. 
€ 1,00 per blad (4 kaarten op 

één blad)
✍  tot dag zelf aan onthaal

Donderdag 6 februari
Thé-dansant in Vooruit
Rock ’n roll, swing, jive, disco, 
wals, salsa,... Geef gerust voor-
keur van liedje door.
�  15 u. - 18 u. 
€ gratis
✍  verplicht, t.e.m. 5/2
L in café Vooruit, Sint-Pieters-

nieuwstraat

Dinsdag 11 februari
Voordracht
Assistentiewoning of  
opname  
woonzorgcentrum?
Lukt het je steeds moeilijker 
om zelfstandig thuis te blijven 
wonen?  
Denk je soms na over een ver-
huizing naar een assistentie-
woning of woonzorgcentrum?  
Wist je dat je ook tijdelijk in 
een woonzorgcentrum kan 
verblijven? Maak je je zorgen 
over de financiële kant van een 
verhuizing of opname?   
Antwoorden krijg je van 
hoofdmaatschappelijk werker 
Bianca De Neve van dienst 
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DE HORIZON

	Aanvang 

L	Informatie

€ Prijs 
KT Kansentarief

✍  Inschrijven  
 op het  
 secretariaat

 inschrijven  
 kan ook in  
 de webshop
�	reeks - 
 éénmaal
 inschrijven
  reeks - 
 per les 
 inschrijven 

  Toegankelijk

Ouderenzorg van Stad Gent.
� 14 u. 
€ gratis
✍  tot dag zelf aan onthaal

Woensdag 12 februari
Test jezelf, de nuchtere 
feiten in De Horizon
Hoeveel is te veel? Ik ben nog 
niet dronken! Mannen kunnen 
beter tegen alcohol dan vrou-
wen... Tijdens Tournée Minérale 
nemen we de proef op de som. 
Van 12 tot en met 14 februari 
kan je bij het verlaten van de 
cafetaria je promillegehalte  
controleren met een alcoholtest.
� 16 u. - 17.30 u.

Vrijdag 14 februari
Snoepnamiddag
Valentijnsgebak

Dinsdag 18 februari
Filmnamiddag
Il Postino (1994)
Italiaanse film over een post-
bode op een eiland boven 
Sicilië, die bevriend raakt met 
de verbannen Chileense dichter 
Pablo neruda die hem helpt om 
het hart te veroveren van een 
mooie cafébazin.
Begeleiding: Phyllis Van  
Regenmortel.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍
L met voor- en nabespreking

Woensdag 26 februari
Voordracht
Hart tegen stress 
In deze infosessie verneem je 
hoe een hartcoherentietraining 
je leert omgaan met stress,  
hyperventilatie en burn-out. 
Het is een eenvoudige maar 
doeltreffende techniek die 
je helpt rustiger te blijven en 
te ontspannen en zo meer 
harmonie te ervaren in lichaam 
en geest. Tijdens de workshop 
krijg je meer uitleg over deze 

ademhalingstechniek en kan je 
zelf aan de slag met een paar 
leuke ademhalingsoefeningen. 
Er is ook een demonstratie met 
biofeedback-apparatuur.
� 9.30 u. in ldc De Knoop
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 25/2
L Spreker Myriam Deroo,  

Hart tegen stress.  
Maximaal 25 deelnemers.

Vrijdag 28 februari
Bloemschikken
Begeleiding: Rolande  
Callebaut.
� 14 u. - 17 u.
€ 18,00  KT 15,60 (inclusief 

materiaalkosten en verse 
bloemen)

✍  tot 20/2 of volzet!  
Tijdig inschrijven, plaatsen 
beperkt!

Vrijdag 6 maart
Uitstap
Hobby Creatief Salon  
in Kortrijk
Het Hobby Creatief Salon 
presenteert zowat alle crea-
tieve trends onder één dak. 
Alle benodigde artikelen zijn 
hier verkrijgbaar, mét demon-
straties. Je kan ter plaatse ook 
zelf creatief aan de slag gaan in 
diverse workshops.
Begeleiding: Mia Pieters en Dirk 
Pannecoucke.
� 9 u. vertrek aan De Horizon, 

terugkeer naar Gent om-
streeks 15.30 u.

€ 23,50  KT 4,70 (inbegrepen 
vervoer met autocar en toe-
gangsticket) 

✍  vóór 17/2 of tot volzet, 
L I.s.m. De Knoop. Breng je 

lunchpakket mee of koop 
een lekker hapje en drankje 
ter plaatse op de beurs.

ANTENNE BINNENSTAD

Wandelvoetbal
Bij wandelvoetbal kan je het 
plezier van sport beleven op 
maat van jouw conditie. De trai-
ning duurt een uur en daarna 
is er tijd voor een babbel en 
een drankje in café Nestor in de 
Tijgerstraat 12-22.
� start stipt om 14.15 u. in het 

Koning Albertpark aan het 
Zuid

€ gratis
 elke vrijdagnamiddag
✍ bij interesse, graag vooraf  

bellen naar Liesbet Meuret, 
0473 33 03 04

L Draag sportieve kledij.  
In samenwerking met Stad 
Gent, ldc Nestor en KAA 
Gent Foundation. 

Info zitdagen
• Regio Patershol:  

dinsdagnamiddag in  
Open Huis Pratershol,  
Kaatsspelplein 8 
14 u. - 16 u. 

• Regio St-Jacobs/Nieuw-
poort/Ijkmeesterstraat: 
woensdagnamiddag in 
Huize Nieuwpoort,  
Nieuwpoort 50 
14 u. - 15.30 u.

• Regio Zuidpark/Dierentuin: 
vrijdagnamiddag in lokaal 
dienstencentrum Nestor,  
Tijgerstraat 12-22 
 14 u. - 16.30 u. 

Antennewerker Liesbet komt 
ook graag op huisbezoek.
Haar contactgegevens zijn: 
0473 33 03 04 of via e-mail: 
liesbet.meuret@stad.gent.
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DE KNOOP

Hundelgemsesteenweg 125
9050 Gent

 09 266 45 80
www.ocmwgent.be/DeKnoop 

 ldc.de.knoop@stad.gent 
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)

Centrumleider: Ann Van Hyfte

Bereikbaar met openbaar vervoer:  
tram 4 

bus 9, 27, 28, 41, 42, 43, 48, 94 en 96

Openingsuren secretariaat: 
Van maandag tot vrijdag open van  

9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.

Inschrijven:
De activiteiten waarvoor je moet 

inschrijven, zijn aangeduid met het 
symbool: ✍

Inschrijven doe je op het secretariaat of via 
 de website http://activiteitenldc.gent.be. 

Om iedereen een gelijke kans te geven, 
schrijven we pas in vanaf  

maandag 6 januari om 9 uur,  
tenzij anders vermeld. 

Je kunt max. voor 4 personen inschrijven. 
Telefonisch inschrijven is niet mogelijk, tenzij 

voor gratis activiteiten of anders vermeld.  

Je betaalt contant of met Bancontact.

Activiteiten en uren onderhevig aan last 
minute wijzigingen. Voor een laatste stand 

van zaken, kun je terecht op het secretariaat.

Kansentarief:
Schrijf rechtstreeks in het ldc in om jouw 

korting te krijgen, online is dit niet mogelijk.

Terugbetaling activiteiten:
Het inschrijvingsgeld wordt niet terug-
betaald bij annulering. Uitzonderingen  
enkel in overleg met de centrumleider.

ONTMOETEN EN INFORMEREN

“We houden de drempel zo 
laag mogelijk. De toegang is 
gratis, vooraf inschrijven is niet 
nodig en ons aanbod is heel 
gevarieerd”, vertellen Ghislaine 
en Lien, allebei vrijwilligers bij 
Samana. “Je kan gewoon eens 
binnenstappen voor een leuke 
activiteit, interessante info of een 
goed gesprek bij een drankje 
tegen een zacht prijsje. Tot voor 
kort was er in Oost-Vlaanderen 
maar één Samana Café in Eeklo. 
Omdat er nood was aan meer 
initiatieven dichtbij, zijn er vier 
andere Samana Cafés opgestart, 
waaronder hier dus in De Knoop.”
“We kiezen bewust voor 
’s avonds omdat sommige men-
sen of hun mantelzorger/partner 
werken. De deuren gaan open 
om 19.30 uur, de activiteit start 
rond 20 uur”, aldus Ghislaine 
en Lien. “Vaak staat elke editie 
in het teken van een specifiek 

thema, dat zinvol is voor ons 
doelpubliek. Zo hadden we al 
een demonstratie met een assis-
tentiehond door vzw Hachiko. In 
april plannen we een avond rond 
hippotherapie. Want ook iemand 
met een fysieke beperking kan 
paardrijden. Dat is een goede 
training voor je lichaam.”
“Maar het hoeft niet altijd 
een spreker te zijn”, vervolgen 
 Ghislaine en Lien. “Zo houden 
we op 17 januari een nieuw-
jaarsreceptie met muziekgroep 
Dragidoro en de voorstelling  
van ons jaarprogramma. Op  
21 februari organiseren we een 
poëzieavond. Je kan zelf een 
gedicht schrijven, een gedicht 
voorlezen of gewoon komen 
luisteren. In maart gaan we voor 
een ‘casino night’.”

Info: email mvl@samana.be, 
www.facebook.com/samana.mvl/

Samana Café
Elke derde vrijdagavond kan je in De Knoop terecht in het 
Samana Café. Met dit initiatief wil Samana (het vroegere 
Ziekenzorg) iedereen met een chronische ziekte of beperking 
en zijn of haar mantelzorger(s) informeren en samenbrengen, 
zodat ze nieuwe contacten kunnen leggen.
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Nieuwjaarsreceptie
Voor de nieuwjaarsreceptie slaat 
Buurtwerk de handen ineen met 
bewoners en wijkorganisaties zoals 
lokaal dienstencentrum De Knoop, 
sociaal restaurant Ikook, het wel-
zijnsbureau, Samenlevingsopbouw 
en vzw Jong. “We doen dat al sinds 
2014, maar het is nu de 1ste keer dat 
we het organiseren in de Welzijns-
knoop. Andere jaren zaten we op 
het Ledebergplein”, vertelt Meryem 
Karaman van Buurtwerk.
“Alle voorzieningen zijn hier aan-
wezig om zowel een jong als ouder 
publiek te verwelkomen. Elke bezoe-
ker krijgt 4 bonnetjes voor een gratis 
consumptie”, vult centrumleider Ann 

Van Hyfte van De Knoop aan. “Vzw 
Jong staat in voor de animatie van 
onze jongste bezoekers, die daar-
voor een extra bonnetje krijgen. We 
halen ook bewoners van woonzorg-
centrum De Vijvers op zodat ze kun-
nen meevieren. Tegelijk brengen we 
een publiek naar De Welzijnsknoop 
dat we anders bijna niet zien, zoals 
jonge gezinnen.
Ook voor het sociaal restaurant 
Ikook is de nieuwjaarsreceptie 
mooie reclame. “Wij serveren in De 
Welzijnsknoop dagverse, gezonde 
maaltijden, ook vegetarische, tegen 
heel redelijke prijzen. En we laten 
mensen kennismaken met gerech-

ten uit andere culturen”, vertelt 
Arnaud De Wispeleaere. “Iedereen is 
hier welkom, want we werken niet 
met een inkomensgrens.”

Warme buurt
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is er 
voor elk wat wils: animatie, optre-
dens, pannenkoeken, appelthee,... 
“De nadruk ligt op mensen ontmoe-
ten, nieuwe netwerken creëren, 
zodat bewoners zich goed voelen in 
hun buurt, samen dingen opzetten 
en weten waar ze terecht kunnen 
met hun vragen”, stipt Meryem aan. 
“Ons opzet is om het buurtgevoel 
te versterken, van Ledeberg een 
warme buurt te maken. Er gebeurt 
in dat verband al heel wat: huiska-
merconcertjes, de wekelijkse boe-
renmarkt, het ontmoetingscentrum 
De Broederij op de Standaertsite.”
“We zetten ook sterk in op straatam-
bassadeurs, die nieuwe inwoners in 
hun straat op een hartelijke manier 
verwelkomen. Ze brengen een be-
zoekje, doen een babbel en maken 
hun nieuwe buren wegwijs in de 
buurt. Zo voelen nieuwe inwoners 
zich sneller thuis in hun wijk. Wie 
zich geroepen voelt om ambassa-
deur van zijn straat te worden,  
is altijd welkom”, besluit Meryem.

STRAATAMBASSADEURS IN DE KIJKER

Op zaterdagnamiddag 25 januari 
 nodigen buurtorganisaties, bewoners-
groepen en vrijwilligers alle Ledeberge-
naars uit om samen in de Welzijnsknoop 
te klinken op het nieuwe jaar. Meteen een 
gedroomde gelegenheid om de straat-
ambassadeurs, die nieuwe bewoners 
 verwelkomen, in de kijker te zetten.
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Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 70.  
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op http://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.

Sluitingsdagen

• Woensdag 1 januari:  
Nieuwjaarsdag

• Donderdag 2 januari:  
tweede Nieuwjaarsdag

Centrumraad
Maandag  
10 februari

Je kunt inschrijven voor de  
activiteiten vanaf maandag 
6 januari om 9 uur (tenzij 
anders vermeld).

Vrijdag 3 januari
Minimumbezetting
Alleen cafetaria open, onthaal 
gesloten.
� 9.30 u. - 16 u.

Maandag 6 januari
Babbeltafel  
voor nieuwkomers 
Praat je graag met mensen? 
Wil je kennismaken met 
andere buurtbewoners? Onze 
vrijwilligers ontvangen je 
persoonlijk, leiden je rond 
en stellen je voor aan andere 
buurtbewoners.
�  op maandagnamiddag en 

donderdagvoormiddag
€ gratis

Dinsdag 7 januari
Computerspreekuur
Elke dinsdag toont Freddy hoe 
je zelf problemen kan oplossen 
op je pc. Mappen verplaatsen, 
foto’s op USB-stick zetten of 
omgekeerd, nieuwe pc instal-
leren. Wij zijn geen herstel-
dienst, wel een gezellige groep 
van pc-liefhebbers.
�  9 u. - 12 u. op afspraak, 

13.30 u. - 16 u. zonder 
afspraak

€ gratis
✍  aan onthaal
L Breng je laptop mee.  

Er wordt geen les gegeven. 

Woensdag 8 januari
Filmfan
Mary Poppins Returns
Het officiële vervolg op de 
Mary Poppins-film uit 1964 en 
even leuk en magisch.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot dag zelf, 
L speelduur 130 minuten, 

kwartier pauze

Donderdag 9 januari 
Aquarelschilderen
Aanleren basistechnieken.
� 9.30 u. 
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
✍  tot dag zelf, 
L Begeleiding: Marc Vyncke. 

Maximaal 10 deelnemers.

Vrijdag 10 januari
Yogalates
Oefenen van buik, achter-
werk, armen en benen. Een 
oefenband versterkt het 
effect van de rek- en strek-
oefeningen. De vloeiende 
bewegingen zorgen voor 
balans en rust.
� 11 u. - 12 u.
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
� 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14/2, 

21/2, 6/3, 13/3,20/3 
✍  tot de dag zelf, 
L lesgever: Ann Van  

Coppenolle

Pietjesbak in de cafetaria
Wekelijks in ontmoetings-
ruimte.
� 13 u. - 16 u.
€ gratis
✍  aan onthaal

Dinsdag 14 januari
Gezelschapsspelen  
in de cafetaria
De studenten van de Bene-
dictuspoort sluiten aan bij de 
spelletjesnamiddag. 
� 13 u. - 16 u.
€ gratis
✍  aan onthaal

Woensdag 15 januari
Centrum gesloten vanaf 12 u. 
Alleen open voor vrijwilligers. 

Dans je fit
� 9.30 u. 
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
✍  tot dag zelf of volzet, 
L Lesgever: Eva Matthys. 

Minimaal 12 deelnemers.

Donderdag 16 januari
Keramiek
Bustes en hoofden

Van kleine, eenvoudige dier-
tjes en poppetjes tot holle, 
grotere figuren van mens en 
dier met meer uitgewerkte 
details van gezicht, ledematen 
en/of kleren. Het kleuren van 
de figuren gebeurt met engo-
besof glazuren.  
Geen ervaring vereist. 
� 9.30 u. - 12.30 u.
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)  

+ € 8,50 voor de klei aan de 
lesgever
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DE KNOOP

	Aanvang 

L	Informatie

€ Prijs 
KT Kansentarief

✍  Inschrijven  
 op het  
 secretariaat

 inschrijven  
 kan ook in  
 de webshop
�	reeks - 
 éénmaal
 inschrijven
  reeks - 
 per les 
 inschrijven 

  Toegankelijk

Expositie
Vrijdag 3 januari - vrijdag 28 februari 

De deelnemers van de cursus schilderen van Marie-Paule 
stellen hun werken, inclusief beeldhouwwerk gemaakt in 
hun vrije tijd, tentoon. 

✍  tot dag zelf, 
L begeleiding: Luc Meuris

Windows 10 tips en trucs
Basiskennis vereist. Roland en 
Soni leren je een thuisgroep 
aanmaken, back-up drivers 
maken, Windows 10 installeren 
na het formateren van je pc, het 
gebruik van Glary-Utilities, de 
Bios via Windows 10,...
� 13.30 u. - 16.30 u.
€ 30,00  KT 0,60 (10 lessen)
✍  tot dag zelf of tot volzet
L Alleen voor nieuwe deelne-

mers. Max. 15 deelnemers. 

Vrijdag 17 januari
Lezing: De gouden eeuw 
van Beethoven
Een bloemlezing van de roman-
tische, soms dramatische muziek 
voor Beethovens talrijke liefjes 
en zijn geheime verloofde. 
� 14 u. - 16.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot dag zelf, 
L spreker Yves Verlinden

Samana Café: Dragidoro
We starten het eerste Samana 
Café met de muziekgroep 
Dragidoro.
� 19.30 u.
✍  niet nodig 

Dinsdag 21 januari
Ontbijt
� 8.30 u. - 10 u.
€  5,50  KT 3,85
✍  vóór 16/1

Gezelschapsspelen  
in de cafetaria
Zie 14/1.

Woensdag 22 januari
Voordracht
Winterdipjes
Wat is het verschil met een 
depressie? Wat kan je er tegen 
doen? Wanneer schakel je 
professionele hulp in? Met onze 
huispsychologe Lydia. 
� 10 u.
€ gratis
✍  vóór 20/1

Yoga
Meditatieve yoga met bevrij-
dend lichaamswerk en speelse 
improvisaties. 
� 10.45 u. - 11.45 u.
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
✍  tot 21/1, 
L Lesgever: Bart Lasuy.  

Minimaal 11 deelnemers. 

Bingo 
In de cafetaria. 
� 14 u.
€ 1,00

Vrijdag 24 januari
Ontmoetingsruimte gesloten 
vanaf 13 u. wegens opbouw 
voor de nieuwjaarsreceptie.

Zaterdag 25 januari
Nieuwjaarsreceptie  
Ledeberg
Zie het artikel op pagina 21.
� 16 u. - 19 u.

Zondag 26 januari
Geleide wandeling  
Mariakerke/Bourgoyen en 
Halfpark
Afstand 7 km, verplaatsing:  
bus 3 Korenmarkt om 13.21 u.
Begeleiding: Antoon De Loof.

� 14 u. - 16.15 u. samenkomst 
aan Natuurpunt Driepikkel-
straat 

€ wandelkaart: 10,00  KT 2,00 
of per beurt: 3,00  KT 0,60

✍  vóór 24/1
L Niet geschikt voor rolwagens 

wel voor buggy’s. Stevige 
schoenen aantrekken. 

Maandag 27 januari
Het centrum is open vanaf  
12 u. 

Dinsdag 28 januari
Filosofische praatgroep
Maandelijks bespreken we een 
actueel onderwerp.
� 14 u. - 15.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot dag zelf, 
L spreker: Margit Sarbogardi

Woensdag 29 januari
Infomoment
Actief en gezond ouder 
worden in eigen buurt
Tijdens deze eenmalige gratis 
sessie legt een beweegcoach de 
voordelen van lichaamsbewe-
ging uit en krijg je handige tips 
mee om meer te bewegen thuis 
en in je buurt. 
� 9.30 u.
€  gratis
✍  vóór 27/1
L i.s.m. Sportdienst Gent

Workshop  
Halsketting maken
Benodigdheden: 2 kleuren 
turquoise fimo en plastic hand-
schoenen.
� 13.30 u. 
€ 3,00  KT 0,60

TIP!
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Valentijn
feest
Vrijdag  
14 februari

✍  vóór 22/1,  
L Maximaal 10 deelnemers. 

Fimo is te koop bij Pipoos, 
de Pluim, de Banier.

Vrijdag 31 januari
Latinofeest 
Met salsa - en zumbaleraar  
Jésus Cobas en zijn echtgenote.
� 14 u. - 17.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot dag zelf,  

Maandag 3 februari
Tournée Minerale
Van 3 februari tot 7 februari 
kan je bij het verlaten van 
de ontmoetinsgruimte je 
promille gehalte laten testen. 
� 16.30 u. - 17.30 u. 

Dinsdag 4 februari
Uitstap
Distributiecentrum  
Colruyt en Boon
Zie agenda De Horizon.
� 7.45 u. vertrek aan ldc De 

Horizon, terug in Gent rond 
18.30 u.

€ 53,20  KT 22,25 
✍  vóór 22/1
L maximaal 20 deelnemers
 
Woensdag 5 februari
Filmfan
Second Act
Wanneer Maya (Jennifer  
Lopez) geen filiaalmanager 
kan worden wegens geen 
diploma, zakt de moed haar in 
de schoenen.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot dag zelf, 
L speelduur 103 minuten, 

kwartier pauze

Donderdag 6 februari
Samen lezen
Verhalen en gedichten 
voorlezen en met anderen 
praten over wat je raakt in die 
teksten.
� 10.30 u. - 11.30 u.
€ gratis
� 20/2, 5/3, 19/3, 2/4, 23/4, 

7/5, 4/6, 18/6
✍  tot dag zelf

Thé-dansant in Vooruit
Zie agenda De Horizon.
�  15 u. - 18 u. 
€ gratis
✍  verplicht, t.e.m. 5/2
L in café Vooruit, Sint-Pieter-

snieuwstraat

Vrijdag 7 februari
Lezing: De concerto’s van  
Beethoven
Een lezing en historisch over-
zicht bij het componeren van 
zijn 5 piano- en vioolconcer-
to’s, plus het Trippel-concerto.
� 14 u. - 16.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot dag zelf, 
L spreker Yves Verlinden

Maandag 10 februari
Centrumraad
� 9.30 u.

Woensdag 12 februari
Kookworkshop
Eva’s wereldkeuken
Glasnoedels met rundsvlees 
en groenten, een Koreaanse 
specialiteit.
� 10 u. - 12.30 u.
€ 3,00  KT 0,60 + € 3,00  

voorschot ingrediënten
✍  vóór 5/2
L Max. 12 pers. Verdere on-

kosten regelen we dag zelf. 

Donderdag 13 februari
Snoepnamiddag
Pannenkoeken met  
De Sfeermakers
Maurits bezorgt je een fijne 

muzieknamiddag met André 
Rieu.
� 14 u.

Vrijdag 14 februari
Broodbakken 
Met Luc & Lut.
�  groep 1: 9 u. - 12 u.  

groep 2: 14 u. - 17 u.
€ 15,00  KT 3,00
� 13/12, 14/2, 24/4, 19/6
✍  volzet
L meebrengen: schort, 

brooddoos

Valentijnfeest
Met traiteur Vlaminck:
• Roomsoepje van bloemkool 

met een broodje en boter
• Orloffgebraad van kalkoen 

met archiducsaus, gratin 
dauphinois en cresson à 
volonté

• Koffie en dessert
Daarna optreden Jacky Dallas.
� 11.30 u.
€ 27,00  KT 18,90 (maaltijd 

+ dansfeest). Je kan 40 
UiTPAS-punten ruilen voor 
€ 10,00 korting.

✍  vóór 5/2
L Maximaal 85 deelnemers. 

Inschrijven voor alleen de 
dansnamiddag kan tegen  
€ 3,00  KT 0,60. 

Zondag 16 februari
Geleide wandeling  
Gent/Overmeers/Leie
Afstand 7 km.
� 14 u. - 16.15 u. samenkomst 

Gent-Sint-Pieters om  
13.45 u.

✍  vóór 14/2
L andere info: zie 26/1

Dinsdag 18 februari
Ontbijt
Zie 21/1.
✍  vóór 13/2

Filosofische praatgroep
Zie 28/1.
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  Toegankelijk

Woensdag 19 februari
Bingo 
Zie 22/1.

Donderdag 20 februari
Kluscursus
Roger Rombaut leert je de  
basisvaardigheden aan om 
kleine problemen op vlak van 
elektriciteit aan te pakken, bv. 
een stopcontact repareren. Geen 
technische achtergrond vereist.
� 14 u. - 16.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 17/2, 
L Maximaal 6 deelnemers. 

Draag aangepaste kledij.

Vrijdag 21 februari
Digitale projectie
De wereld rond 
Deel 5

Raphaël Cocquyt van Vtb 
Diaclub Evergem neemt je mee 
op reis naar: Ieper 1914 - 1918, 
het nationale stadion van 
Peking, Normandië, de Kalahari-
woestijn in Botswana, Osa's ark, 
de Kaysersberg in de Elzas, de 
windmolens in Kinderdijk, het 
noorderlicht in Lapland,... 
� 14.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot dag zelf, 

Samanacafé: Poëzie
Wie zelf een mooi stukje poëzie 
heeft, kan dat gerust meebren-
gen.
� 19.30 u.
✍  niet nodig

Woensdag 26 februari
Voordracht
Hart tegen stress 
Zie agenda De Horizon.

� 9.30 u. 
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 24/2
L maximaal 25 deelnemers

Workshop  
Halsketting maken
Kleuren fimo zelf te kiezen, kan 
ook met restjes.

� 13.30 u. 
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 19/2, 
L Max. 10 deelnemers. Fimo is 

te koop bij Pipoos, de Pluim, 
de Banier.

Vrijdag 6 maart
Haal meer uit je  
smartphone (Android)
Gratis communiceren en chat-
ten, online informatie opzoeken 
en downloaden, tv kijken op 
jouw smartphone, bestanden 
en foto’s opslaan in de Cloud, 
filmpjes en muziek opzoeken in 
YouTube en Spotify, afspeellijs-
ten maken,... Basiskennis vereist.
� 9.15 u. - 11.55 u.
€ 60,00  KT 12,00 
✍  tot volzet, 
L lesgever: Panta Rhei.  

Min. 10, max. 15 deelnemers.

Uitstap: Hobby Creatief 
Salon in Kortrijk
Zie agenda De Horizon.
� 9.15 u. vertrek aan De Knoop, 

terug in Gent rond 15.30 u.
€ 23,50  KT 4,70 
✍  vóór 17/2
L maximaal 15 deelnemers

Maandag 9 maart
Tablet naar een  
hoger niveau
Je tablet sneller maken, ver-

kennen van sneltoetsen en 
widgets, via instellingen tablet 
aan jouw behoefte aanpassen. 
Basiskennis vereist. 
� 13.30 u. - 16.30 u.
€ 9,00  KT 1,80 (incl. koffie)
� 16/3, 30/3
✍  vóór 2/3,  
L Minimaal 5, maximaal 10 

deelnemers. I.s.m. Vief.

ANTENNE MOSCOU-WIJK

Maandag 6 en 20 januari en  
3 en 17 februari
Boodschappenbus  
Moscou-Vogelhoek
Deze brengt je van de opstap-
plaats naar de Aldi/Lidl en terug 
naar huis.  
Alleen groepsbegeleiding!
� 14 u.: opstapplaats wijk-

centrum De Porre, Jules de 
Saint-Genoisstraat 
14.15 u.: opstapplaats  
’t pleintje Vogelhoek

€ 5,00  KT 3,00
✍  bij antennewerker Chantal 

Boone: 0477 99 64 94

Donderdag 23 januari
Nieuwjaarsreceptie  
in het Adolf Papeleupark
� 14.30 u. - 16.30 u.

Donderdag 30 januari
Slotmoment  
intergenerationele  
telefoonster
In wijkcentrum De Porre voor 
buurtbewoners die hieraan 
deelnamen. 
Leerlingen van de Bredeschool 
en Sportschool onthalen je op 
een leuke verrassingsnamiddag!
� 13.30 u. - 15.30 u.

Oproep vrijwilligers!
Zin om een buur te helpen?
Ben je handig in klusjes of heb 
je groene vingers?
Contacteer dan Chantal:  
0477 99 64 94.



DE MANTEL

Hutsepotstraat 29A
9052 Zwijnaarde 
 09 266 98 55

www.ocmwgent.be/deMantel
www.facebook.com/ldc.demantel 

 ldc.demantel@stad.gent 
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)

Centrumleider: An Lameire

Bereikbaar met openbaar vervoer:  
tram 2 

bus 44, 70 en 71

Openingsuren secretariaat: 
Van maandag tot vrijdag open van  

9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.

Inschrijven:
De activiteiten waarvoor je moet 

inschrijven, zijn aangeduid met het 
symbool: ✍

Inschrijven doe je op het secretariaat of via 
 de website http://activiteitenldc.gent.be. 

Om iedereen een gelijke kans te geven, 
schrijven we pas in vanaf maandag  

6 januari om 9 uur, tenzij anders vermeld. 
Je kunt max. voor 4 personen inschrijven. 

Telefonisch inschrijven niet mogelijk,  
tenzij anders vermeld.  

Je betaalt contant of met Bancontact.

Activiteiten en uren onderhevig aan last 
minute wijzigingen. Voor een laatste stand 

van zaken, kun je terecht op het secretariaat.

Kansentarief:
Schrijf rechtstreeks in het ldc in om jouw 

korting te krijgen, online is dit niet mogelijk.

Terugbetaling activiteiten:
Het inschrijvingsgeld wordt niet terug-
betaald bij annulering. Uitzonderingen  
enkel in overleg met de centrumleider.

2626

MARINA EN ERIC LUISTEREN NAAR JE VRAGEN

Zwijnaarde telt 22 % 65-plus-
sers (1.636 personen), van wie 
ruim 8 % ouder is dan 80 jaar. 
“We zijn daarmee de 4de oudste 
buurt van Gent”, stelt buurtzor-
ger Annelore Behaeghe. “Met 
onze preventieve huisbezoeken 
willen we bij oudere buurtbe-
woners nagaan hoe het is om in 
deze buurt te wonen. Bewoners 
geven bv. aan dat Zwijnaarde 
snel verandert en niet altijd op 
een positieve manier. We starten 
in die drie wijken omdat daar 
de meest kwetsbare ouderen 
wonen. De Mantel is na 1,5 jaar 
al goed ingeburgerd. Maar wie 
ons het meest nodig heeft, 
vindt niet altijd de weg naar 
ons. En die mensen willen we nu 
ook bereiken door naar hen toe 
te stappen.”

Huisbezoekvrijwilligers Marina 
en Eric volgden hiervoor een 

speciale vorming. “Mensen 
worden vooraf verwittigd van 
onze komst. Zo’n bezoek is 
geheel vrijblijvend en informa-
tief: noden detecteren, signalen 
opvangen, mensen leren ken-
nen, de werking van De Mantel 
voorstellen. Mensen die hulp 
kunnen gebruiken, verwijzen 
we door naar onze dienstverle-
ning. Actieve ouderen proberen 
we warm te maken om mis-
schien als vrijwilliger bij ons aan 
de slag te gaan.”
Zowel Marina als Eric hebben al 
ervaring met huisbezoeken.  
“Je verschiet soms van de een-
zaamheid en hulpbehoevend-
heid van mensen. Soms staan 
ze weigerachtig tegenover hulp-
verlening, uit schrik dat ze uit 
hun huis moeten. Aan ons om 
hen gerust te stellen en ervoor 
te zorgen dat ze de nodige hulp 
krijgen.”

Huisbezoeken

Ben je 60-plusser en woon je in de wijken Roosken, 
’t Schaarken of Hutsepot? Dan kan je de komende weken het 
bezoek verwachten van Marina en Eric, twee vrijwilligers van 
De Mantel. Zij luisteren naar je vragen en noden en vertellen 
hoe de hele ploeg van De Mantel je daarin kan ondersteunen.
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Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 70.  
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op http://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.

Je kunt inschrijven voor de  
activiteiten vanaf maandag  
6 januari om 9 uur (tenzij  
anders vermeld).

 alleen voor abonnement,  
     geen tienbeurtenkaart

Woensdag 1 januari
Nieuwjaar
Het centrum is gesloten.

Donderdag 2 januari
Tweede nieuwjaarsdag
Het centrum is gesloten.

Vrijdag 3 januari
Het centrum is beperkt open, 
alleen dienstverlening tot  
16 u.

Dinsdag 7 januari
Lijndans voor beginners
Dansen zonder partner. De 
deelnemers stellen zich op in 
een lijn en leren samen een 
leuke nieuwe dans op de ritmes 
van tango, samba, disco,...  
Vastzittend schoeisel is nodig!
�  15.15 u. - 16.15 u.
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
✍  inschrijven tot de dag zelf
L lesgever: Linda 

Haak- en breiatelier

Ben je verzot op haken en/of 
breien? Dan is dit atelier jou 
op het lijf geschreven. Gezellig 

samen leuke werkjes maken en 
tips uitwisselen. Kom zeker eens 
proberen!
� 14 u. - 17 u.
€ 13,00  KT 2,60 (instapgeld tot  

augustus)
� wekelijks
✍  tot de dag zelf

Woensdag 8 januari
Middeleeuwse en  
traditionele dansen
Voor wie graag danst en ook 
graag eens iets anders wil 
verkennen. Van volkse dansen 
uit de middeleeuwen tot hun 
hedendaagse varianten: van 
bransles tot tovercirkels.
� 14 u. - 15 u.
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
� om de twee weken op 

woensdagnamiddag
L lesgever: Marzoete van 

Vlaenderen

Dinsdag 14 januari
iPad- en iPhone-atelier
Kan je al wat overweg met een 
Apple-toestel, maar ondervind 
je hier en daar wat problemen? 
Kom dan naar dit vrij atelier 
onder begeleiding van een 
ervaringsdeskundige.
� 14 u. - 16 u.
€ 13,00  KT 2,60 (instapgeld tot 

augustus)
� sessies op 14/1, 28/1, 11/2 

en 25/2
✍ tot de dag zelf

Donderdag 16 januari
Truken van de naaifoor
Tips en tricks om je naaipro-
jecten tot een mooi en goed 
afgewerkt einde te brengen. 

Naai-ervaring en zelfstandig 
kunnen stikken zijn vereist. 
De eerste samenkomst is een 
infosessie waarbij de lerares 
kijkt en beslist wie het geschik-
te niveau heeft om hieraan deel 
te nemen.

� 13 u. - 16 u.
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
� sessies op 24/1, 31/1, 7/2, 

14/2, 21/2, 6/3, 13/3, 20/3, 
27/3 en 3/4

✍ inschrijven verplicht, deel-
nemers beperkt.  
Opgelet! Inschrijven kan pas 
na de infosessie.

L Meebrengen: stikmachine en 
-garen, naaibenodigdheden, 
oud laken en/of restlapjes, 
één eigenhandig gemaakt 
kledingstuk, één model met 
patroon waarmee je alleen 
zou ‘vastlopen’ of twijfelen.

Maandag 20 januari
Filmforum
Cidade de Deus
Deze Braziliaanse drama- en 
misdaadfilm uit 2002 beschrijft 
het leven in Cidade de Deus, 
een criminele buurt in het zuid-
westen van Rio de Janeiro waar 
een nietsontziende bende-
oorlog tussen rivaliserende 
drugshandelaars uitbreekt. Een 
buurt dus waar je geluk hebt als 
je ouder dan 16 jaar wordt.

Sluitingsdagen

• Woensdag 1 januari: Nieuwjaar
• Donderdag 2 januari: tweede nieuwjaarsdag
• Vrijdag 3 januari: beperkt open, alleen  

dienstverlening tot 16 u.
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Dans 
namiddag
Donderdag  
13 februari

� vanaf 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  inschrijven tot de dag zelf
L speelduur: ong. 130 min., 

met nabespreking

Vrijdag 24 januari
Fotografie voor beginners

Tijdens deze lessenreeks 
maakt onze lesgever jou 
wegwijs in de wereld van de 
(digitale) fotografie. Begin-
ners zijn dus zéér welkom!
� 13.30 u. - 16 u.
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
� sessies op 24/1, 31/1, 7/2, 

14/2, 21/2, 6/3, 13/3, 20/3, 
27/3 en 3/4

✍  inschrijven verplicht,  
deelnemers beperkt

L lesgever: Rob

Woensdag 5 februari
Voordracht
‘Alcohol en andere  
genotsmiddelen’
Kan alcohol effectief leiden tot 
zoveel negatieve gevolgen? 
Of is het een storm in een 
glas water? En vanaf wanneer 
spreken we nu eigenlijk over 
een ‘drankprobleem’? 
Tijdens ‘Tournée Minérale’ 
hebben we het over alcohol 
en wat dat nu juist doet met 
je lichaam en geest. Maar 
ook andere genotsmiddelen, 

gezonde voeding en zelfs ener-
giedrankjes komen aan bod.
� 14 u. 
€ gratis!
✍  tot de dag zelf 
L spreker: huispsycholoog 

Sien

Donderdag 6 februari
Voordracht
‘Inloophuis Dementie’
Wegwijs in de zorg
Op welke steun kan je rekenen 
als je zorgt voor een persoon 
met dementie? Waar kan je 
terecht voor info en hulp?
Linda Vandeveire van de  
Alzheimerliga Vlaanderen 
geeft je een duidelijk overzicht 
van de Sociale Kaart.
� 14 u. - 16 u.
€ gratis!
✍  tot de dag zelf 
L spreker: Linda Vandeveire

Vrijdag 7 en 14 februari
Nieuw!  
Keramiekworkshops

Eén keer per maand gaan we 
aan de slag met een ander 
vastgelegd keramiekproject 
dat jullie onder begeleiding 
van ervaren lesgevers leren 
maken. De eerste vrijdag van 
de maand wordt het werkstuk 
gemaakt, de derde vrijdag 
wordt het geglazuurd. Elke 

Voordracht ‘Alcohol en andere genotsmiddelen’
Woensdag 5 februari

Tijdens ‘Tournée Minérale’ hebben we het over alcohol en wat 
dat nu juist doet met je lichaam en geest. Maar ook andere 
genotsmiddelen, gezonde voeding en zelfs energiedrankjes 
komen aan bod.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Wij doen een warme oproep 
om volgende vacatures in te 
vullen:

• Vervoersvrijwilligers om 
bezoekers van en naar ons 
ldc te brengen. Contacteer 
maatschappelijk werker 
Isabelle Vangaever:  
0475 63 07 44.

• Vrijwilligers die ’s middags 
helpen met de maaltijden 
die worden opgediend 
in ons ldc. Contacteer 
servicemedewerker Selma 
Demirtas: 09 266 98 55.

• Vrijwilligers die helpen  
met de buurtmaaltijden 
(één keer per maand) voor 
de antennewerking Sint-
Denijs-Westrem en Afsnee. 
Contacteer antenne werker 
Fran Debrouwere:  
0473 31 79 77.

• Vrijwilligers om te helpen 
aan het onthaal: bezoekers  
info geven en hen in-
schrijven voor activiteiten. 
Contacteer Sofie Bleys:  
09 266 98 55.

• Vrijwilligers om kook-
lessen of kookworkshops 
te geven. Contacteer ergo-
therapeut Evelien Flobert:  
09 266 34 76.

• Vrijwilligers die op regel-
matige basis iets willen 
bakken om te verkopen in 
onze ontmoetingsruimte. 
Contacteer servicemede-
werker Selma Demirtas:  
09 266 98 55.

• Vrijwilliger voor klusjes  
in het ldc of bij mensen 
thuis. Contacteer ergothe-
rapeut Evelien Flobert:  
09 266 34 76.
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workshop bestaat dus uit twee 
(halve) dagen.
Tijdens de eerste workshop 
werken we met porseleinklei.
� 9.30 u. - 12.30 u. 
€ 6,00  KT 1,20 (2 sessies)  

+ materiaalkosten (klei en 
glazuren), ter plaatste te 
betalen

✍  tot volzet (plaatsen beperkt!)
L Alleen voor deelnemers met 

ervaring met de basistech-
nieken van keramiek! Bege-
leiding: Caroline en Carine.

Maandag 10 februari
Bakken voor beginners
Maak samen met onze lesgever 
heerlijke taarten en andere 
gebakjes.
� 8.30 u. - 12 u. 
€ 24,00  KT 4,80 (8 lessen)
� sessies: 10/2, 2/3, 16/3, 30/3, 

20/4, 11/5, 25/5, 8/6
✍  inschrijven tot volzet (plaat-

sen beperkt!) 

Donderdag 13 februari
Apple-computer  
voor beginners 
(vervolgcursus november '19)
De eerste stappen met een 
MAC-computer: werkomge-
ving verkennen, werken met 
vensters, voorkeurinstellingen, 
werken met Finder, teksteditor, 
muziek, foto’s organiseren en 
albums maken, surfen met  
Safari, e-mailbericht opstellen 
met handtekening, en mail-
berichten sorteren. 
� 14 u. - 16 u.
€ 12,00  KT 2,40 (4 lessen)
� op donderdag 13/2, 20/2, 

27/2, 5/3

Dansnamiddag
Wil je even de benen strekken 
op leuke en dansbare muziek? 
Of gewoon genieten van de 
sfeer en gezelligheid? Dan ben 
je vandaag bij De Mantel aan 
het goede adres!
�  vanaf 13.30 u.
€ gratis!
✍  niet nodig
L deze activiteit vindt plaats in 

de ontmoetingsruimte

Brood bakken
Brood bakken, in alle vormen 
en maten. 
�  groep 1: 9 u. - 12 u.   

groep 2: 14 u. - 17 u. 
� sessies op 13/2, 23/4, 18/6
✍  al volzet! 
L Lesgevers: Luc en Lut.  

Meebrengen: schort, brood-
doos

Maandag 2 maart
Bezoek  
Van Eyck-tentoonstelling 
met gids in het MSK
In 2020 viert Stad Gent Van Eyck 
en het Lam Gods met een bij-
zonder feestjaar vol evenemen-
ten en activiteiten voor jong 
en oud. Het spreekt voor zich 
dat een bezoek aan de grootste 
overzichtstentoonstelling ooit 
van deze Vlaamse meester een 
absolute aanrader is.
� 9.50 u. (rondleiding start 

stipt!) in het Museum voor 
Schone Kunsten, Fernand 
Scribedreef 1 (Citadelpark)

€ 30,00  KT 6,00  
ticket + gids inbegrepen

✍ vóór 29/1, 
L i.s.m. De Regenboog

ANTENNEWERKING  
SINT-DENIJS-WESTREM 
EN AFSNEE

Buurtmaaltijd

�  elke 1ste en 3de dinsdag van 
de maand vanaf 11.30 u. 
in het Open Huis, Pastorij-
dreef 6 in Sint-Denijs-
Westrem

L inlichtingen en inschrijvin-
gen antennewerker bij Fran 
Debrouwere: 0473 36 13 59. 
Inschrijven kan tot een week 
vóór de maaltijd.

Zitdag
�  vanaf 13.30 u. tot 16 u.  

(elke 1ste en 3de dinsdag van 
de maand na de buurtmaal-
tijden in het Open Huis)

L Meer informatie bij Fran 
Debrouwere: 0473 36 13 59. 
Fran komt op vraag ook aan 
huis.

Tournée Minérale

In februari is er opnieuw Tournée Minérale en daarom zorgen 
onze vrijwilligers voor heerlijke mocktails tijdens deze periode. 
Heb je dus zin om deze alcoholvrije lekkernijen te proeven, kom 
dan zeker naar onze gezellige ontmoetingsruimte!



30

DE REGENBOOG

Lucas De Heerestraat 83
9000 Gent

 09 266 34 34
www.ocmwgent.be/DeRegenboog

 www.facebook.com/deregenbooggent
 ldc.deregenboog@stad.gent 

(niet voor inschrijvingen activiteiten!)

Centrumleider: Bart Beeckmans

Bereikbaar met openbaar vervoer:  
bus 5, 9,27, 28, 34, 36, 41, 43, 55, 57, 58, 65, 

67, 70-74, 76, 77, 78, 94, 96

Openingsuren secretariaat: 
Van maandag tot vrijdag open van  

9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.

Inschrijven:
De activiteiten waarvoor je moet 

inschrijven, zijn aangeduid met het 
symbool: ✍

Wij vragen altijd een inschrijving voor de 
activiteiten waaraan je wilt deelnemen, 

op het secretariaat (niet telefonisch) of via 
http://activiteitenldc.gent.be (vraag naar 
jouw login!) vanaf maandag 6 januari om  

9 uur, tenzij anders vermeld.  
Je kunt max. voor 4 personen inschrijven.

Je betaalt contant of met Bancontact.

Activiteiten en uren onderhevig aan last 
minute wijzigingen. Voor een laatste  

stand van zaken, kun je terecht op  
het secretariaat.

Kansentarief:
Schrijf rechtstreeks in het ldc in om jouw 

korting te krijgen, online is dit niet mogelijk.

Terugbetaling activiteiten:
Het inschrijvingsgeld wordt niet terug-
betaald bij annulering. Uitzonderingen  
enkel in overleg met de centrumleider.

LESSENREEKS

Slimme computer, slimme tv, 
slimme gsm, slimme tablet, slim 
uurwerk. De communicatie met 
de federale of lokale overheid 
vraagt meer en meer elektroni-
sche communicatie en elektro-
nische formulieren. Plofkraken 
laten je meer en meer grijpen 
naar elektronisch betalen. 
Hoe kan je veilig omgaan met 
een dienstverlening die meer 
en meer een beroep doet op 
deze moderne communicatie-
middelen. Hoe blijf je up-to-
date en neem je de schrik voor 
het onbekende weg?
Deze lessenreeks stelt je in 

staat de diensten te kiezen en 
te gebruiken die je nodig of 
nuttig acht. En heb je zelf geen 
toegang tot deze toestellen, dan 
kan jouw lokaal dienstencen-
trum je wel helpen.

Op woensdagnamiddag 5 febru
ari tussen 14 en 16 uur is er een 
gratis kennismaking. Bevalt het 
je, dan kan je inschrijven voor de 
10delige lessenreeks, die een 
week later start. Telkens op een 
woensdagnamiddag. Je betaalt 
hiervoor € 30,00 (KT 6,00).  
Lesgever is Patrick Wynants.

Nieuwste  
digitale trends
In deze nieuwe lessenreeks maak je kennis met alles wat de 
moderne digitale apparatuur voor jou kan doen: op de hoogte 
blijven van je gezondheidsdossier, je belastingen en pensioen, 
je betalingen, budgettering, reizen, boodschappen,...
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Switchen van job

De Regenboog telt een 100-tal 
vrijwilligers. “Door vrijwilligers de 
kans te geven iets anders  te doen 
of bezoekers in de huid van een 
vrijwilliger te laten kruipen, zullen ze 
elkaars taak beter begrijpen. Bezoe-
kers mopperen bv. dat ze soms lang 
moeten wachten aan het onthaal, 
tot ze zelf eens ervaren hoe druk het 
er kan zijn”, vertelt Bart. “Het is ook 
een opportuniteit om verborgen 
talenten aan bod te laten komen. 
Niet iedereen heeft zicht op wat hen 
ligt. En we kunnen het vrijwilligers-

werk achter de schermen, zoals de 
tuin- en klusjesman en de  bege-
leiders van de boodschappenbus, 
eens in de kijker zetten. Die mensen 
verdienen dat.”
In de eerste week van januari kun-
nen bezoekers op een groot bord 
in de ontmoetingsruimte invullen 
welke job ze willen doen. “Daarna 
matchen we hen aan elkaar. Op een 
terugkomdag achteraf kunnen ze 
ervaringen uitwisselen”, aldus nog 
Bart.
Onthaalvrijwilliger Viviane en 

barvrouw Brigitte zullen met elkaar 
ruilen. Viviane is dat al gewoon.” 
Ik steek soms een handje toe in de 
bar. Ik leef pas op als ik onder de 
mensen ben.” Ook Brigitte ziet het 
zitten. “Hier heerst een familiale 
sfeer en heb ik mijn lach terug-
gevonden. Ik kom met iedereen 
goed overeen.”
De cursisten van naailerares Maya 
hopen alvast dat de switch haar niet 
op andere gedachten brengt. “Ze is 
een super lesgever, van wie we veel 
opsteken”, zegt Annie.

In de Week van de Vrijwilliger vanaf maandag 2 maart kunnen 
bezoekers en vrijwilligers van De Regenboog de verschillende 
vrijwilligerstaken eens uitproberen. “De erkenning en waardering 
voor het werk van onze vrijwilligers kan er alleen maar groter 
door worden”, meent centrumleider Bart Beeckmans.

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
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Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 70.  
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op http://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met uit-
gebreide info verkrijgen op het secretariaat.

Brainstorm 
themafeest 
2020
Dinsdag  
14 januari

Film

• Three billboards outside Ebbing, Missouri: vr 31/1
• My Friend Fats – door Bobby Setter: do 27/2
• The duchess: vr 28/2

Je kunt inschrijven voor de  
activiteiten vanaf maandag 
6 januari om 9 uur (tenzij 
anders vermeld).

Woensdag 1 januari
Nieuwjaar
Het centrum is gesloten.

Donderdag 2 januari
Tweede nieuwjaarsdag
Het centrum is gesloten.

Vrijdag 3 januari
Het centrum is beperkt open 
(onthaal alleen telefonisch 
bereikbaar, wel maaltijden) 
en sluit om 16 u.

Maandag 6 januari
Knoppenspreekuur
Problemen met je pc, smart-
phone of tablet? Dany helpt 
je terug op weg. Maak een 
afspraak!
� 14 u. - 16 u. 
€ gratis
✍
L geef bij inschrijving je  

concrete vraag door

Dinsdag 7 januari
Infoles
De geheimen van het 
filmgenre
Met gerichte fragmenten 
ontleedt filmkenner Pat Van 
Beirs filmgenres zoals film noir, 
western, screwball comedy, 
Japanse cinema, avonturen- en 
oorlogsprenten,...
Geen voorkennis vereist.  
Vandaag gratis infoles.
� 14 u. op dinsdag
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)

� start reeks: 14/1
✍  

Woensdag 8 januari
Stiltewandeling
Eén uur in stilte in natuurlijke 
omgeving. 
�  verzamelen om 9.20 u.  

ingang Overmeers-
park (aan De Lijn-halte 
Wiemers dreef ),  
wandeling start om 9.30 u.

€ wandelkaart: 10,00  KT 2,00 
of per beurt 3,00  KT 0,60

 wo 8/1, 5/2
✍  tot dag zelf aan onthaal, 
L Bereikbaar met bus 34/35. 

Begeleiding: Agnes Fieuw.

Kennismakingsmoment
Franse praatgroep
Het onderhouden van de 
Franse taal en bijleren door 
te spreken. Vandaag gratis 
kennismaking met vrijwilliger 
Pierre.
� 10 u.
€ 13,00  KT 2,60 (instapgeld 

tot augustus)
� elke woe
✍

Nieuwe reeks
Mens en Cultuur
Ons bewustzijn is bepaald 
door ons verleden. Het ‘ik’ is 
de leidraad in ons verhaal. 
Maar daarnaast bestaan ook 
collectieve inhouden, ‘arche-
typen’, die meestal onbewust 
blijven. Naast de negatieve 
archetypen, die de oorzaak 
zijn van onze destructieve 
impulsen, bestaan er geluk-
kig ook positieve en creatieve 

archetypen, die we in 6 lessen 
verkennen.
� 14.30 u. - 17 u.
€ 18,00  KT 3,60 
� 8/1, 22/1, 12/2, 26/2, 11/3, 

25/3 (elke 2de en 4de woe)
✍
L met Franky Vermeirsch

Vrijdag 10 januari
Café Karaoke
Namiddag vol nostalgische 
liedjes.
� 14 u.
€ gratis
� elke 2de en 4de vrijdag

Maandag 13 januari
Nieuw! Cursus potten 
draaien voor beginners

In deze 10-delige cursus leer je 
de basistechnieken die nodig 
zijn om aan de draaischijf te 
werken: klei centreren, optrek-
ken en vormgeven. Na deze 
reeks kan je al kommetjes  of  
borden draaien.
� 14 u. - 16 u.
€ 30,00  KT 6,00  

(+ materiaalkosten)
� ma 3/1, 20/1, 27/1, 3/2, 

10/02, 17/2, 24/2, 2/3, 9/3, 
16/3

✍  vóór 10/1
L Lesgeefster: Elaine Ost. 

Bij inschrijving ontvang je 
benodigdhedenlijstje.
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Tournée Minérale: zorg voor de juiste bevoorrading!
Maandag 3 t.e.m. vrijdag 7 februari

In 4 workshops maak je zelf een gezond alternatief om 
februari alcoholvrij door te komen, zonder de hele maand op 
plat water te moeten staan. Daarnaast kan je het alcoholvrije 
aanbod op café, in de bar en op restaurant verkennen.

Dinsdag 14 januari
Brainstorm themafeest 2020
Wie denkt met ons mee?
Kom mee brainstormen over 
ons themafeest 2020: linedance, 
gemaskerd bal,...?
� 10 u.

Woensdag 15 januari
Plechtige opening  
van onze vernieuwde  
ontmoetingsruimte
Alle bezoekers zijn welkom om 
mee het glas te heffen!
� 15.30 u. - 17 u.
L ontmoetingsruimte sluit na 

de maaltijden ter voorberei-
ding van openingsplechtig-
heid

Vrijdag 17 januari
Bingo
� 14 u.
€ 0,30 voor bingoblaadje 

Maandag 20 januari
Praatgroep
Latijn een dode taal? 
• 20/1: auteurs die na de 

Romeinse periode Latijn ge-
bruikten: Erasmus, Thomas 
More, vader Cats, Montaigne

• 17/2: Latijn als handelsmerk 
en uitdrukkingen in de ge-
wone spreektaal

� 14 u.
€ 6,00  KT 1,20 (2 sessies)
✍  

Nieuwe reeks 
Kunstzinnige vorming
Arts and Crafts, Bauhaus en 
Paul Klee
Van de ambachtelijke en sociaal 
geëngageerde ‘Arts and Crafts’-

beweging in Engeland tot de 
Bauhaus-school in de Duitse 
Weimarrepubliek (1919-1933) 
waaraan bekend kunstschilder 
Paul Klee meewerkte.
� 14.30 u.
€ 15,00  KT 3,00 (5 lessen) 
� 20/1, 3/2, 2/3, 16/3, 6/4
✍  

Dinsdag 21 januari
Sneukeldingskes
Wafels
� 14 u.
€ 2,50 per portie
✍  klaargemaakt door Michèle 

en Liliane

Creatief met bloemen

� 14 u. - 17 u.
€ 3,00  KT 0,60 + € 10,00 voor-

schot (cash te betalen),  
kostprijs bloemstuk maxi-
maal € 15,00

✍  t.e.m. 14/1
L meebrengen: snoeischaar of 

scherp aardappelmesje.  
O.l.v. vrijwilligster Christel.

Dinsdag 28 januari
Infosessie 
Wonen zonder zorg(en) - 
woonvormen voor ouderen
Tussen zelfstandig wonen en 
een woonzorgcentrum zijn veel 
andere woonvormen mogelijk. 
Een ergotherapeut van ‘Ergo 

aan huis’ vertelt er je alles over.
� 14 u.
€ gratis
✍

Nieuw! Kookles
Heerlijke zelfgemaakte 
verse pasta!
Lesgeefster Giullia leert je met 
eenvoudige ingrediënten verse 
pasta maken volgens origineel 
Italiaans recept. Tijdens de 
eerste kookles staat een lange 
pasta, tagliatelle met padden-
stoel op het menu. Daarna ko-
men gevulde pasta (ravioli met 
boter en salie), semola pasta 
(vegan lasagne) en aardappel-
pasta (gnocchi) aan bod.  
Aan het slot eten we telkens  
alles gezellig samen op.
� 10 u.
€ 12,00  KT 2,40 (4 lessen)  

+ € 20,00 voorschot ingredi-
enten

� 28/1, 11/2, 25/2, 10/3
✍  t.e.m. 21/1
L meebrengen: keukenschort

Vrijdag 31 januari
Filmforum
Three billboards outside  
Ebbing, Missouri
In deze tragikomedie uit 2017 
vraagt Frances McDormand (die 
de Oscar won voor beste vrou-
welijke hoofdrol) via 3 enorme 
reclamepanelen aandacht voor 
de onopgeloste moord op haar 
dochter.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍
L speelduur: 115 minuten

• ma 3/2 en wo 5/2: limonade
• do 6/2 groenten-fruit shake
• vrij 7/2 verrassend groente sapje
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Algemene 
seniorenquiz
Vrijdag  
6 maart
Test je indivi-
duele kennis 
met quizmas-
ters Ivan en 
Patsy. Mooie 
prijzen te win-
nen.

Maandag 3 t.e.m.  
vrijdag 7 februari
Tournée Minérale
Zorg voor de juiste  
bevoorrading!
Zie bovenaan pagina 33.
� 10 u. - 11 u.
€ gratis
✍  tot dag zelf, 
L meebrengen: leeg flesje 

van +/- 0,5 l

Woensdag 5 februari
Infomoment lessenreeks 
Kennismaking met de 
nieuwste digitale trends
Zie het artikel op pagina 30. 
Vandaag gratis infomoment.

Donderdag 6 februari
Voorleesuurtje
Elke 1ste donderdag is er een 
voorleesuurtje, waarbij een 
kort verhaal het uitgangspunt 
is voor een gedachtewisseling 
of discussiemoment. 
� 14.30 u. 
€ gratis

Vrijdag 7 februari
Dansnamiddag met DJ Eric
Met de leukste plaatjes van 
vroeger en iets meer recente 
datum. 
� 14 u. - 17.30 u.
€ gratis

Maandag 10 februari
Digiprojectie
De Wereld rond 
Raphaël Cocquyt van vtb Dia-
club Evergem neemt je mee 
op reis naar: Bamboomania in 
de Franse Gard, het lichtfesti-
val in Gent, Denver, de Zuid-
Afrikaanse Xhosa-bevolking,  
de windmolens van Kinderdijk, 
Berlijn, de Mongoolse steppen, 
de Moezelstreek,  ijssculptu-
renfestival,...
� 14.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot dag zelf, 

Dinsdag 11 februari
Creaworkshop
Powertex

Powertex is een textielver-
harder waarmee je prachtige 
creatieve decoraties kan ma-
ken. Vandaag: een vrouwen-
silhouette. 
� 13.30 u. - 16.30 u.
€ 3,00  KT 0,60 + € 12,00 

voorschot materiaalkosten
✍  t.e.m. 31/1
L meebrengen: 0,5 m 

katoen strip (bv. van een 
oud laken)

Donderdag 13 februari
In de sfeer van Van Eyck 
2020
Kookworkshop: 
seizoensoep
Maaltijdsoep met seizoen-
groenten en brood, zoals in 
de tijd van Van Eyck.
� 10 u. – 12 u.
€  3,00 KT 0,60  

+ € 2,50 voorschot ingre-
diënten

✍ vóór 4/2

Gegidst bezoek  
Stadstheater NTGent - 
Deel 1
Vandaag Sint-Baafs
Vandaag het 1ste deel van 
ons tweeluik rond NTGent. 
Met gids Luk neem je in de 
schouwburg een kijkje voor 
en achter de schermen.
� 14 u. stipt, ingang NTGent, 

Sint-Baafsplein
€ 4,00  KT 0,80 
✍  t.e.m. 10/2 (beperkte plaat-

sen), 

Maandag 17 februari
Cultuur Colette
Bewegingstheater ‘Generatie 
nu nog’ – Over mijn lijf
Een groep 55-plussers brengt 
met erg weinig woorden maar 
met zeer ervaren lijven met 
hier en daar een litteken  
theater. Een verhaal in bewe-
ging over beweging. Wroeten 
door het leven. Wrijven waar 
nodig. Sporen van graag zien. 
De zin om te blijven lopen. Te 
blijven voelen. Te blijven gaan. 
� deuren: 14 u., aanvang om 

14.30 u. in de Sint-Coleta-
kerk, Sint-Coleta straat

€ 9,00  KT 1,80 (KT alleen aan 
onthaal De Regenboog), 
aan de kassa € 12,00

✍  via De Regenboog en 
woonzorgcentrum  
Sint-Coleta t.e.m. 10/2, 

L volledig jaarprogramma 
verkrijgbaar aan ons ont-
haal

Digi-workshop
Veilig aankopen via  
internet
Via veilige simulaties raak je 
vertrouwd met aankopen op 
het internet: treinticket, toe-
gangskaart toneel of concert, 
promo-aanbieding, onlineshop 
van Bol.com en Coolblue,...
� 13.30 u. - 17 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  verplicht vóór 13/2, 
L kennis online betalen ver-

eist

Dinsdag 18 februari
Sneukeldingskes
Frangipanetaart 
Zie 21/1.

Creatief met bloemen
Zie 21/1.
✍  t.e.m. 11/2
L meebrengen: vaas met 

opening van 14 cm (zeker 
niet groter), snoeischaar of 
scherp aardappelmesje

TIP!
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Donderdag 20 februari
Gegidst bezoek  
Stadstheater NTGent -  
Deel 2
Vandaag Minnemeers
Vandaag verken je met gids Luk 
theater Minnemeers, het thea-
terlabo voor jonge, ambitieuze 
theatermakers!
� 13.45 u. aan NTGent Minne-

meers, Minnemeers 8 (rond-
leiding start om 14 u.) 

€  4,00  KT 0,80
✍  t.e.m. 17/2 (beperkte plaat-

sen), 

Vrijdag 21 februari
Bakworkshop 
Met Nicole maak je kaastaart 
met frambozencoulis, die we 
daarna samen opeten bij een 
kop koffie of thee.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60 + € 3,00 voor-

schot ingrediënten (incl. kof-
fie). Kostprijs ingrediënten 
verdeeld onder deelnemers.

✍  t.e.m. 18/2,  

Bingo
Zie 17/1.

Donderdag 27 februari
Filmvertoning
My Friend Fats – door Bobby 
Setter
Pints orkestleider en zanger 
Bobby Setter leidt zelf deze be-
klijvende documentaire in over 
de legendarische Amerikaanse 
rhythm-and-blueszanger- 
pianist. Fats Domino, met wie 
hij zeer goed bevriend was en 
die hij op drie Europese tour-
nees begeleidde.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60 
✍  verplicht, plaatsen beperkt, 

Vrijdag 28 februari
Filmforum
The duchess
Brits biografische dramafilm 

(2008) over de 18de-eeuwse her-
togin van Devonshire, één van 
de kleurrijkste figuren uit de 
Britse aristocratie die dagelijks 
in de roddelrubrieken stond.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍
L speelduur: 110 minuten

Maandag 2 maart
Bezoek  
Van Eyck-tentoonstelling 
met gids in het MSK
Zie agenda De Mantel.

Dinsdag 3 maart
Infoles
Computerlessen voor  
beginners
Je leert werken met het bestu-
ringssysteem Windows: struc-
tuur bewaren op je pc, mappen 
aanmaken, mailen,...  Deze 
infoles is gratis.
� 13.30 u. 
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
� start lessenreeks: 10/3
✍  na de infoles
L met Raf en Patsy

Donderdag 5 maart
Kennismakingsles
Haal meer uit je tablet 
(Android)
Voor wie al een basiskennis 
heeft: gratis communiceren 
en chatten, online informatie 
opzoeken en downloaden, tv 
kijken op je tablet, bestanden 
en foto’s opslaan en delen in de 
cloud, filmpjes en muziek op-
zoeken in YouTube en Spotify, 
online shoppen,...
� 13.30 u.
€ 60,00  KT 12,00 (20 lessen)
✍
L i.s.m. CVO Panta Rhei

Vrijdag 6 maart
Algemene seniorenquiz 
Test je individuele kennis met 
quizmasters Ivan en Patsy. 
Mooie prijzen te winnen. 

� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  individueel of in groepjes 

van max. 4 vóór 1/3, 
L meer info aan onthaal

Infosessie
Voeding en kanker
Een oncodiëtiste vertelt je meer 
over het belang van voeding bij 
kankerpatiënten...
� 14 u.
€ gratis
✍  verplicht, plaatsen beperkt
L i.s.m. LM Oost-Vlaanderen

ANTENNE NIEUW GENT  
& STEENAKKER 

Boodschappenbus
In kleine groep naar de super-
markt (alleen groepsbegelei-
ding). Je wordt thuis opgehaald 
en teruggebracht
� elke do, 14 u.
€ 5,00 (of € 3,00 verhoogde 

tegemoetkoming)

Bijeenkomst voor 60+
Ouder worden in je buurt
Thema’s: voeding (met kook-
sessie), bewegen, ziekenhuis-
opname, vroegtijdige zorgplan-
ning, zorg- en dienstverlening, 
woonvormen.
� elke 2de di, 9 u. - 11.30 u.
€ gratis
L in Open Huis Nieuw Gent, 

Rerum-Novarumplein 186 C

Oefengroep Nederlands 55+
� elke ma, 9.30 u. - 11 u.
€ 13,00  KT 2,60 (instapgeld tot 

augustus)
L In Zuidpoort, Rerum-Nova-

rumplein 25

Sociaal advies &  
huisbezoeken op aanvraag
Meer info: De Regenboog, of 
antennewerker Liesbet Denolf:  
09 266 34 4, 0473 87 37 98, of  
liesbet.denolf@ocmw.gent.
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DE THUISHAVEN

Neuseplein 33
9000 Gent

 09 266 34 66
www.ocmwgent.be/DeThuishaven

 ldc.dethuishaven@stad.gent 
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)

Centrumleider: Ilse Mertens

Bereikbaar met openbaar vervoer:  
tram 4 - bus 5, 50, 52, 53, 54 en 69

Openingsuren secretariaat: 
Van maandag tot vrijdag open van  

9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.

Inschrijven:
De activiteiten waarvoor u moet 

inschrijven, zijn aangeduid met het 
symbool: ✍

Inschrijven doet u op het secretariaat of via 
 de website http://activiteitenldc.gent.be. 

Om iedereen een gelijke kans te geven,  
schrijven we pas in vanaf maandag  

6 januari om 9 uur, tenzij anders vermeld. 
U kunt max. voor 4 personen inschrijven.

U betaalt contant of met bancontact.

Activiteiten en uren onderhevig aan last 
minute wijzigingen. Voor een laatste stand 

van zaken, kan u terecht op het secretariaat.

Kansentarief:
Schrijf rechtstreeks in het ldc in om jouw 

korting te krijgen, online is dit niet mogelijk.

Terugbetaling activiteiten: 
Het inschrijvingsgeld wordt niet 

terugbetaald bij annulering. Uitzonderingen 
enkel in overleg met de centrumleider.

Beide dames wonen al 23 jaar 
in Gent en zijn lid van ‘Women-
Up’, die de verwennamiddag 
organiseert. “We zijn ook actief 
bij Ecole des Femmes, die ou-
deren maquilleert en verzorgt. 
Zo kwamen we in contact met 
De Thuishaven. We willen de 
bezoekers hier graag een leuke 
namiddag bezorgen met rustige 
muziek, dans en lekkere hapjes, 
om elkaar zo beter te leren ken-
nen.”
“In Gent leeft een grote ge-
meenschap van Rwandezen”, 
vervolgen Marie-Claire en 
Angélique. “We organiseren 

geregeld activiteiten, bv. in De 
Centrale. Rwandezen zijn open 
en vriendelijk. We staan met een 
glimlach in het leven en geven 
nooit op. In onze cultuur zijn 
ouderen heel belangrijk. Maar 
rusthuizen kennen we amper. 
Wij zorgen in familieverband 
voor elkaar.”
“We kijken echt uit naar onze 
kennismaking met De Thuisha-
ven. Hopelijk vinden ook onze 
ouderen de weg naar de vele 
activiteiten hier. Ze hebben in 
elk geval boeiende verhalen te 
vertellen”, aldus Marie-Claire en 
Angélique.

Rwandese  
shownamiddag
Laat je op vrijdag 6 maart meenemen op een Rwandese 
shownamiddag. Het belooft een kleurrijk event te worden met 
een muziekgroep, een dansshow en Rwandese lekkernijen. 
“We willen graag onze cultuur met jullie delen”, vertellen Marie-
Claire en Angélique.

MUZIEK, DANS EN LEKKERE HAPJES
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LATE LIEFDE

Grijs, wijs en verliefd
Is Valentijn alleen iets voor de jongere generatie? Zijn kriebels in de 
buik niet meer aan ouderen besteed? In hun voordracht ‘Liefde op 
oudere leeftijd’ gaan psychologen Stella De Clercq en Els Aerssens er 
alvast van uit dat liefde en intimiteit niet op rust gaan.

Oude liefde roest niet, zegt het 
spreekwoord. Maar tegelijk kan 
het verliefde oudere koppel dat je 
kruist op straat, het resultaat zijn 
van een late liefde. “Uit begelei-
dingsgesprekken leerde ik dat 
liefde en lust op oudere leeftijd 
heel normale verschijnselen en 
behoeften zijn”, vertelt Stella, de 
huispsycholoog van De Thuis-
haven. “Niet voor niets is het 
datingprogramma van de lokale 
dienstencentra, waarbij we oude-
ren een veilig platform bieden om 
elkaar te ontmoeten, een groot 
succes.”
 “We willen vooral dat je een 
bewuste keuze maakt. Wat liefde 
op oudere leeftijd kan betekenen, 
moet je zelf bepalen. Laat je niet 
leiden door wat de maatschap-
pij verwacht. Een partnerrelatie, 
vriendschappen, liefde voor 
jezelf,... alle vormen zijn evenwaar-

dig aan elkaar. Uit ons dating-
programma bv. zijn niet alleen 
koppels voortgevloeid, maar ook 
mooie vriendschappen.”
“Om gelukkig te zijn, moet je geen 
partnerrelatie hebben zoals veel 
mensen denken. Dat taboe willen 
we doorbreken. We merken wel 
dat meer en meer mensen op la-
tere leeftijd de stap naar een echt-
scheiding durven zetten, als ze 
het gevoel hebben vastgelopen te 
zijn in hun huwelijk. En de nieuwe 
generatie senioren, zeg maar de 
mei 68-ers van weleer, zal op dat 
vlak nog veel bewuster handelen”, 
geeft Stella nog mee.

Praktische info: zie agenda 12/2. 
Zit je met een vraag? Stella is op 
maandag aanwezig in De Thuis
haven. Maak een afspraak of loop 
gewoon eens binnen.

Nieuwe 
vrijwilligers 
gezocht
Is één van je goede voornemens 
van het nieuwe jaar om 
vrijwilligerswerk te doen? Mis 
dan in De Thuishaven op dinsdag 
14 januari het infomoment 
voor nieuwe vrijwilligers niet. 
Je verneemt waarvoor mensen 
er terecht kunnen, krijgt 
een rondleiding en kunt zelf 
aangeven wat je graag wilt doen.

“Vrijwilligers zijn een enorme meer-
waarde, voor zowel onze dienst-
verlening als onze activiteiten”, 
vertelt centrumleider Ilse Mertens. 
“Ze zorgen er b.v. voor dat oudere 
buurtbewoners één woensdag in 
de maand kunnen genieten van 
een verse pannenkoek of wafel. De 
beide dames die dat nu doen, wil-
len graag de fakkel doorgeven aan 
een volgende generatie. Ook voor 
ons onthaal zoeken we vrijwilligers 
die bezoekers willen verder helpen 
met allerlei vragen.”
“Maar je kan ook zelf vanuit je eigen 
passie iets nieuws opstarten”, stipt 
Ilse aan. “Zo zijn hier al een cursus 
Engels en een naaiatelier van de 
grond gekomen. Zo’n infomoment 
is vrijblijvend. Je hoeft op het mo-
ment zelf nog niks te beslissen. En 
we laten je sowieso eerst enkele ke-
ren verschillende zaken uitproberen 
om te ervaren of je het echt graag 
doet. Want dat is het belangrijkste, 
anders houd je het niet vol.”

Infomoment op 14/1 om 14 u. 
Of contacteer Ilse Mertens: 
ilse.mertens@stad.gent, 09 266 34 66.
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Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 70.  
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op http://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.

Nieuwjaars
receptie
Woensdag  
8 januari

Galerij Krea

Wij zijn vereerd om enkele prachtige beelden van 
stadsfotograaf Patrick Henry een permanente 
plaats te geven in ons centrum.  

Je kunt inschrijven voor de  
activiteiten vanaf maandag 
6 januari om 9 uur (tenzij 
anders vermeld).

Woensdag 1 januari
Nieuwjaar
Het centrum is vandaag  
gesloten.

Donderdag 2 januari
Tweede nieuwjaarsdag
Het centrum is vandaag 
gesloten.

Vrijdag 3 januari
Het centrum is beperkt open.
� 9.30 u. - 16 u. 

Zondag 5 januari
Uitstap naar de  
Sint-Pietersabdij
‘Circle of life’ 

In de expo van fotograaf Lieve 
Blancquaert ‘Circle of Life’ 
komen foto’s en bewegende 
beelden van de laatste tien jaar 
op een verfrissende manier 
samen. Een onvergetelijke 
wereldreis, gezien door de 
scherpe blik van een bijzon-
dere reizigster.  
Een audioguide, ingesproken 
door Lieve zelf, neemt je op 
sleeptouw door de expo.
�  9.45 u. ingang Sint-Pieters-

abdij, Sint-Pietersplein 9. 

Veronique Luca begeleidt 
deze uitstap. Je herkent 
haar aan haar witte para-
plu.

€ gratis voor Gentenaars
✍  verplicht vóór 20/12,  

maximaal 15 deelnemers
L minder interessant voor 

mensen met een hoor-
apparaat wegens van de 
audioguide

Maandag 6 januari
Start inschrijvingen
� vanaf 9 u.

Dinsdag 7 januari
Spreekuur computer, 
tablets en smartphones 
(Android)
� 14 u. - 17 u.
 elke 1ste en 3de dinsdag-

namiddag

Woensdag 8 januari
Nieuwjaarsreceptie
� 14.30 u.

Vrijdag 10 januari 
Infosessie computer
Gebruik van het toetsenbord 
(klavier)
Waarvoor dienen alle toetsen 
van het klavier van je com-
puter? Gilbert Dumez vertelt 
het je. 
� 14.30 u. - 16.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 9/1,  

Dinsdag 14 januari 
Bingo
� 14.30 u.

Infomoment nieuwe  
vrijwilligers
� 14 u.

Woensdag 15 januari
Taartnamiddag
Ook suikerarm gebak te koop.
� 14 u.

Infosessie computer
Mappenstructuur, bestanden 
ordenen doe je zo!
Gilbert Dumez helpt je struc-
tuur en orde te vinden op je 
computer zodat je bestanden 
en foto’s makkelijk terugvindt.
� 14.30 u. - 16.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 8/1, 

Donderdag 16 januari
Bloemschikken
Met Jo De Boeck.
� 13.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 9/1, 
L onkosten voor het bloem-

stuk verrekenen we ter 
plaatse (tussen € 10,00 en 
€ 12,00). Jo zorgt voor het 
nodige materiaal. Als je zelf 
iets moet kopen, verneem 
je dat aan het onthaal.  
Het te maken bloemstuk is 
2 weken vooraf te bekijken 
in het centrum.

Vrijdag 17 januari 
Infosessie computer
Hoe een browser gebruiken
Miljoenen websites bieden 
informatie aan. Leer zoeken 
naar een speld in een hooi-
berg. Bijvoorbeeld via de zoek-
machine Google. Gilbert geeft 
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je handige tips. 
� 14.30 u. - 16.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 10/1, 

Etentje in Hotelschool
� 12 u. in Keizer Karelrestau-

rant
€ 28,00 voor het all-in menu 

(aperitief, driegangenmenu, 
aangepaste wijnen, koffie en 
versnaperingen)

✍  vóór 10/1, 
L Max. 30 personen.  

Te bereiken met tram 4 tot 
aan Zuid en dan te voet naar 
Lange Violettestraat 12.

Dinsdag 21 januari
Zangstonde  
in De Thuishaven
We gaan het nieuwe jaar 
zingend tegemoet. Liedjes van 
vroeger, Vlaamse volksliedjes, 
meezingers,... Want zingen 
maakt gelukkig! 
Muzikale begeleiding door 
Lorenz Meulebroek, stadsbei-
aardier van Dendermonde en 
dirigent van diverse koren. 
� 14.30 u. - 16 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 14/1, 

Woensdag 22 januari
Taartnamiddag
Ook suikerarm gebak te koop.
� 14 u.

Infosessie computer
Een e-mail opmaken en  
versturen
Hoe maak je een e-mail op en 
verstuur je die in veilige modus? 
Gilbert Dumez demonstreert.

� 14.30 u. - 16.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 15/1, 

Donderdag 23 januari
Vorming voor personeel
Onthaal gesloten.

Vrijdag 24 januari
Smartphone  
voor beginners
� 14 u. - 16.30 u.
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
� 24/1, 31/1, 7/2, 14/2, 21/2, 

6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4
✍  vóór 22/1, 
L lesgever: Gilbert Dumez

Dinsdag 28 januari 
Autodelen Gent

Bij autodelen maak je samen 
met anderen na elkaar gebruik 
van dezelfde auto. Dat is goed-
koper dan een eigen wagen en 
bovendien ben je zo verlost van 
de administratieve rompslomp 
van autobezit. Ook je eigen 
(tweede) wagen delen is moge-
lijk. Zo staat die wagen minder 
stil en verdien je een deel van 
de autokosten terug. 
Ontdek vandaag hoe autodelen 
precies gaat en wat de moge-
lijkheden zijn!  
� 14.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 21/1, 

Woensdag 29 januari
Taartnamiddag
Ook suikerarm gebak te koop.
� 14 u.

Filmforum
Achter de wolken (2016)

Emma (Chris Lomme) en Gerard 
(Jo De Meyere) komen elkaar 
na meer dan 50 jaar weer 
tegen. Ooit waren ze geliefden, 
maar het leven liep anders. Zij 
trouwde met zijn beste vriend. 
Nu worden ze opnieuw verliefd. 
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 28/1
L € 2,00 voor koffie en gebak. 

Speelduur: 105 minuten.

Donderdag 30 januari
Workshop  
Gelaatsverzorging met 
natuurlijke ingrediënten
Yuliya leert je hoe je huid met 
zelfgemaakte maskers van 
kruiden en bioproducten te ver-
zorgen. Ze geeft je ook  nog een 
gezichtsmassage om een goede 
bloedcirculatie te bevorderen. 
Afsluitend brengt ze een verzor-
gende Tibetaanse crème aan. 
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 23/1, max. 5 pers.,  
L onkosten ingrediënten ter 

plaatse verrekend
 

Promostunt in februari

Naar aanleiding van Tournée Minérale krijg je in de ontmoe-
tingsruimte de kans om verschillende alcoholvrije biertjes te 
kopen.
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Etentje in 
Hotelschool
Vrijdag  
17 januari

Vrijdag 31 januari
Suggestiemenu
Toscaanse tomatensoep met 
korstjes, gebakken vis met zui-
derse groenten en aardappel-
mousseline, rode vruchten met 
mascarpone en amandelen.
� 11.30 u.
€ 6,50  KT 5,50
✍ vóór 24/1, 

Dinsdag 4 februari
Samen ontbijten

� 9 u.
€ 6,00  KT 4,20
✍  vóór 28/1, 
L max. 25 personen

Woensdag 5 februari
Baknamiddag
Pannenkoeken 
� 14 u.

Vrijdag 7 februari 
Workshop
Creakaartje maken

Claudine Carron en Rita 
Bekaert leren je een dergelijk 
model maken.
� 13.30 u.
€ 3,00  KT 0,60  

+ € 3,00 materiaalkosten
✍  vóór 31/1, 
L Max. 10 personen.  

Meebrengen: lat, schaar, 
snijmat.

Dinsdag 11 februari
Vorming voor  
vrijwilligers
Het centrum is in de voor-
middag gesloten.
Weer open om 14 u.

Oxfam
Een gezellige middag 
proeven van eerlijke 
chocolade
Oxfam-Wereldwinkel Gent-
centrum presenteert je zijn 
favoriete chocolade en laat je 
de boeiende wereld van eer-
lijke handel ontdekken en wat 
dat betekent voor de cacao-
producenten in het Zuiden. 
We sluiten af met een koffie 
of thee. Elke deelnemer krijgt 
een cadeaubon van € 2,00.
� 14.30 u.
€ 6,00  KT 1,20
✍  vóór 28/1, 
L max. 15 personen

Woensdag 12 februari
Taartnamiddag
Ook suikerarm gebak te koop.
� 14 u.

Liefde op oudere leeftijd
Op de vooravond van Valen-
tijn hebben we het over liefde 
en lust op oudere leeftijd. 
We gaan dieper in op het al 
dan niet hebben van deze 
gevoelens. 

Daarnaast staan we stil bij wat 
er verandert en wat niet hoeft 
te veranderen. Tot slot bekij-
ken we naast de valkuilen ook 
de kracht van grijs en wijs te 
zijn in de liefde. We praten 
na met een glaasje cava (ook 
alcoholvrije). 

� 14.30 u. 
€ 2,50  KT 0,50
✍  vóór 5/2, 

Maandag 17 februari
Mantelzorgsamenkomst
Met maatschappelijk werker 
Koen Gernaey, psychologe 
Stella De Clercq en ergothera-
peute Sofie Everaert kan je al je 
vragen en bezorgdheden kwijt 
over zorgvolmacht en vroeg-
tijdige zorgplanning.
� 10 u.
€ gratis, wel verplicht om in 

te schrijven
✍  vóór 10/2

Spelletjesnamiddag
Dit uurtje met de buurtsport-
werkers van Move 9000 staat 
in het teken van spelenderwijs 
bewegen. Plezier verzekerd! 
� 15.15 u. - 16.15 u.
€ gratis, wel verplicht om in 

te schrijven
✍  vóór 13/2
L ook mensen met rollator of 

rolstoel kunnen meedoen

Dinsdag 18 februari
Bingo
� 14.30 u.

Woensdag 19 februari
Taartnamiddag
Ook suikerarm gebak te koop.
� 14 u.

Filmforum
Zot van A
Onze Valentijn-film is deze 
romantische komedie van Jan 
Verheyen uit 2010 over vijf 
koppels met grote en kleine 
liefdesperikelen. Met o.a. 
Veerle Baetens, Kevin Janssens, 
Koen De Graeve en Barbara 
Sarafian.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 12/2
L € 2,00 voor koffie en gebak, 

speelduur: 120 minuten

TIP!
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Donderdag 20 februari
Bloemschikken
Met Jo De Boeck.
� 13.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 13/2, 
L onkosten voor het bloem-

stuk verrekenen we ter 
plaatse (tussen € 10,00 en 
€ 12,00). Jo zorgt voor het 
nodige materiaal. Als je zelf 
iets moet kopen, verneem je 
dat aan het onthaal.  
Het te maken bloemstuk is  
2 weken vooraf te bekijken 
in het centrum.

Woensdag 26 februari
Taartnamiddag
Ook suikerarm gebak te koop.
� 14 u.

Donderdag 27 februari
Wandeling in Merelbeke
� 13.05 u. op busperron 10 

Sint-Pietersstation, we  
nemen bus 41 van 13.12 u. 
tot Merelbeke Bergstraat

€ wandelpas: 10,00  KT 2,00  
(1 jaar geldig in alle ldc’s) of  
per beurt: 3,00  KT 0,60

✍ vóór 20/2, gelieve vooraf 
in te schrijven aan onthaal, 
kan telefonisch als je een 
wandelpas hebt

L De wandeling is ongeveer 
8 km lang. Voor wie recht-
streeks naar Merelbeke 
komt: wij zijn aan de halte 
Bergstraat om 13.27 u. en 
starten onmiddellijk de  
wandeling.

Maandag 2 maart
Pc-cursus
Fotobewerking
Fotobewerking met het gratis 
programma GIMP door Jan Van 
De Wiele.
�ma 10 u. - 12 u.
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
� 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 

20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5
✍  vóór 24/2, 

Vrijdag 6 maart 
Rwandese shownamiddag
De dames van ‘Women-up’ prik-
kelen deze namiddag je ogen 
en smaakpapillen. Het wordt 
een echte verwennamiddag 
met een dansshow en Rwan-
dese lekkernijen. 
� 15 u. 
€ 8,00  KT 5,60
✍  vóór 28/2, 

Maandag 9 maart
Start reeks  
Samen op stap met  
Move 9000
Naast wandelen (niet meer dan 
5 km) draait deze reeks met de 
buurtsportwerkers van Move 
9000 vooral om het zijn in een 
ontspannen sfeer, cultuur en 
natuur opsnuiven: in de stad, in 
de plantentuin,... op avontuur 
dus. Voor elk wat wils.
� 13.30 u.
€ gratis
 ook op 16/3, 23/3, 30/3, 20/4, 

27/4, 4/5 en 11/5
✍  vóór 2/3

ANTENNEWERKING 
RABOT

Zaterdag 4 januari
Wijkwandeling Rabot
Benieuwd naar de verborgen 
plaatsen en citeetjes met hun 
verhaal in de wijk?
Ga samen met ons op stap en 
doe ontdekkingen in eigen 
buurt.
� 10 u., vertrek aan de ont-

moetingsruimte van Bazaar 
Rabot in het Buurtcentrum 
Rabot-Blaisantvest, Jozef II-
straat 104

L Meer info: Rabot-Blaisant-
vest, Jozef II-straat 104,  
09 235 22 10,  
buurtwerk.rabot@stad.gent

Vrijdag  3 januari en 7 februari
Samen eten
Elke 1ste vrijdag van de maand is 
er samen eten in Eetcafé Toreke, 
Vlotstraat 22.

Zaterdag 25 januari
Nieuwjaarss(t)oep
Stad Gent nodigt alle bewoners 
van de wijk Rabot-Blaisantvest 
uit om samen een nieuw jaar te 
vieren. We zetten 2020 feestelijk 
in met soep en allerlei animatie. 
En waar kan dat beter dan voor 
de Sint-Jozefkerk, een gebouw 
dat aangekocht werd om er 
een buurtgerichte invulling aan 
te geven. Kom zeker langs en 
maak van de gelegenheid ge-
bruik om je buren met warme 
wensen en goede voornemens 
te overstelpen. Eet je graag 
soep? Breng dan zeker een lepel 
mee. 
� 11 u. - 14 u. voor de Sint-

Jozefkerk, Wondelgemstraat
L Meer info: Rabot-Blaisant-

vest, Jozef II-straat 104,  
09 235 22 10,  
buurtwerk.rabot@stad.gent
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Jubileumlaan 219
9000 Gent

 09 266 93 44
www.ocmwgent.be/DeVlaschaard

 ldc.devlaschaard@stad.gent
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)

Centrumleider: Anne-Marie Klomp

Bereikbaar met openbaar vervoer:  
tram 2 en 4 – bus 6, 9 en 38

Openingsuren secretariaat: 
Van maandag tot vrijdag open van  

9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.

Inschrijven:
De activiteiten waarvoor je moet 

inschrijven, zijn aangeduid met het 
symbool: ✍

Inschrijven doe je op het secretariaat  
of via de website  

 http://activiteitenldc.gent.be.  
Om iedereen een gelijke kans te geven, 

schrijven we pas in vanaf  
maandag 6 januari om 9 uur,  

tenzij anders vermeld. 
Je kunt max. voor 4 personen inschrijven.

Je betaalt contant of met Bancontact.

Activiteiten en uren onderhevig aan last 
minute wijzigingen. Voor een laatste 

stand van zaken, kun je terecht op het 
secretariaat.

Kansentarief:
Schrijf rechtstreeks in het ldc in om jouw 

korting te krijgen, online is dit niet mogelijk.

Terugbetaling activiteiten:
Het inschrijvingsgeld wordt niet 

terugbetaald bij annulering. Uitzonderingen 
enkel in overleg met de centrumleider.

GESPREKSGROEP

Diederik (65) is net gepensio-
neerd. “Ik ben germanist van 
opleiding en heb 10 jaar in het 
onderwijs gestaan. Daarna deed 
ik vormingswerk in het socio-
culturele veld. Toen ik werkte 
voor de Volkshogeschool, heb 
ik nog gespreksgroepen in De 
Vlaschaard begeleid.”
“Dit voelt voor mij dus een 
beetje aan als thuiskomen.  
Centrumleider Anne-Marie ken 
ik nog van vroeger”, vervolgt 
Diederik. “Bedoeling van de 
nieuwe gespreksgroep is om 
mensen literatuur te leren 
smaken, ter verrijking van hun 
leven. Ik lees een stukje voor uit 
boeken waaraan ik zelf iets heb 
en dat vormt dan de startbasis 
voor een gesprek. Wat raakt je 
in die tekst, aan wat doet je dat 
denken? Het is geen discussie-
groep waarin we elkaar probe-
ren te overtuigen. Je deelt je 

reacties met de andere deelne-
mers, met respect voor elkaars 
meningen.”
Qua literatuur heeft Diederik 
een brede smaak. “Eén van mijn 
favoriete schrijvers van het 
moment is de Japanner Haruki 
Murakami. Maar ook Vlaamse 
auteurs komen aan bod. Ik denk 
aan Marnix Peeters met zijn 
boek ‘Zo donker buiten’, over 
het afscheid nemen van zijn 
moeder met Alzheimer.”
Voorlopig zijn er 3 sessies ge-
pland. “Slaat het aan, dan gaan 
we door”, verzekert Diederik. 
“Ook op gedichtendag, donder-
dag 30 januari, doen we iets. 
We lezen dan samen gedichten 
voor, o.a. van M. Vasalis, die ons 
dierbaar zijn en bespreken die 
in groep.”

1ste gespreksgroep op 20/1.  
Zie agenda.

Lezen met passie

Als gepassioneerd lezer start Diederik Thuyn in januari met een 
gespreksgroep op maandagnamiddag. “Ik wil mensen weer 
meer zin in lezen geven. Want via literatuur ontdek je nieuwe 
dingen, over mensen, over jezelf, en begrijp je meer over het 
leven.”
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Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 70.  
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op http://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.

Je kunt inschrijven voor de  
activiteiten vanaf maandag  
6 januari om 9 uur (tenzij  
anders vermeld).

Woensdag 1 januari
Nieuwjaar
Het centrum is gesloten.

Donderdag 2 januari
Tweede nieuwjaarsdag
Het centrum is gesloten.

Vrijdag 3 januari
Het centrum is beperkt open. 
Wel maaltijden, ontmoetingen 
en activiteiten, onthaal geslo-
ten. Geen inschrijvingen!
�  9.30 u. - 16 u.

Maandag 6 januari
Start inschrijvingen
� 9 u.

Woensdag 8 januari
Bingonamiddag
In de ontmoetingsruimte.
� 14 u.
€ 0,25 per bingokaart

Donderdag 9 januari
Naaien met Jeanine
Van patroon tot rok
In 7 lessen maak je jouw eigen 
rok. Voor wie al kan naaien met 
de naaimachine.
� 14 u. - 16 u.
€ 21,00  KT 4,20
� 9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 

13/2, 20/2
✍  vanaf 23/12, 
L Meebrengen: patroonpapier, 

lat van 50 cm, lintmeter, 
gewoon potlood, blauw 
en rood potlood en papier 

om iets te noteren. Na het 
patroontekenen kan je jouw 
eigen machine meebrengen 
voor het naaien of een ma-
chine van het ldc gebruiken 
(vermeld dat wel bij inschrij-
ving). Koop best nog geen 
stof aan. Na de 1ste les bere-
kent Jeanine hoeveel stof  je 
nodig hebt voor je rok.

Maandag 13 januari
Creanamiddag met Rita
Koddig ventje
Met Rita maak je een koddig 
ventje. Een originele blikvanger 
in elk interieur!
Heb je de smaak te pakken, dan 
kan je in februari er nog een 
aardig vrouwtje bij maken.

� 14 u.
€ 9,00  KT 1,80  

+ € 12,00 materiaalkosten,  
te betalen aan Rita

� 13/1, 20/1, 27/1 
✍  inschrijven vanaf 23/12, 
L meebrengen: cuttermes, 

schaar, schoendoos, plastic 
en aluminiumfolie, tanden-
stoker, balpen, tafelbescher-
mer, stuk stof met structuur, 
deegrol en schilderstape

Dinsdag 14 januari
Start nieuwe reeks  
kunstzinnige vorming
Een verhaal van kunst in 

sculptuur: over Michelangelo, 
Rodin, Henry Moore, Brancusi,... 
Vertrekkend van het werk van 
Rodin bekijk je de verschillende 
werkwijzen bij beeldhouwen 
in relatie tot de omgeving: 
wegnemen, omvormen, samen-
voegen. Van romaanse tot 19de 
eeuw zie je diverse werkvormen 
zich ontwikkelen: open en 
gesloten beeldvormen, werken 
met volume of met oppervlak,... 
In de 20ste eeuw komen nieuwe 
beeldvormen aan bod: assem-
blage, constructie, sculptuur als 
object/object als sculptuur en 
de installatie waarbij de sculp-
tuur de omgeving zelf wordt.
� 9.30 u.
€ 24,00  KT 4,80 (8 lessen)
� 14/1, 28/1, 11/2, 25/2, 10/3, 

24/3, 14/4, 28/4
✍

Woensdag 15 januari
Rollatordans
Danslerares Kristien Bernard  
begeleidt je bij je eerste dans-
passen met de rollator.

� 14 u. 
€ 1,10 per namiddag
 15/1, 29/1, 12/2, 26/21
✍

Gsm-spreekuur
Vrijwilliger Raf helpt je om je 
gsm efficiënt te gebruiken.

Voortaan geen Apple-spreekuur meer

Heb je problemen met je iPad, iPhone of Mac, 
kan je altijd terecht bij Rob:

• In het Mac-computeratelier elke 1ste ma  
(in januari uitzonderlijk op 13/1)

• In het iPad-atelier elke 1ste en de 3de woe
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Tournée  
Minérale
N.a.v.  
Tournée  
Minérale
krijgen alle 
bezoekers die 
gedurende de 
eerste week 
van febru-
ari een drankje 
zonder alcohol 
bestellen een 
kleine attentie!

� 14 u. - 16 u. (30 min. per 
afspraak)

€  gratis
 15/1 en 19/2
✍  t.e.m. de maandag ervoor
L geen smartphone of iPhone

Donderdag 16 januari
Computerspreekuur
Vrijwilligster Rita helpt je bij 
problemen met je computer.
� 9 u. - 11.30 u. (30 min. per 

afspraak)
€ gratis
 16/1, 30/1, 6/2, 20/2
✍
L Geef bij inschrijving je  

concrete vraag door.  
Gaat het om pc-organisatie, 
boek dan meteen 1 uur.

Spreekuur smartphone  
& tablet 
Vrijwilliger Walter beantwoordt 
je vragen of zoekt naar oplos-
singen voor je probleem. 
� 14 u. - 17 u., na afspraak 

aan onthaal (60 min. per 
afspraak)

€ gratis
 16/1, 30/1, 6/2, 20/2
✍
L niet voor iPhone en iPad

Muziek beluisteren
Beethovens Vijfde Symfonie

In 2020 vieren we de 250ste  
verjaardag van Beethoven. Wij 
zetten het jaar in met zijn Vijfde 
Symfonie (Berliner Philharmo-
niker o.l.v. Claudio Abbado), 
gevolgd door zijn laatste pia-
nosonate door Daniil Trifonov.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍

Zoete Zonde
Pannenkoeken
� 14 u. tot uitverkocht

Maandag 20 januari
Gespreksgroep met  
Diederik Thuyn
Er wordt een tekst voorgele-
zen, je komt gewoon luisteren 
en deelt je reacties met de 
andere deelnemers.
Je hoeft zelf niks op voorhand 
te lezen.
� 14 u. - 16 u.
€ 3,00  KT 0,60
 3/2, 17/2
✍

Woensdag 22 januari
Mantelzorgproject
Bezoek aan  
wzc Zonnebloem
Tijdens een rondleiding maak 
je kennis met de werking en 
dienstverlening van woon-
zorgcentrum Zonnebloem in 
Zwijnaarde.
Aansluitend is er een praat-
groep in ldc De Mantel op 
dezelfde campus
� 14 u. aan De Mantel, 

Hutse potstraat 29
€ gratis 
✍
L We voorzien vervoer naar 

Zonnebloem om 13.30 u. 
aan De Vlaschaard (€ 3,00). 
Vermeld bij inschrijving of 
je vervoer wenst.

Voordracht met  
proevertjes
De warmte van het hart voor-
komt roest.
De werking van het hart en 
de bloedsomloop en over wat 
je zelf kunt doen (voedings-
gewoonten bv.) om je hart te 
behoeden voor schade en het 
integendeel nog te versterken.
� 14 u.
€ gratis 
✍

Vrijdag 24 januari
Filmforum  
met nabespreking
Ensemble c’est tout

Frans romantisch drama (2007) 
over een in zichzelf gekeerde 
jongeman die openbloeit 
wanneer hij een jonge vrouw 
ontmoet die in hetzelfde  
appartementsblok woont.
Speelduur: 95 minuten.
� 14.30 u. Opgelet! Het aan-

vangsuur van de filmverto-
ningen is gewijzigd

€ 3,00  KT 0,60
✍

Donderdag 30 januari
Gedichtendag
De hele dag door verrassen wij 
je met poëzie en gedichten. 
Breng je favoriet of een eigen 
gedicht (of limerick, een rijmpje 
van vroeger of van nu, versjes 
uit een oude poëzie album) 
mee en wij hangen het op aan 
het onthaal of in onze ontmoe-
tingsruimte. 

Diederik Thuyn brengt 
gedichten van M.Vasalis
� 14 u. - 16 u.
€ 3,00  KT 0,60  

+  € 0,50 voor de kopieën
✍  t.e.m. 24/1
 
Woensdag 5 februari
Bingonamiddag
Zie 8/1.

Vrijdag 7 februari
Workshop
Internet bankieren 
Walter Laureyns wijdt je in het 
internetbankieren in, plus be-
talingen met de smartphone. 
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Ook de itsme®-app komt aan 
bod. Hiermee laat je online we-
ten wie je bent en log je overal 
veilig in, zoals op het digitale 
belastingplatform tax-on-web.
� 14 u.
€ gratis
✍
L Voor pc, tablet en smart-

phone, Mac, iPad of iPhone.  
Je moet je toestel niet 
meebrengen. Bij voldoende 
interesse volgen voor de 
installatie en praktische toe-
passing aparte sessies.

Maandag 10 februari
Creanamiddag met Rita
Aardig vrouwtje
Zie 13/1.
� 14 u.
€ 9,00  KT 1,80   

+ € 12,00 materiaalkosten
� 10/2, 17/2, 24/2 
✍

Vrijdag 14 februari
Valentijns TD
Met discobar Swing Line.
� 14 u.
€ gratis 

Taartnamiddag  
met valentijnsgebak
� 14 u. tot uitverkocht!

Donderdag 20 februari
Muziek beluisteren
De opera Fidelio (volledige dag)
De enige opera van Beethoven. 
Het verhaal van een politiek ge-
vangene, wiens vrouw Eleonore 
onder de schuilnaam Fidelio in 
de gevangenis binnendringt 
om hem te bevrijden. 
� 10 u.
€ 3,00  KT 0,60, voor verse soep 

met broodjes betaal je € 5,00
✍  tot dag zelf of t.e.m. 13/2 als 

je soep met broodjes wilt,  
L Schrijf je in via webwinkel? 

Vergeet dan niet de optie 
‘soep met broodjes’ aan te 
kruisen.

Maandag 24 februari
Wandelen in Schelderode
Met Annie.
� 12.55 u. op busperron 10 

Sint-Pietersstation (bus 47 
van 13.02 u.) of om 13.29 u. 
aan de halte Schelderode 
kerk 

€ wandelkaart: 10,00  KT 2,00 
of per keer: 3,00  KT 0,60

✍ aan onthaal – telefonisch 
kan met wandelkaart

L je koopt zelf een busticket 

Dinsdag 25 februari
Zoete Zonde
Appelwafels
� 14 u. tot uitverkocht

Woensdag 26 februari
Mantelzorgproject
Voordracht door  
dokter Toon Walgraeve
Vroegtijdige zorgplanning 
Toon Walgraeve is huisarts bij 
het Wijkgezondheidscentrum 
Watersportbaan. Hij vindt com-
municatie tussen patiënt, man-
telzorger en hulpverlener zeer 
belangrijk. Bijvoorbeeld over 
de waarden en wensen van 
iemand die ongeneeslijk ziek is: 
hoe kunnen wij deze respecte-
ren en uitvoeren? Dat noemen 
we vroegtijdige zorgplanning.
Aansluitend is er praatgroep.
� 14 u. 
€ gratis 
✍

Vrijdag 28 februari
Filmforum  
met nabespreking
Vele hemels boven de zevende 

Vlaamse film (2017) naar de 
debuutroman van Griet Op de 
Beeck. Vijf personages vechten 
meer met zichzelf dan met 

elkaar. Of hoe het leven tegelijk 
belachelijk mooi en ondragelijk 
moeilijk kan zijn.
Speelduur: 2 uur.
� 14.30 u. Opgelet! Het aan-

vangsuur van de filmverto-
ningen is gewijzigd.

€ 3,00  KT 0,60
✍

Vrijdag 6 maart
Vrijwilligersfeest
Het centrum is gesloten.
Alle vrijwilligers ontvangen 
een persoonlijke uitnodiging.
 
ANTENNE DRONGEN, 
BAARLE, LUCHTEREN

Zitdagen
Je vindt antennewerker Ellen op 
maandag- en vrijdagnamiddag 
(14 u. - 16 u.) in het Open Huis 
aan de Leie, Domien Ingels-
straat 15A. Op vraag komt Ellen 
ook aan huis. 

Contactgegevens antenne-
werker Ellen Van Tuyckom:
tel.: 09 266 93 29 
gsm: 0470 20 62 80
e-mail: ellen.vantuyckom@
ocmw.gent 

Buurtmaaltijden
Voor senioren uit de buurt 
die moeite hebben om zelf te 
koken of graag eens in gezel-
schap eten.
• Drongen centrum: op  

29 januari en 26 februari  
(elke laatste woensdag van 
de maand), 
Open Huis aan de Leie

• Luchteren: op 22 januari 
en 19 februari (elke derde 
woensdag van de maand), 
Parochiezaal, Gavergracht-
straat 103 A (naast kerk)

� 12 u.
€ 5,50 te betalen bij inschrijving 
✍  minstens 1 dag op voorhand 

vóór 12 u. bij Ellen



DE WATERSPIEGEL

Meulesteedsesteenweg 510
9000 Gent

 09 266 30 50
www.ocmwgent.be/DeWaterspiegel

 ldc.dewaterspiegel@stad.gent 
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)

Centrumleider: Anuschka Philips

Bereikbaar met openbaar vervoer: bus 6

Openingsuren secretariaat: 
Van maandag tot vrijdag open van  

9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.

Inschrijven:
De activiteiten waarvoor je moet 

inschrijven, zijn aangeduid met het 
symbool: ✍

Inschrijven doe je op het secretariaat  
(telefonisch kan enkel voor gratis 

activiteiten) of via de website  
http://activiteitenldc.gent.be

vanaf maandag 6 januari om 9 uur, 
 tenzij anders vermeld. 

Je kunt max. voor 4 personen inschrijven.

Je betaalt contant of met Bancontact.

Activiteiten en uren onderhevig aan  
last minute wijzigingen. Voor een  

laatste stand van zaken, kun je terecht  
op het secretariaat.

Kansentarief:
Schrijf rechtstreeks in het ldc in om jouw 

korting te krijgen, online is dit niet mogelijk.

Terugbetaling activiteiten:
Het inschrijvingsgeld wordt niet 

terugbetaald bij annulering. Uitzonderingen 
enkel in overleg met de centrumleider.
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“Wij zijn geen café. Wel een 
gezellige ontmoetingsplaats 
waar iedereen welkom is en zich 
veilig voelt. En dat willen we 
graag zo houden.” De boodschap 
van centrumleider Anuschka 
Philips is duidelijk. “Klanten die 
een glas te veel op hebben, zijn 
er altijd”, weten barvrijwilligers 
Francine en Patrick. “Hen niet 
meer bedienen is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Discussies 
met bezoekers gaan we liever uit 
de weg, want daar komt miserie 
van. We geven een voorzichtige 
hint of ze niet beter iets anders 
zouden consumeren. Die aanpak 
werkt bij de meesten, maar bij 
sommigen valt dat in dovemans-
oren. Vaak halen we er dan een 
personeelslid bij, omdat van hen 
iets vlugger aanvaard wordt dan 
van een vrijwilliger.”

“Onze barvrijwilligers kunnen 
altijd op ons rekenen. Zo krijgen 
ze een vorming hoe ze het best 
omgaan met bezoekers die 
boven hun theewater zijn”, stipt 
Anuschka aan. “We hebben ook 
al ‘grote kuis’ gehouden in ons 
aanbod alcoholische dranken. 
Met Tournée Minérale willen we 
nog meer alcoholvrije dranken 
introduceren. We merken nu al 
dat alcoholvrije wijn, cava en 
Carlsberg 0% een groot succes 
zijn bij onze bezoekers.”
“Over het algemeen heerst in 
de ontmoetingsruimte een toffe 
ambiance. We maken veel plezier 
en het is hier aangenaam wer-
ken. Niemand doet er bv. moei-
lijk over dat de bar om 17.30 u. 
onherroepelijk sluit”, aldus nog 
Francine en Patrick.

BARVRIJWILLIGERS

Wij zijn geen café
Ook De Waterspiegel gaat de uitdaging aan om tijdens 
Tournée Minérale alcoholische dranken even opzij te schuiven. 
Zo kan je tijdens de week van 3 tot 7 februari aan de bar geen 
alcohol krijgen. Tegelijk wordt het assortiment uitgebreid met 
alcoholvrije dranken.
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Vrijwilligersmeeting
Anuschka is een tevreden centrum-
leider. “Onze doe-mee-week in 
september heeft formidabel goed 
gemarcheerd. Er zijn nieuwe acti-
viteiten gelanceerd en er zijn een 
pak vrijwilligers bijgekomen. Niet 
alleen om die nieuwe activiteiten te 
begeleiden, maar ook voor de bar, 
het onthaal, de middagmalen.  
Per activiteitengroep werken we nu 
met een contactpersoon, een soort 
van klasverantwoordelijke, die de 
link vormt tussen het personeel en 
de cursisten. Die man of vrouw sig-
naleert ons bv. als iemand al enkele 
keren niet is komen opdagen. Dan 
nemen wij met die persoon contact 
op, om na te gaan of er iets scheelt 
en of we kunnen helpen.”

Ludieke quiz
“Tijdens zo’n vrijwilligersmeeting 
stellen we onze nieuwe vrijwilli-
gers voor bij een hapje en drankje. 
Iedereen kan kennismaken met 

onze vaste medewerkers, want ook 
daar zijn er de jongste tijd wel wat 
verschuivingen geweest. En we 
koppelen er ook een informatief luik 
aan. Met bv. een ludieke quiz over 
het dienstverleningsaanbod van  
De Waterspiegel. Want bij sommige 
vrijwilligers is dat nog een blinde 
vlek. Voor de volgende meeting 
hebben onze vrijwilligers zelf al een 
onderwerp aangegeven. Namelijk 
hoe ze het best iemand kunnen 
doorverwijzen naar onze psycho-
loog als ze merken dat die persoon 
in een dipje zit”, aldus nog  
Anuschka.

Toffe bende
Sandra is één van die nieuwe vrijwil-
ligers en meteen één van de jong-
sten van de hoop. “Ik heb De Water-
spiegel leren kennen via een cursus 
papier-maché. Daarna ben ik in de 
klei gerold! En nu help ik ’s middags 
bij het opdienen van de maaltijden. 

Die stap naar vrijwilligerswerk was 
voor mij logisch. Mensen helpen, 
zorg dragen voor anderen, dat zit 
in mij en geeft mij veel voldoening. 
Ik ben hier ‘vree’ goed ontvangen. 
Ik voelde mij direct op mijn gemak. 
Het is hier echt een toffe bende.” 
Ook voor Patrick is vrijwilligerswerk 
een soort tweede natuur. “Ik ben 
actief in diverse verenigingen, zoals 
Natuurpunt. Hier doe ik op dinsdag 
het onthaal en op donderdag de 
bar. In het begin moet je een beetje 
je weg zoeken en de mensen leren 
kennen. Daarna loopt het wel los. Ik 
vind het altijd leuk om nieuwe men-
sen te leren kennen. Als vrijwilliger 
zie ik het als mijn taak om anderen 
te helpen de stap naar De Water-
spiegel te zetten. Ik ken genoeg 
mensen die thuis alleen zitten te 
verkommeren. Ze zijn vaak bang 
om contact te maken. Als je hen 
naar hier begeleidt, kan je die schrik 
wegnemen.”

INFORMEEL  
ONTMOETINGSMOMENT

Op donderdagnamiddag  
20 februari houdt De 
 Waterspiegel een vrijwilligers-
meeting. “Een informeel ont-
moetingsmoment voor onze 
ruim 100 vrijwilligers, waarop 
ze elkaar beter leren kennen en 
meer vernemen over de wer-
king en dienstverlening van 
ons centrum”, stipt centrum-
leider Anuschka Philips aan.



Feesten geblazen bij de start van het nieuwe jaar!

• Op dinsdagnamiddag 7 januari zetten we onze feesthoed 
op voor de nieuwjaarsreceptie.

• Op vrijdag 14 februari kleden we ons in het rood op voor 
het valentijnsfeest.
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Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 70.  
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op http://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.

€ gratis
✍ aan onthaal
L begeleidster: Annie  

Landuyt, Linda Haeck

Vrijdag 10 januari
Puur Klassiek
We luisteren en kijken naar 
het Weense nieuwjaarscon-
cert van de Wiener Philarmo-
niker 2019.

� 14 u. - 17.30 u.
€ 3,00  KT 0,60 
✍  aan onthaal, 
L begeleiding: Paul  

Verstraete

Maandag 13 januari
Computerworkshop
Meer orde in je pc 
Bestanden een goede naam 
geven en mappen aanmaken 

Je creëert meer orde in je pc 
door bestanden een goede 
naam te geven en mappen 
aan te maken, zodat je alles 
makkelijk terugvindt.
Basiskennis computer is no-
dig. Je krijgt een uitgebreide 

digitale handleiding mee. Dus 
geef zeker jouw e-mailadres 
door aan het onthaal.
� 13.30 u. - 17 u.
€ 3,00  KT 0,60 
✍  aan onthaal vóór 10/1, 
L Meebrengen: je laptop 

indien mogelijk.  
Maximaal 10 deelnemers. 
Lesgever: Daniël De Ridder.

Dinsdag 14 januari
Nieuw! Computerinitiatie
Reeks van 10 lessen
5 lessen over Windows 10 
algemeen:
• Computer instellen en 

beveiligen
• Bestanden zoeken en orga-

niseren
• Back-up maken en systeem-

herstel
• Randapparatuur (USB-stick, 

printers,...)
• Internet (e-mail, zoek-

machines,...)
En 5 lessen over basis gebruik 
Microsoft Office:
• Word
• Excel
• PowerPoint
Je moet kunnen werken met 
een muis en klavier.
� 14 u. - 16.30 u.
€ 30,00  KT 6,00 
� 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 

18/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3
✍  aan onthaal vóór 14/1, 
L Meebrengen: laptop indien 

mogelijk en je beschikt over 
het programma Microsoft 
Office.  
Maximaal 10 deelnemers.  
Lesgever: André Deroo.

Gelukkig 
nieuwjaar 
voor  
iedereen!
Maak er een 
spetterend en 
vooral gezond 
2020 van!

Je kunt inschrijven voor de  
activiteiten vanaf maandag 
6 januari om 9 uur (tenzij 
anders vermeld).

Woensdag 1 januari
Nieuwjaar
Het centrum is vandaag   
gesloten.

Donderdag 2 januari
Tweede nieuwjaarsdag
Het centrum is vandaag 
gesloten.

Vrijdag 3 januari
Het centrum is beperkt open. 
Wel maaltijden en ontmoetin-
gen, onthaal gesloten.
� 9.30 u. - 16 u.

Maandag 6 januari
Start inschrijvingen
� 9 u.

Dinsdag 7 januari
Nieuwjaarsreceptie
Disco Maurice zorgt voor de 
muziek.
� 14 u. - 17.30 u.
L vandaag geen activiteiten, 

onthaal gesloten in de 
namiddag

Woensdag 8 januari
Volksspelen
� 14 u.
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Schaken

We bedanken Luc Van Hoecke 
die op 25 september simultaan 
schaak speelde. Hij won 12 
partijen, speelde 7 keer remise 
en verloor 1 keer.

Woensdag 15 januari
Nieuw!
Spaans op reis
Reeks van 8 lessen
Je leert eenvoudige en nuttige 
zaken zoals de weg vragen, 
eten bestellen,...  zodat je op 
reis je plan kan trekken.
We starten de les met een lek-
ker Spaans hapje en/of drankje. 
De laatste les zorgen we voor 
een smakelijk tapasbordje! 
�  9.30 u. - 11 u. op woensdag
€ 24,00  KT 4,80 

onkosten voor tapasbordje 
(de laatste les) worden on-
derling verdeeld

� 15/1, 22/1, 29/1, 5/2, 12/2, 
19/2, 4/3, 11/3 (reserveles 
18/3)

✍  vóór 10/1 aan onthaal,  
L Lesgever: Robert Hemelsoet. 

Maximaal 6 deelnemers

Nieuw!
Kunst van  
zelfverdedigingstechnieken 
Reeks van 10 lessen
Met eenvoudige technieken 
leer je om je te verdedigen. 
Vanaf 12 jaar.
�  15 u. - 16 u., op woe
€ 30,00  KT 6,00 
� 15/1 (introductieles = gratis), 

22/1, 29/1, 5/2, 12/2, 19/2, 
4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4

✍ aan onthaal
L Begeleiders: Freddy  

Dobbelaere, 3de zwarte DAN, 
en Rudy Bogaerts, 2de zwarte 
DAN. Draag vrijetijdskledij. 
Maximaal 20 deelnemers.

Donderdag 16 januari
Nieuw!
Leer werken met je  
smartphone
Reeks van 10 lessen
� 9 u. - 12 u., op do
€ 30,00  KT 6,00 
✍  aan onthaal 
� 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 

20/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3
L Begeleider: Gilbert Dumez. 

Neem zeker je smartphone 
mee. 
Maximaal 12 deelnemers.

Zaterdag 18 januari
Nieuwjaarsreceptie  
in tent aan De Buurtloods
Met alle buurtbewoners en 
-organisaties.
� 11 u. - 14 u.  
€ in tent aan de Buurtloods 

(Patrijsstraat 10)

Donderdag 23 januari 
Spreekuur voor computer/
tablet/smartphone
Voor wie met vragen zit over 
zijn/haar computer, tablet of 
smartphone. 
� 10 u. - 12 u.
€ gratis
✍  vóór 23/1 aan onthaal of 

telefonisch (duur 20’ per 
persoon)

L begeleider: Kurd Van De 
Velde

Fotoatelier
� 9.30 u.
€ 13,00  KT 2,60 (instapgeld tot 

eind augustus)
✍  aan onthaal
L begeleider: Jean-Pierre 

Drubbels

Dinsdag 28 januari
Wandelen
Hamme in een natuurgebied 
van de Durmevallei 
Een tocht van 8 km.
Vervoersvrijwilligers, geef ons 
een seintje!
€ wandelkaart: 10,00  KT 2,00 

(1 jaar geldig in alle ldc’s)  
of per wandeling: 3,00   
KT 0,60

✍  aan onthaal of ter plaatse bij 
begeleiders, telefonisch kan 
bij geldige wandelkaart en 
vóór 11 uur ’s morgens bij 
carpoolen, 

L Goed schoeisel aangeraden. 
Wandelvrijwilligers: Chris 
Van Hee en Luc Auquier.

Woensdag 29 januari
Bingo
Met croques als snack. 
� 14 u.
€ 0,25 voor een bingoblaadje 
✍  aan onthaal
L met Rudy Schelstraete

Vrijdag 31 januari
Petanque met leute
Petanque zonder reglementen 
met plastic ballen, plus bowling. 
Taartjes verkrijgbaar. 

� 14 u.
✍  aan onthaal
L begeleider: Ward, dj Maurice

23ste biljarttornooi tussen  
de lokale dienstencentra 2020

Inschrijvingsformulieren afgeven bij 
de biljartverantwoordelijke van je 
lokaal dienstencentrum tegen uiterlijk 
31 januari. 
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Donderdag  
20 februari
De ontmoe-
tingsruimte is 
uitzonderlijk 
om 16 uur 
gesloten 
wegens vrijwil-
ligersmeeting.

serveert je: Agnes Sorelroom-
soep, konijn op Vlaamse wijze 
met veenbessen, peren en 
kroketjes.

Daarna voert het Gentse ko-
mische duo Damuzegeulekes 
(Patrick Van Damme en Sabine 
Hoekman) de show ‘Mee volle 
goeste’ op: een opeenvolging 
van grappige sketches, Gentse 
liedjes, een bandparodie en de 
mooiste evergreens.
� 11.30 u. om 12 u. wordt het 

menu geserveerd
€ 24,00  KT 16,80 (menu en 

optreden, dranken niet 
inbegrepen) 
Je kan 20 UiTPAS-punten 
ruilen voor 5 euro korting. 
3,00  KT 0,60 voor wie alleen 
naar het optreden komt 
(van 2 x 55 min. met pauze)

✍  aan onthaal vóór 7/2, geef 
je voorkeur van tafelschik-
king op!

Dinsdag 18 februari
Infosessie: documentaire 
film met nabespreking
‘Tot in den draai’
‘Tot in den draai’ is een docu-
mentaire over leven met het 
einde in zicht. Zes palliatieve 
patiënten vertellen elk hun 
moedig verhaal. Wat houdt 
hen het meest bezig in deze 
beslissende fase? Hoe probe-
ren ze nog betekenis te geven 
aan deze laatste periode van 
hun leven?
Daarna volgt een bespreking 
van de film.
�  14 u. - 16.30 u. met half uur 

pauze tussen de documen-
taire (speelduur 40 minu-
ten) en nabespreking

websites opzoekt.
Basiskennis pc vereist. Je 
krijgt een uitgebreide digitale 
handleiding mee naar huis. 
Geef dus zeker jouw e-mail-
adres door aan het onthaal.
� 13.30 u. - 17 u.
€ 3,00  KT 0,60 
✍  aan onthaal vóór 7/2, 
L Meebrengen: je laptop 

indien mogelijk.  
Maximaal 10 deelnemers.  
Lesgever: Daniël De Ridder.

Woensdag 12 februari
Volksspelen
� 14 u.
€ gratis
✍ aan onthaal
L begeleidster: Annie  

Landuyt, Linda Haeck

Digiprojectie
De wereld rond
Deel 4

Raphaël Cocquyt van Vtb Dia-
club Evergem neemt je deze 
namiddag mee op reis naar: 
Monument Valley in de VS, 
het Nubische Soedan met zijn 
zwarte farao's, de Provence 
en en haar lavendelvelden, 
de Cevennen en zijn druip-
steengrot Aven Armand, de 
Okavango-delta (Botswana), 
Auschwitz in Polen, de lucht-
ballon-meeting in Eeklo,...
� 14.30 u. - 16.45 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  aan onthaal, 

Vrijdag 14 februari
Valentijnsfeest
We verkleden ons in het rood, 
het symbool van de liefde.
Traiteur Dirk Von der Crone 

Start Tournée Minérale
Ga met ons de uitdaging aan 
en drink in februari een maand 
lang geen alcohol. Zo ervaar je 
wat een maand zonder alcohol 
met je doet. 

We bewijzen samen dat we 
geen alcohol nodig hebben 
om plezier te maken!
Daarom serveren we alvast 
in de week van 3 tot 7 febru-
ari alleen maar alcoholvrije 
dranken.

Dinsdag 4 februari
Sneukelingen
Appelstrudel met ijs 
Op = op!  
� 14 u. 
€ 2,50 per portie

Vrijdag 7 februari
Dansnamiddag met  
DJ Maurice
Elke 1ste vrijdag. Vraag ver-
zoekplaatjes vooraf aan bij het 
onthaal. Taartjes verkrijgbaar.
� 14 u. - 17.30 u.
€ gratis
✍  aan onthaal 

Maandag 10 februari
Websites zoeken  
via Google 
Hoe zoek je het best op inter-
net? Hoe vind je die website 
terug die je vorige week nog 
bekeek? Staat de handleiding 
van je wasmachine ergens op 
het internet? 
Je leert tijdens deze cursus om 
op een snelle manier meer te 
vernemen over een product of 
winkel, hoe je vermijdt op ver-
keerde websites te belanden, 
en hoe je via Google veilige 

AAN-
DACHT!
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ANTENNE WONDELGEM

Donderdag 9 januari en  
6 februari
Samen eten in  
Villa Ooievaar
�  11.45 u.
€ 10,00 (sociaal tarief: 5,50)
� 1ste do: 9/1 (uitz. 2de do we-

gens kerstvakantie) en 6/2 
L in Villa Ooievaar (sociaal res-

taurant), Botestraat 131-133, 
Wondelgem  
(i.s.m. Fran Debrouwer, 
antennemedewerker Maria-
kerke)

Maandag 20 januari en  
17 februari
Samen eten in  
Sint-Godelieve
� welkom vanaf 11 u.,  

maaltijd om 12 u.
€ 5,50
� elke 3de ma: 20/1 en 17/2
L in Feestzaal Sint-Godelieve, 

Sint-Godelievestraat 59, 
Wondelgem  
(i.s.m. Peter Geeraert, Sint-
Godelieve-zaal)

Zitdag
✍ met of zonder afspraak
�  elke maandag 9 u. - 11 u.: 
L in woonzorgcentrum  

De Liberteyt, Vroonstalle-
dries 22, Wondelgem 

�  elke woensdag 13.30 u. -  
14.30 u.:

L in Open Huis Wondelgem, 
Sint-Markoenstraat 10,  
Wondelgem

Antennewerker Jolien Cosaert 
komt op vraag ook aan huis. 
Contactgegevens of vragen:
Jolien.cosaert@ocmw.gent of 
0476 96 86 79
Bij dringende vragen en tijdens 
haar afwezigheid kan je altijd 
terecht bij haar collega’s van  
De Waterspiegel: 09 266 30 50. 

€ 13,00  KT 2,60 (instapgeld tot 
eind augustus)

✍  aan onthaal
L begeleider: Jean-Pierre 

Drubbels

Vrijdag 28 februari
Bakgroep ‘De Pateekes’
Bij de bakgroep ‘De Pateekes’ 
staan plezier en ontmoeting 
voorop tijdens het bakken. 
Margot wisselt tips uit en laat je 
proeven.
Vandaag: ‘koekjes bakken met 
kindjes’! 

� 9.30 u. - 12 u.
€ 3,00  KT 0,60 + kosten 

ingrediënten (verrekening 
gebeurt de dag zelf aan 
onthaal)

✍  aan onthaal of  , maximaal 
4 volwassen deelnemers  
+ maximaal 4 kindjes (gratis)

Petanque met leute
Petanque zonder reglementen 
met plastic ballen, plus bowling. 
Taartjes verkrijgbaar. 
� 14 u.
✍  aan onthaal
L begeleider: Ward, dj Maurice

€ gratis 
✍  aan ons onthaal, maximaal 

25 deelnemers
L met Reintje Peeters, mede-

werker van vzw S-Plus Oost-
Vlaanderen

Woensdag 19 februari
Bingo
Met sandwiches met ham en 
kaas als snack. 
� 14 u.
€ 0,25 voor een bingoblaadje 
✍  aan onthaal
L met Rudy Schelstraete

Donderdag 20 februari
De ontmoetingsruimte is  
vandaag uitzonderlijk om  
16 u. gesloten wegens vrijwil-
ligersmeeting

Spreekuur voor computer/
tablet/smartphone
Voor wie met vragen zit over 
zijn/haar computer, tablet of 
smartphone. 
� 10 u. - 12 u.
€ gratis
✍  vóór 20/2 aan onthaal of 

telefonisch (duur 20’ per 
persoon)

L begeleider: Kurd Van De 
Velde

Woensdag 26 februari
Petanquetornooi  
tussen de kinderen van  
De Loods en bezoekers van  
De Waterspiegel
Vandaag komen de kinderen 
van STIBO (Stedelijk Initiatief 
voor Buitenschoolse Opvang) 
De Loods richting De Water-
spiegel om te petanquen tegen 
onze bezoekers.  
Iedereen welkom!
� vanaf 14 u.
€ gratis
✍  vrijblijvend aan onthaal 

Donderdag 27 februari
Fotoatelier
� 9.30 u.



SPELTINCX

Meersemdries 4
9050 Gentbrugge
 09 266 38 96

www.ocmwgent.be/Speltincx
 ldc.speltincx@stad.gent 

(niet voor inschrijvingen activiteiten!)

Centrumleider: Sabrine Mortier

Bereikbaar met openbaar vervoer: bus 3 en 9

Openingsuren secretariaat:  
Van maandag tot vrijdag open van  

9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.

Inschrijven:
De activiteiten waarvoor je moet 

inschrijven, zijn aangeduid met het 
symbool: ✍

Inschrijven doe je op het secretariaat  
of via de website  

http://activiteitenldc.gent.be. 
Om iedereen een gelijke kans te geven,  

schrijven we pas in vanaf  
maandag 6 januari om 9 uur, 

 tenzij anders vermeld.  
Je kunt max. voor 4 personen inschrijven.

Je betaalt contant of met Bancontact.

Activiteiten en uren onderhevig aan  
last minute wijzigingen. Voor een laatste 

stand van zaken, kun je terecht op het 
secretariaat.

Kansentarief:
Schrijf rechtstreeks in het ldc in om jouw 

korting te krijgen, online is dit niet mogelijk.

Terugbetaling activiteiten: 
Het inschrijvingsgeld wordt niet 

terugbetaald bij annulering. Uitzonderingen 
enkel in overleg met de centrumleider.
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TOURNÉE MINÉRALE

Mensen vragen raad over hoe 
om te gaan met een partner, een 
kind, een familielid of buurman, 
die te veel drinken. Dat zijn vaak 
erg bewogen gesprekken omdat 
alcohol zo’n destructief effect 
kan hebben, dat je je vaak erg 
machteloos voelt.
Bij een alcoholverslaving is de 
belangrijkste stap het erkennen 
dat er een probleem is bij de 
verslaafde. Vaak hebben mensen 
de neiging om dat te minima-
liseren. “ ’t Is toch zo erg nog 
niet, ’t is toch geen sterke drank, 
iedereen drinkt toch wel iets,...”. 
Genoeg slagzinnetjes die ieder 
van ons wel al eens gehoord 
heeft. Ik raad mensen dan aan 
om eens een zelftestje te doen, 
zo krijg je een objectief beeld 
van je alcoholgebruik.  
(www.druglijn.be)
Het belangrijkste kenmerk dat 
wijst op verslaving is dat je zelf 

niet meer de baas bent over je 
gebruik. Je drinkt (soms) meer 
dan je eigenlijk wilt. Dat alcohol 
schadelijk is voor het lichaam 
weten we allemaal: de lever, het 
hart en de hersenen krijgen het 
meest te verduren. Wat mensen 
vaak niet weten, is dat ook de-
pressie, angst- en paniekaanval-
len een gevolg kunnen zijn van 
langdurig te veel alcohol drin-
ken. Zelf geef ik als psycholoog  
geen therapie voor mensen met 
een alcoholprobleem. Wel help 
ik hen de juiste weg naar gespe-
cialiseerde psychologische hulp 
te vinden. 

Voor meer info over verslaving: 
consulteer de psycholoog in je 
ldc. Anonieme en gratis informa
tie en begeleiding via internet: 
www.druglijn.be,  
www.alcoholhulp.be.

Een glaasje te veel?

Als de huispsycholoog van Speltincx krijgt Lydia Impens 
geregeld bezoekers over de vloer met vragen over alcohol. 
Soms persoonlijke vragen zoals ‘heb ik een probleem als ik elke 
dag mijn druppelke drink?’. Maar vaker zijn mensen bezorgd 
over anderen. Ze doet hieronder haar relaas.
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Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 70.  
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op http://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.

Je kunt inschrijven voor de  
activiteiten vanaf maandag  
6 januari om 9 uur (tenzij  
anders vermeld).

Woensdag 1 januari
Nieuwjaar
Het centrum is gesloten.

Donderdag 2 januari
Tweede nieuwjaarsdag
Het centrum is gesloten.

Vrijdag 3 januari
Het centrum is beperkt open: 
alleen maaltijden en ontmoe-
tingsruimte.
� 9.30 u. - 15.30 u.

Maandag 6 januari
Spreekuur computer,  
tablet en smartphone 
(Android)
Paul Couck helpt je bij pro-
blemen of vragen die je hebt. 
Individueel en op afspraak.  
45 min. per persoon.  
Voortaan wekelijks.
� 14 u. - 17 u.
€ gratis

Dinsdag 7 januari
Korte wandeling
We vertrekken en eindigen in 
Speltincx en stappen ongeveer 
4 km in een rustig tempo.
Begeleiding: Etienne Huijghe.
� 14.30 u.
€ gratis
 7/1, 21/1, 4/2, 18/2 
✍  vóór vertrek Speltincx

Donderdag 9 januari 
Nieuwjaarsreceptie  
en thé-dansant
Iedereen welkom!
� 15 u. - 16 u. receptie 

(alcohol vrij) 
16 u. - 19 u. Thé-dansant 
met Mr. MoLotoV

€ Thé-dansant gratis,  
drankjes en hapjes betalend

Maandag 13 januari 
Vervolg reeks gitaarlessen

Na onze geslaagde start met 
gitaarlessen, bieden we je vanaf 
januari een vervolg aan.  
Je oefent verder met je gitaar-
akkoorden en sluit het school-
jaar af met een toonmoment 
waarop je jouw talenten en 
opgedane kennis demonstreert.
� 10.30 u. - 12 u. én van  

13.30 u. tot 15 u.
€ 48,00  KT 9,60 (16 lessen)
 lesdata te verkrijgen aan het 

onthaal

Wandeling Gentbrugge/
Gentbrugse meersen 
Afstand 7 km.
Begeleiding: Antoon De Loof.
� verzamelen om 13.45 u., 

start om 14 u. stipt,  
vertrekpunt: Speltincx 

€ wandelpas: 10,00  KT 2,00  
(1 jaar geldig in alle centra) 
of per beurt: 3,00  KT 0,60

✍  vooraf inschrijven belangrijk, 
tot de dag zelf 10 u., dan 
word je geïnformeerd bij 
onverwachte wijzigingen, 

L openbaar vervoer: lijnbus 3 
en 9 halte Meersemdries

Dinsdag 14 januari
Koffieochtend  
Kom op tegen Kanker
Informeel uitwisselingsmoment 
tussen lotgenoten. 
� 9.30 u.
€ gratis
 14/1, 28/1, 11/2, 25/2
✍  tot dag zelf

Donderdag 16 januari
Broodbakken 
Alleen voor wie ingeschreven is 
voor de reeks. 
Lesgevers: Luc & Lut.

�  groep 1: 9 u. - 12 u. 
groep 2: 14 u. - 17 u.

Genealogie
Stamboomonderzoek: zoeken 
in je familiegeschiedenis. Delen 
van kennis en ervaring.
� 14.30 u., elke 1ste donderdag
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot dag zelf 

Vrijdag 17 januari
Broodbakken
Alleen voor wie ingeschreven is 
voor de reeks. 

Pedicure en gelaatsverzorging

Sinds kort bieden we opnieuw kwaliteitsvolle 
pedicure en gelaatsverzorging aan voor onze 
buurtbewoners. Sharon is een gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste die jou graag in de watten 
legt na een afspraak bij de onthaalvrijwilliger. 
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Week van de 
vrijwilliger
29 februari  
5 maart
Dank.
Dat jij er bent
Dat jij er was
Voor wat je 
deed
Wat je doet
Nieuw of 
bekend
Vroeger of pas
…
En weet 
Dat ik het niet 
vergeet
Weet
Je doet het 
goed

Vergaderingen

• Bar: 15/1, 9.30 u. (crea 2)
• Centrumraad: 24/1, 9.30 u. 

(crea 2)
• Vorming: 3/2, 14 u.  

(vorming 1)

� 9 u. - 12 u.
€ gratis
✍  vóór 17/1

Nestkastjes
Wil je de natuur een handje 
helpen? In deze cursus ga 
je  zelf aan de slag om een 
nestkastje te bouwen.

� 9 u. - 12 u.
€ 9,00  KT 1,80  

+ materiaalkosten 
 21/1, 28/1, 4/2
✍  vóór 17/1

Korte wandeling
We vertrekken en eindigen 
in Speltincx en stappen 
ongeveer 4 km in een rustig 
tempo.
Begeleiding: Etienne Huijghe.
� 14.30 u.
€ gratis
 21/1, 4/2, 18/2 
✍  vóór vertrek Speltincx

Bloemschikken
Start nieuwe reeks bloem-
schikken met 6 kleurrijke, 
creatieve bloemstukken.
Lesgever: Marijke Deman.
� 9 u. - 13.30 u.
€ 18,00  KT 3,60  

+ materiaalkosten € 17,00 
per les

 21/1, 11/2, 10/3, 7/4, 5/5, 
16/6

✍  meebrengen: schort, snoei-
schaar

Vrijdag 24 januari
Zuiders koken 
Lesgever: Myriam Troch.
• Voorgerecht: foie gras  

met gekarameliseerde  
appeltjes

• Hoofdgerecht: reegebraad 
met aardappelsoesjes en 
winterse groenten

• Dessert: sabayon
� 9 u.
€ 3,00  KT 0,60 + 15,00  

voorschot ingrediënten
✍  vóór 17/1

Maandag 27 januari 
Digiprojectie
De wereld rond
Deel 6

Raphaël Cocquyt van Vtb  
Diaclub Evergem neemt je 
deze namiddag mee op reis 
naar: het Lichtfestival in Gent, 
het China Light festival in 
Antwerpen, Rock voor Specials 
met Daan, het nationale park 
Mesa Verde in Colorado, het 
Colosseum in Rome, Shanghai, 
het Andes-gebergte in Bolivia,  
het Oostenrijkse Tirol, de 
Moezel in Duitsland, de Finse 
regio Kainuu waar beren zalm 
vangen,...
� 14.30 u.

Lesgevers: Luc & Lut.
� groep 3: 9 u. - 12 u.

Maandag 20 januari
Infosessie
Actief en gezond ouder 
worden in je eigen buurt

Tijdens de eenmalige sessie 
‘Gezond en actief ouder wor-
den in eigen buurt’ krijg je van 
een beweegcoach handige 
tips en tricks mee om meer te 
bewegen thuis en in je buurt. 
Beweeg je liever in groep, dan 
maakt de lesgeefster je weg-
wijs in het ruime aanbod in 
Wijs van sport- en bewegings-
lessen, dans, yoga...
� 14 u.
€ gratis
✍  tot 17/1 

Ontmoetingsnamiddag
Over den deurpel
� 14.30 u.
€ 1,10 + 1,50 voor kleine 

versnapering
L op uitnodiging. Interesse? 

Neem contact op met  
ergotherapeut Christine.

Dinsdag 21 januari
Spreekuur iPad
Computervrijwilliger Monique 
Carlier helpt je bij problemen. 
Individueel en op afspraak.  
45 min. per persoon.

Engels leren en de start gemist?

Instappen kan nog. Kom langs tijdens één 
van de lesmomenten op maandagvoormid-
dag en dinsdagnamiddag. Dan kan je een les 
volgen en samen met de leerkracht kijken 
wat voor jou het aangewezen niveau is.    

• Beweging: 10/2, 14 u. 
(vorming 1)

• Crea: 20/2, 10 u. (crea 2)
• Secretariaat: 26/2, 10 u. 

(crea 2)
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Vervoersvrijwilliger gezocht 

Ben je bereid om minder mobiele buurtbewoners te voeren? Speltincx is 
altijd op zoek naar vervoersvrijwilligers die tijdens de week kunnen rijden!  
Je krijgt in ruil eeuwige dankbaarheid plus een kilometervergoeding en je 
bent verzekerd tijdens je ‘dienstrit’. Interesse? Vragen? Maatschappelijk  
werker Serpil staat je graag te woord: 09 266 38 93 of serpil.isiklar@stad.gent

€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 24/1

Dinsdag 28 januari
Koffieochtend  
Kom op tegen Kanker
Informeel uitwisselings moment 
tussen lotgenoten. 
� 9.30 u.
€ gratis
 28/1, 11/2, 25/2
✍  tot dag zelf

Spreekuur iPad
Computervrijwilliger Monique 
Carlier helpt je bij problemen. 
Individueel en op afspraak.  
45 min. per persoon.
� 9 u. - 12 u.
€ gratis
✍  vóór 24/1

10.000 stappen-wandeling
Genoeg bewegen is een be-
langrijke voorwaarde voor een 
goede gezondheid. Daarnaast 
verbetert ook je humeur. Je 
gaat creatiever en positiever 
denken. En bovendien geniet je 
van de gezonde buitenlucht. 
Om de 2 weken gaan we de uit-
daging aan om een wandeling 
van 10.000 stappen (ongeveer 
6 à 7 km) te maken. We vertrek-
ken telkens aan Speltincx.
�  om de 2 weken afwisselend 

op dinsdag om 14.30 u. en 
donderdag om 14 u.

€ wandelpas: 10,00  KT 2,00  
(1 jaar geldig in alle centra) 
of per wandeling: 3,00  
KT 0,60

 dinsdag 28/1 en 25/2 en 
donderdag 13/2

✍  tot dag zelf

Woensdag 29 januari
Mes en vork
Begeleiding: Frank 
D’oosterlinck.
� 9 u. - 13.30 u.
€ 3,00  KT 0,60 + voorschot  

€ 15,00 ingrediënten,  
verrekening dag zelf

✍  voor 24/1
L gesloten groep

Reeks Meditatieve Dans
We dansen vanuit de stilte, puur 
voor het plezier.
Het dansen in een cirkel draagt 
bij tot een verdiepte beleving 
van jezelf, in verbondenheid 
met de groep.
Geen danservaring nodig en 
er is geen leeftijdsgrens. Draag 
comfortabele kledij en licht 
schoeisel. 
� 14.30 u.
€ 33,00  KT 6,60 (11 lessen) 
� van 29/1 tot 24/6
✍ tot dag zelf

Vrijdag 31 januari
Koken voor mannen 
Samen met André De Craene 
en Tony Naessens maak je een 
menu met seizoensgebonden 
ingrediënten.
Meer info aan het onthaal of 
vraag de flyer.
� 9 u. - 13.30 u.
€ 3,00  KT 0,60 + 10,00  

voorschot ingrediënten
✍  vóór 24/1

Maandag 3 februari 
Pannenkoeken  
met verkiezing miss  
of mister Lichtmis
Iedereen die een pannenkoek 

bestelt, krijgt een lotje. De 
winnaar krijgt de titel van miss 
of mister Lichtmis en mag een 
jaar lang gratis smullen op onze 
snoepnamiddagen.
Trekking om 16 u.

� 14 u. - 16 u.
L kaarters kaarten in vorming 1

Dinsdag 4 februari
Korte wandeling
We vertrekken en eindigen in 
Speltincx en stappen ongeveer 
4 km in een rustig tempo.
Begeleiding: Etienne Huijghe.
� 14.30 u.
€ gratis
 4/2, 18/2 
✍  vóór vertrek Speltincx

Donderdag 6 februari
Creaworkshop
Valentijn Snoepdoosje

Deze namiddag vouw je in 
groep, rond het thema van 
Valentijn, een mooi doosje dat 
je kan vullen met lekkere snoep 
of andere leuke verrassingen.
� 14 u.
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Tournée 
Minérale 
In februari is er 
weer Tournée 
Minérale. Wie 
doet er mee?

€ 3,00  KT 0,60  
+ 1,50 materiaalkosten

✍  vóór 31/1

Genealogie
Stamboomonderzoek: zoeken 
in je familiegeschiedenis. 
Delen van kennis en ervaring.

� 14.30 u., elke 1ste donderdag
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot dag zelf

Maandag 10 februari
Wandeling Mariakerke/
Groene Velden
Afstand 7 km.
Begeleiding: Antoon De Loof.
� verzamelen om 13.45 u. 

start om 14 u. stipt.,  
vertrekpunt: kerk van  
Mariakerke (dorp)

€ wandelpas: 10,00  KT 2,00  
(1 jaar geldig in alle centra) 
of per wandeling: 3,00   
KT 0,60

✍  vooraf inschrijven belang-
rijk, tot de dag zelf 10 u., 
dan word je geïnformeerd 
bij onverwachte wijzigin-
gen,  

L openbaar vervoer: lijn bus 3 
en 9

Ontmoetingsnamiddag
Over den deurpel
� 14.30 u.
€ 1,10 + 1,50 voor kleine 

versnapering
L Op uitnodiging. Interesse? 

Neem contact op met  
ergotherapeut Christine

Dinsdag 11 februari
Koffieochtend  
Kom op tegen Kanker
Informeel uitwisselingsmo-

ment tussen lotgenoten. 
� 9.30 u.
€ gratis
 11/2, 25/2
✍  tot dag zelf

Reeks bloemschikken 
Samen met Marijke Deman 
maak je een prachtig bloem-
stuk.
� 9 u. en 13.30 u.
✍  vóór 6/2 materiaal bestel-

len € 17,00, alleen voor 
deelnemers reeks

Donderdag 13 februari
10.000 stappen  
wandeling
�  om de 2 weken afwisse-

lend op dinsdag om 14.30 
u. en donderdag om 14 u.

€ wandelpas: 10,00  KT 2,00  
(1 jaar geldig in alle centra) 
of per wandeling: 3,00  
KT 0,60

✍  tot dag zelf

Vriendschapsfeest met 
Freddy Lee & Jasmin
Vader en dochter zingen live 
mooie songs van Céline Dion, 
Sister Act, Lara Fabian,  
Whitney Houston, duet  
Sandra Kim & Frank Galan 
enz... 
Maar ook Elvis Presley, 
Tom Jones, Engelbert 
 Humperdinck, Johny Ray, 
Frans Bauer, Joe Dassin, Will 
Tura, en eigen songs passeren 
de revue.
Tijdens de pauze is er lekker 
gebak met een koffie.
� 14 u. deuren open om 

13.30 u.
€ 5,00  KT 1,00 optreden 

2,50 (koffie & taart vooraf 
te bestellen) extra optie

✍  t.e.m. 6/2
L cafetaria gesloten voor  

bezoekers, kaarters kaar-
ten in vorming 1

Maandag 17 februari
Lezing brandveiligheid en 
brandwonden

Een deskundige van de Brand-
weerzone Centrum legt uit 
wat je thuis het best doet om 
brand te voorkomen en hoe 
je reageert als er toch brand 
uitbreekt. 
Hij vertelt je ook hoe je eerste 
hulp kan bieden bij kleine of 
grote brandwonden.
� 14 u.
€ gratis 
✍ vóór 14/2

Spreekuur computer, 
tablet en smartphone 
(Android)
Paul Couck helpt je bij pro-
blemen of vragen die je hebt. 
Individueel en op afspraak.  
45 min. per persoon.  
Voortaan wekelijks.
� 14 u. - 17 u.
€ gratis

Dinsdag 18 februari
Korte wandeling
We vertrekken en eindigen in 
Speltincx en stappen ongeveer 
4 km in een rustig tempo.
Begeleiding: Etienne Huijghe.
� 14.30 u.
€ gratis 
✍  vóór vertrek Speltincx

Donderdag 20 februari
Reeks taart bakken
Al ingeschreven
Lesgever: Edwin Danckaert.
� 9 u. - 12 u.

Reeks taart bakken 
Lesgever: Edwin Danckaert.
� 14 u. - 17 u.
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€ 12,00  KT 2,40 (kosten 
ingrediënten worden onder 
deelnemers verrekend)

 20/2, 9/4, 11/6, 13/8
L Beperkte plaatsen, gekende 

deelnemers krijgen voor-
rang.  
Meebrengen: schortje, deeg-
rol en voorraaddoos.

Vrijdag 21 februari
Zuiders koken 
Lesgever: Myriam Troch.
• Voorgerecht: pittige  

gamba’s met avocado-
dressing

• Hoofdgerecht: Spaanse 
ovenschotel

• Dessert: mascarpone  
bavarois

� 9 u.
€ 3,00  KT 0,60 + 15,00  

voorschot ingrediënten
✍  vóór 14/2

Maandag 24 februari
Wafelbak en  
ontmoetingsnamiddag

� 14 u. - 16 u.
L kaarters kaarten in vorming 1

Dinsdag 25 februari
Koffieochtend  
Kom op tegen Kanker
Informeel uitwisselingsmoment 
tussen lotgenoten. 
� 9.30 u.
€ gratis
✍  tot dag zelf

Spreekuur iPad
Computervrijwilliger Monique 
Carlier helpt je bij problemen. 
Individueel en op afspraak.  
45 min. per persoon.

ANTENNENIEUWS  
GROENINGEWIJK

Donderdag 23 januari
Buurtmaaltijd
Gratis aperitief, kabeljauw met 
preistomp en blanke botersaus, 
bavarois met rode vruchten.
� 12 u. in de voetbalkantine 

van VSV Gent, Boer Janssen-
straat (deuren gaan open 
om 11.30u.) ! 
14 u. nieuwjaarsconcert 
door het zangkoor van 
Speltincx

€ 5,50  KT 3,00
✍  inschrijven bij je straatver-

antwoordelijke of antenne-
medewerker Chantal:  
0477 99 64 94

Dinsdag 28 januari
Boodschappenbus  
Aldi/Lidl
Alleen groepsbegeleiding!
� opstapplaats om 13.45 u. 

aan het pleintje van de 
Groeningewijk

€ 5,00  KT 3,00
✍  inschrijven bij antenne-

werker Chantal Boone:  
0477 99 64 94

Donderdag 27 februari
Buurtmaaltijd
Kervelsoep met balletjes, 
gevulde kipfilet met krieltjes en 
bloemkoolroosjes, chocolade-
mousse.
� 12 u. in de voetbalkantine 

van VSV Gent, Boer Janssen-
straat (deuren gaan op om 
11.30 u.)  
14 u. voordracht brandweer: 
brandmelders in je woning 
zijn vanaf dit jaar verplicht!

€ 5,00  KT 3,00
✍  inschrijven bij je straatver-

antwoordelijke of antenne-
medewerker Chantal:  
0477 99 64 94

� 9 u. - 12 u.
€ gratis
✍  vóór 21/2

10.000 stappen wandeling
�  om de 2 weken afwisselend 

op dinsdag om 14.30 u. en 
donderdag om 14 u.

€ wandelpas: 10,00  KT 2,00  
(1 jaar geldig in alle centra) 
of per wandeling: 3,00  
KT 0,60

✍  tot dag zelf

Mes en vork
Begeleiding: Frank 
D’oosterlinck.
� 9 u. - 13.30 u.
€ 3,00  KT 0,60 + voorschot  

€ 15,00 ingrediënten,  
verrekening dag zelf

✍  vóór 21/2
L gesloten groep

Donderdag 27 februari
Dementie en nu
Reeks van 10 bijeenkomsten 
voor mantelzorgers die zorgen 
voor een persoon met demen-
tie.
� 13.30 u. - 16.30 u., telkens op 

donderdag
✍  online of via 09 233 14 38
L www.dementie.be/paradox/

dementie-en-nu

Vrijdag 28 februari
Koken voor mannen 
Samen met André De Craene 
en Tony Naessens maak je een 
menu met seizoensgebonden 
ingrediënten.
Meer info aan het onthaal of 
vraag de flyer.
� 9 u. - 13.30 u.
€ 3,00  KT 0,60 + 10,00  

voorschot ingrediënten
✍  vóór 21/2



TEN HOVE

Begijnhofdries 15
9000 Gent

 09 266 88 88
www.ocmwgent.be/Ten-Hove

 ldc.tenhove@ocmw.gent 
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)

Centrumleider: Maureen Bauwens

Bereikbaar met openbaar vervoer:  
tram 1 en 4 – bus 3, 17, 18, 38, 39, 65 en 69

Openingsuren secretariaat: 
Van maandag tot vrijdag open van  

9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.

Inschrijven:
De activiteiten waarvoor je moet 

inschrijven, zijn aangeduid met het 
symbool: ✍

Inschrijven doe je op het secretariaat  
of via de website  

http://activiteitenldc.gent.be,  
vanaf maandag 1 juli om 9 uur, 

 tenzij anders vermeld. 
Je kunt max. voor 4 personen inschrijven.

Je betaalt contant of met Bancontact.

Activiteiten en uren onderhevig aan  
last minute wijzigingen. Voor een laatste 

stand van zaken, kun je terecht  
op het secretariaat.

Terugbetaling:
Het inschrijvingsgeld wordt niet 

terugbetaald bij annulering,  
uitzonderingen enkel in overleg met de 

centrumleider.

TEN HOVE

Begijnhofdries 15
9000 Gent

 09 266 88 88
www.ocmwgent.be/TenHove

 ldc.tenhove@stad.gent 
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)

Centrumleider: Maureen Bauwens

Bereikbaar met openbaar vervoer:  
tram 1 en 4 – bus 3, 17, 18, 38, 39, 65 en 69

Openingsuren secretariaat: 
Van maandag tot vrijdag open van  

9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.

Inschrijven:
De activiteiten waarvoor je moet 

inschrijven, zijn aangeduid met het 
symbool: ✍

Inschrijven doe je op het secretariaat  
of via de website  

http://activiteitenldc.gent.be,  
vanaf maandag 6 januari om 9 uur, 

 tenzij anders vermeld. 
Je kunt max. voor 4 personen inschrijven.

Je betaalt contant of met Bancontact.

Activiteiten en uren onderhevig aan  
last minute wijzigingen. Voor een laatste 

stand van zaken, kun je terecht  
op het secretariaat.

Kansentarief:
Schrijf rechtstreeks in het ldc in om jouw 

korting te krijgen, online is dit niet mogelijk.

Terugbetaling:
Het inschrijvingsgeld wordt niet 

terugbetaald bij annulering,  uitzonderingen 
enkel in overleg met de centrumleider.
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VOOR BEWONERS LEIEKAAI

De boodschappenbus is een 
nieuwe dienstverlening van Ten 
Hove. “Bedoeld voor buurtbewo-
ners die nog zelfstandig bood-
schappen kunnen doen, maar 
geen eigen vervoer hebben”, 
verduidelijkt maatschappelijk 
werker Barbara Herman. “Voorlo-
pig is het een proefproject waar-
bij we twee keer per maand op 
dinsdagnamiddag uitrijden met 
het busje van Ten Hove. Er kun-
nen maximaal 5 mensen mee. 
De opstapplaats is het Leieparkje 
aan de sociale appartementen 
langs de Lievekaai. Afwisselend 
gaan we naar de Aldi, Colruyt of 
Carrefour.”
“Dat we hiermee starten in de 
Leiekaai is geen toeval. Hier 
wonen veel kwetsbare mensen, 
met wie we nu meer voeling 
krijgen dankzij de huisbezoeken 
van onze buurtzorger Debby. 
Zelf vinden ze moeilijk de weg 

naar Ten Hove of onze antenne-
werking in de Brugse Poort. Ook 
het sociaal contact is belangrijk. 
Zo ga je elkaar sneller spontaan 
helpen. In dat verband doen we 
aan de Leiekaai ook geregeld 
soep op de stoep-momenten”, 
aldus Barbara.
Buurtbewoonster Mia ziet het 
alvast zitten. “Ik doe mijn bood-
schappen met de fiets. Maar dat 
is minder praktisch als je met 
zware zakken moet zeulen. En 
vervoersvrijwilliger Amar is heel 
behulpzaam en vriendelijk.”

Op 14/1 en 28/1, 11/2 en 25/2, 
10/3 en 24/3. Vertrek telkens 
om 14 u. Inschrijven kan tot  
3 dagen voordien bij Barbara 
Herman (09 266 88 81 of  
barbara.herman@stad.gent) en 
kost 5 euro of 3 euro als je recht 
hebt op een verhoogde tege-
moetkoming.

Boodschappenbus
Bewoners van de Leiekaai kunnen vanaf half januari twee keer 
per maand de boodschappenbus nemen om inkopen te doen 
in een warenhuis in de buurt. Ideaal als je geen vervoer hebt 
om zware boodschappen te doen. Intussen leer je ook nieuwe 
mensen kennen.
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Cupido aan huis
“Het is de eerste maal dat we zoiets 
organiseren”, vertelt Debby Vervaet. 
“Valentijn is voor iedereen een 
speciale dag. Daarom willen we ook 
buurtbewoners die weinig bezoek 
krijgen of geen partner hebben, of 
surplussers die zich moeilijk kunnen 
verplaatsen eens verwennen. Hen 
aandacht geven door hen op een 
aangename manier in de bloemetjes 
te zetten met een roos, hét symbool 
van de liefde, en hen een liefdesge-
dicht cadeau te doen.”
“Buurtbewoners die zo’n gebaar 
appreciëren kunnen bij mij of aan 
het onthaal hun naam opgeven”, 
vervolgt Debby. “Samen met mijn 
collega’s die vaak bij mensen over de 
vloer komen, zoals onze verzorgende 
of ergotherapeut, zal ik hiervoor 
ook tijdens mijn huisbezoeken 
reclame maken. Daarna maken we 
een planning op en verwittigen we 
de mensen wanneer ze ons kunnen 
verwachten.”

Prachtige stem
Cupido van dienst is vrijwilliger 
Berten Braeckman, groot taallief-
hebber, poëziekenner, toneelspeler 
en in het bezit van een prachtige 
voldragen stem. “Bedoeling is dat 
ik in de living van de mensen een 
gedicht voordraag. En dat zal een 
gedicht worden dat bij hen past. 
Ik heb al een mooie selectie van 
liefdesgedichten gemaakt. Met werk 
van o.a. Paul Snoeck, Toon Hermans, 
‘De Moeder’ van Hugo Claus, Gaston 
Durnez, Herman De Coninck, Annie 
M.G. Schmidt, Khalil Gibran. Maar ook 
werk van minder bekende auteurs, 
zoals ‘onze’ Yves Verlinden, die vele 
lokale dienstencentra verblijdt 
met zijn gepassioneerde lezingen 
over Beethoven. Of gedichten van 
soldaten die in de Groote Oorlog van 
14-18 in de loopgraven van obussen 
ringetjes maakten voor hun verloof-
den aan het thuisfront. Bijzonder 
ontroerend en romantisch.”

Acrostichon
En er zit ook een eigen gedicht van 
Berten bij. Dat hij op 11 juni 1963, 
toen hij 16 jaar oud was, schreef voor 
zijn liefje Monique. “En 56 jaar later 
zijn we nog altijd samen en is de 
liefde even groot. Ook qua vorm was 
het een bijzonder gedicht, want ik 
waagde me aan een acrostichon. De 
eerste letter van elke regel vormde 
de naam van mijn vrouw!”
“Ik houd van taal”, vervolgt Berten. 
“Al van mijn 14de speelde ik toneel. Jo 
De Meyere was mijn eerste regisseur. 
We zijn nog altijd goeie vrienden. Ik 
ben aan het conservatorium begon-
nen, maar heb dat niet afgemaakt. 
Want ja, ik ben vroeg getrouwd en 
we moesten brood op de plank heb-
ben. Maar de toneelmicrobe liet me 
niet los. Ik heb nog gewerkt met Jef 
Demedts en Frank Van Laecke. En 
voor een stuk van Theater Ten Hove, 
waarin ik Lenin speelde, heb ik zelfs 
een volzin Russisch geleerd!”

Op Valentijn, op vrijdag 
14 februari, brengt Ten 
Hove Cupido tot bij 
buurtbewoners, die weinig 
bezoek krijgen. Buurtzorger 
Debby en vrijwilliger Berten 
verrassen hen met een 
liefdesgedicht en een roosje. 
“Een klein gebaar, maar zo 
weten ze dat ze erbij horen.”

BUURTBEWONERS  
VERRASSEN MET  
LIEFDESPOËZIE EN  
EEN ROOSJE
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Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 70.  
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op http://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.

Snoep 
namiddagen
Pannen
koeken: 
woensdag  
15 januari
Appel
beignets:
woensdag  
19 februari

Je kunt inschrijven voor de  
activiteiten vanaf maandag 
6 januari om 9 uur (tenzij 
anders vermeld).

Maandag 6 januari  
t.e.m. vrijdag 10 januari
Feestweek
Wil je met jouw groep (of sa-
men met andere groepen) een 
nieuwjaarsfeest geven? Dan 
kan je deze week uitzonder-
lijk een ander (groter) lokaal 
reserveren. 
Reservatie via het onthaal. 
Geef ook je bestelling voor 
koffie, thee of drank tijdig 
door.

Maandag 6 januari
Gewijzigd!  
Android-spreekuur
Vanaf januari kan je voor het 
spreekuur Android terecht in 
Ten Hove op woensdagnamid-
dag om 14 u. en op donder-
dagvoormiddag om 10 u. 
€ gratis
✍  maak vooraf een afspraak 

aan het onthaal
L begeleidster: Elly

Woensdag 8 januari
Bingo 

� 14 u.
€ 0,50 per spel 

Per spel altijd prijs voor 
plaats 1 en 2!

Donderdag 9 januari
Nieuwjaarsreceptie  
Ten Hove

� 13.30 u. - 14.30 u. optreden 
huis orkest Sax Collection 
14.30 u. - 16 u. receptie 
16 u. - 19 u. dansfeest met 
Paul en Annie

L iedereen welkom!

Vrijdag 10 januari
Filmforum
Vidange perdue
Vlaams drama van Geoffrey 
Enthoven met Nand Buyl 
(2006).

Als Lucien weduwnaar wordt, 
voelt hij zich bevrijd van zijn 
zieke en veeleisende echtge-
note. Hij wil een nieuw leven 
beginnen. Hij meent dat te 
vinden bij zijn veel jongere 
buurvrouw. Maar snel wordt 
hij geconfronteerd met de 
vooroordelen van zijn dochter 
en zijn omgeving.  
Maar Lucien zet door...
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  

L Film met voor- of nabespre-
king.  
Moderator: Hugo Hoste. 
Speelduur: 86 minuten.

Maandag 13 januari
Infomoment digilessen
Photoshop Elements  
& PowerPoint
Vandaag kan je kennismaken, 
inlichtingen krijgen en inschrij-
ven voor beide cursussen. 
Lesgever Etienne staat je graag 
te woord.
� 14 u.
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)

Informatieve voordracht
Welke smartphone past 
me het best?
Smartphonepromoties. Ben jij 
één van de velen die door de 
bomen het bos niet meer ziet? 
Kom dan zeker naar deze voor-
dracht. Je verneemt er welke 
toestellen het best beantwoor-
den aan jouw noden. 
Opgelet: verwacht géén aan-
koopadvies!
� 14 u.
€ gratis
✍
L door Elly Foele

Dinsdag 14 januari
Creatief be-nieuw-d
Verschillende manieren om 
hartjes te naaien op kaart of 
stof
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  aan onthaal 
L lesgever: Leen Hauman

Vergaderingen

• Bar: maandag 10 februari om 10 u.
• Creatief: donderdag 13 februari om 10 u. 
• Beweging: maandag 17 februari om 10 u.
• Loket: maandag 24 februari om 14 u.
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TEN HOVE

	Aanvang 

L	Informatie

€ Prijs 
KT Kansentarief

✍  Inschrijven  
 op het  
 secretariaat

 inschrijven  
 kan ook in  
 de webshop
�	reeks - 
 éénmaal
 inschrijven
  reeks - 
 per les 
 inschrijven 

  Toegankelijk

Kalender Woonmobiel

Aan het wijksgezondheidscentrum Brugse Poort 
(E. Seghersplein):

Woensdag 15 januari
Snoepnamiddag
Pannenkoeken
�  14 u.

Donderdag 16 januari
Wandeling Herzele
Wandeling van 5,88 km,  
richting Hillegem. 
�  start om 14 u. aan de bus-

halte bij het gemeentehuis
€ wandelkaart: 10,00  KT 2,00 

of per beurt 3,00  KT 0,60
✍
L Begeleiding: John De Poor-

tere. Bus 49 Sint-Pieterssta-
tion perron 10 om 12.31 u., 
afstappen halte Herzele-
Gemeentehuis  

Vrijdag 17 januari
Start lessenreeks
Photoshop Elements
Je ontdekt dit veelzijdige be-
werkingsprogramma stap voor 
stap. 
� 14 u.
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
✍
L lesgever: Etienne Steyaert

Maandag 20 januari
Start lessenreeks
PowerPoint
Computerprogramma om leuke 
(foto)reportages samen te stel-
len. 

�  op ma om 14 u.
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
✍
L lesgever: Etienne Steyaert

Dinsdag 21 januari
Rondleiding in  
het Majin Huis
Het Majin Huis aan het Sint-
Elisabethplein 7 is een nieuwe 
partner in onze buurt en 
daarom vinden we het belang-
rijk iedereen de kans te geven 
om kennis te maken met hun 
werking. Het Majin Huis is een 
plek waar mensen met kanker 
tijdens en na hun behandeling 
op verhaal komen, lotgenoten 
vinden en deelnemen aan ver-
sterkende activiteiten. Je krijgt 
vandaag een rondleiding.
� we vertrekken in groep van-

uit onze ontmoetingsruim-
te/cafetaria om 14 u. stipt

€ gratis
✍  inschrijven verplicht

Woensdag 22 januari
Nieuwe lessenreeks
Facebook voor  
smartphone en tablet 
(Android)
Je hebt een smartphone of  
tablet en je wilt graag in con-
tact komen met kennissen en/
of familie op Facebook?  
Schrijf je dan zeker in voor deze 
10-delige reeks.
� 10 u. - 12 u.
€ 30,00  KT 6,00
✍
L Lesgever: Gilbert Dumez.  

Je brengt je eigen smart-
phone of tablet mee. Basis-
kennis Android noodzakelijk.

Donderdag 23 januari
Lezing
De gouden eeuw van  
Beethoven
Een bloemlezing van de ro-
mantische, soms dramatische 
muziek voor zijn talrijke liefjes 
en zijn geheime verloofde. 
Doorspekt met muziekfragmen-
ten en filmbeelden.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍
L spreker: Yves Verlinden

Open workshop
PowerPoint en Photoshop 
Elements
Wie vragen of problemen heeft 
met één van deze programma’s 
kan terecht in deze workshop.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍
L begeleider: Etienne Steyaert

Dinsdag 28 januari
Computerinitiatie  
voor beginners
� 9 u. - 12 u.
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
✍
L Heb je zelf een laptop (mét 

Windows 10), breng deze 
dan mee.  
Lesgever: Eric Beyls.

Woensdag 29 januari
Computer
Vervolg op initiatie
Een ideale lessenreeks voor  
wie al de computerinitiatie 
volgde.  
� 13.30 u. - 16.30 u.
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)

• 13/1, 14 u. - 16 u.
• 16/1, 9.30 u. - 11.30 u.
• 20/1, 14 u. - 16 u.

• 23/1, 9.30 u. - 11.30 u.
• 27/1, 9.30 u. - 11.30 u.
• 30/1, 14 u. - 16 u.

Aan de Kringwinkel - Open plaats in het Pierkespark 
in de Brugse poort (Haspelstraat 49, 9000 Gent):

• 4/2, 9.30 u. - 11.30 u.
• 6/2, 14 u. - 16 u.
• 11/2, 14 u. - 16 u.

• 13/2, 14 u. - 16 u.
• 18/2, 14 u. - 16 u.
• 20/2, 9.30 u. - 11.30 u.
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Infowork
shop
Denk en  
doe EHBO
Donderdag  
12 maart

L Heb je zelf een laptop 
(mét Windows 10 én Word 
 Office), breng deze dan 
mee. Lesgever: Eric Beyls.

Maandag 3 februari
Smartphone (Android) 
voor beginners
Leer op een vlotte manier jouw 
smartphone naar je hand te 
zetten. Stap voor stap leert Elly 
jou de kneepjes van het vak. 
Van een eenvoudige nieuwe 
achtergrond instellen en bel-
len tot de handigste apps voor 
jouw bankzaken en busrege-
ling.  
Met bijzondere aandacht voor 
de beveiliging van je toestel.
�  op ma of di: 10 u. - 12.30 u.
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
✍

Dinsdag 4 februari
Vorming
Psychologische  
ziektebeelden
Voor deze exclusieve vorming 
word je als vrijwilliger persoon-
lijk uitgenodigd.  
Op het programma:
� 9 u.: onthaal met koffie 

9.30 u.: start vorming 
11.30 u.: einde vorming 
11.45 u.: broodjes

Vrijdag 7 februari
Filmforum
45 years
Brits drama van Andrew Haigh 
(2015).

Kate en Geoff Mercer, een 
getrouwd koppel zonder 
kinderen, leiden een zorgeloos 
leven op het Britse platteland. 
Beiden zijn met pensioen.  

Weldra zijn ze 45 jaar ge-
trouwd en dat willen ze vieren 
met een groot feest. Maar een 
brief aan Geoff trekt mogelijk 
een huwelijkscrisis op gang...
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍
L Film met voor- of nabe-

spreking.  
Moderator: Hugo Hoste. 
Speelduur: 90 minuten.

Dinsdag 11 februari
Rondleiding in  
het Majin Huis
Het Majin Huis aan het 
Sint-Elisabethplein 7 is een 
nieuwe partner in onze buurt 
en daarom vinden we het 
belangrijk iedereen de kans 
te geven om kennis te maken 
met hun werking. Het Majin 
Huis is een plek waar men-
sen met kanker tijdens en na 
hun behandeling op verhaal 
komen, lotgenoten vinden en 
deelnemen aan versterkende 
activiteiten. Je krijgt vandaag 
een rondleiding.
� we vertrekken in groep 

vanuit onze ontmoetings-
ruimte/cafetaria om 14 u. 
stipt

€ gratis
✍  inschrijven verplicht

Creatief be-nieuw-d
10 steken brei in ’t vierkant
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  aan onthaal 
L Lesgever: Leen Hauman. 

Meebrengen: restjes wol 
en passende breinaalden 
(mogen ook korte zijn).

Woensdag 12 februari
Bingo 
� 14 u.
€ 0,50 per spel 

Per spel altijd prijs voor 
plaats 1 en 2!

Donderdag 13 februari
Gemotiveerd op zwier
’2020 Het jaar van Van Eyck’
Voordracht met PowerPoint.
• Deel 1: De ars nova van de 

Vlaamse Primitieven
• Deel 2: In de wereld van de 

‘Van Eycks’
� 14 u. Salons Carlos Quinto, 

Kammerstraat, 20 (bij de 
Vrijdagmarkt) 

€ 4,00  KT 0,80
L noteer al in je agenda: op 

12 november bezoeken we 
het gerestaureerde Lam 
Gods’ met ‘onwaarschijnlijke 
verhalen’ over dit meester-
werk

Vrijdag 14 februari
Active Ageing

Een dag die je zeker moet 
meemaken! Samen met 
studenten uit Europa (en 
mogelijk verder) spreek je over 
actief ouder worden. Ideeën 
en kennis uitwisselen, aan 
de hand van pecha kucha’s 
(korte, creatieve presentaties) 
kennismaken met hun land en 
streek, samen actief en creatief 
bezig zijn. 
� ± 9.30 u.
€ gratis
✍  vóór 11/2 
L Details van het programma 

verkrijgbaar aan onthaal 
vanaf begin januari.  
Broodjesmaaltijd en drin-
ken inbegrepen.  
Opgelet: voertaal is Engels.

Woensdag 19 februari
Snoepnamiddag
Appelbeignets
� 14 u.

TIP!
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TEN HOVE

	Aanvang 

L	Informatie

€ Prijs 
KT Kansentarief

✍  Inschrijven  
 op het  
 secretariaat

 inschrijven  
 kan ook in  
 de webshop
�	reeks - 
 éénmaal
 inschrijven
  reeks - 
 per les 
 inschrijven 

  Toegankelijk

Donderdag 20 februari
Wandeling Ten Ede
Wandeling van 7,73 km langs 
de Schelde. 
� start om 14.15 u. aan de 

bushalte 
€ wandelkaart: 10,00  KT 2,00 

of per beurt 3,00  KT 0,60
✍
L Begeleiding: John De  

Poortere. Bus 27 Sint- 
Pietersstation perron 12  
om 13.44 u. naar halte Wet-
teren Ten Ede Schoolstraat 
14.08 u. 

Vrijdag 21 februari
De Nieuwe Tijd
Verbinding tussen Lichaam en 
Ziel - De weg naar  
innerlijke Transformatie en 
Groei - Ute Luttech
Wij zijn méér dan alleen onze 
fysieke aanwezigheid. 
Met ons menselijk lichaam 
maken we de verbinding tussen 
hemel en aarde.
We zijn ons echter niet meer 
bewust van de inherente, al 
aanwezige verbinding tussen 
lichaam en ziel, zodat deze twee 
fundamentele aspecten van 
het menselijk leven niet meer 
verbonden zijn. 
De mens is een meervoudig 
wezen. Lichaam, Ziel en Geest 
kunnen niet van elkaar geschei-
den worden. Samen vormen ze 
de heilige drievuldigheid van 
het leven. Pas wanneer deze 
drie aspecten op één lijn met 
elkaar zijn, staan wij in overeen-
stemming met de ware beteke-
nis van het leven.
Tijdens deze voordracht ver-
neem je hoe de verbinding tus-
sen lichaam, ziel en geest weer 
bewust en levendig te ervaren.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍
L begeleiding: Myriam Van 

Wesemael

Donderdag 12 maart
Infoworkshop
Denk en doe EHBO

HEEEELLLLP! Mijn vriendin 
valt en beweegt en ademt niet 
meer… mijn kleinkind ziet plots 
blauw… mijn man trekt een gek 
gezicht en kan niet meer praten 
… mijn vrouw haar arm hangt 
slap… mijn broer heeft pijn aan 
de borst… wat is dat apparaat 
daar aan de muur bij de ingang 
van dienstencentrum? Wil je 
graag een antwoord op deze en 
nog meer vragen, schrijf gerust 
in voor een ‘doe-en-weet sessie’ 
met Griet, Tineke en Elewout, 
studenten verpleegkunde van 
de Arteveldehogeschool.
� 14 u.
€ gratis
✍
L i.s.m. Arteveldehogeschool 

Verpleegkunde

ANTENNE BRUGSE POORT

Telkens op donderdag om 14 u. 
(tenzij anders vermeld) ben je 
welkom in de zaal 'de Ooievaar' 
in het Kokerpark. 
€ 2,50 (tenzij anders vermeld), 
drankjes inbegrepen

• Donderdag 9 januari: 
nieuwjaarsreceptie met 
hapjes en drankjes, aan-
geboden door antenne-
werking (gratis)

• Donderdag 16 januari: 
bingo + koffie 

• Donderdag 23 januari:  
gezellig samenzijn + koffie

• Donderdag 30 januari om 
12 uur:  
verse maaltijd (vol-au-vent 
met puree) + koffie en  
dessert voor € 10,00 (in-
schrijven op voorhand of 
bij Buurtwerk vóór 27/1)

• Donderdag 6 februari:  
gezellig samenzijn + koffie

• Donderdag 13 februari:  
valentijnstaartje + koffie

• Donderdag 20 februari:  
bingo+ koffie

• Donderdag 27 februari om 
12 uur:  
verse maaltijd (ovenscho-
tel) + koffie en dessert voor 
€ 10,00 (inschrijven op 
voorhand of bij Buurtwerk 
vóór 24/2)
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Antwerpsesteenweg 768
9040 SintAmandsberg

 09 266 31 00
www.ocmwgent.be/Wibier

 ldc.wibier@stad.gent
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)

Centrumleider: Wouter De Beuf

Bereikbaar met openbaar vervoer:  
bus 38, 39, 76, 77 en 78 

Parkeergelegenheid: via de Heiveldstraat in de 
Quinten Metsijsstraat. Gelieve de parkeerplaat-

sen vooraan vrij te laten voor vervoerdienst 
vanuit Wibier.

Openingsuren secretariaat: 
Van maandag tot vrijdag open van  

9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.

Inschrijven:
De activiteiten waarvoor je moet 

inschrijven, zijn aangeduid met het 
symbool: ✍

Inschrijven doe je op het secretariaat of  
via de website http://activiteitenldc.gent.be. 

 Voor de activiteiten in januari/februari kun 
je inschrijven vanaf maandag 6 januari 

om 9 uur (tenzij anders vermeld). Voor de 
activiteiten t.e.m. 10 januari  kan dat al vanaf 

maandag 23 december.  
Je kunt max. voor 4 personen inschrijven.

Je betaalt contant of met Bancontact.

Activiteiten en uren onderhevig aan last 
minute wijzigingen. Voor een laatste  

stand van zaken, kan u terecht op  
het secretariaat.

Kansentarief:
Schrijf rechtstreeks in het ldc in om jouw 

korting te krijgen, online is dit niet mogelijk.

DRIE MAATSCHAPPELIJK WERKERS IN WIBIER

Zo moet je bij Jenny zijn als je in 
Sint-Amandsberg centrum, het 
Westveld of Heilig Hart woont. 
Als inwoner van de wijken Oude 
Bareel, Dampoort, en Schelde-
oord val je onder Liesbeth. En 
ben je van Oostakker, de kanaal-
dorpen of Bernadettewijk, dan is 
Thelma je aanspreekpunt. “Voor 
onze cliënten is dat een pak 
klantvriendelijker én discreter. 
Onze onthaalvrijwilligers moe-
ten niet meer weten op welke 
dienstverlening je een beroep 
wilt doen. Aan je straatnaam 
hebben ze voldoende om je 
door te verwijzen naar de juiste 
persoon.”
Is er voor de bezoekers en vrijwil-
ligers nog maar één aanspreek-
punt, dan verdelen de maat-
schappelijk werkers de taken 
onder elkaar. Jenny regelt het 
vervoer, de middagmaaltijden, 
de muzikale contactmomenten 
en de mantelzorgcafés, Liesbeth 

de telefoonster en Thelma de 
boodschappenbussen, bib aan 
huis en pedicure.
“Via onze zitdagen en doorver-
wijzingen door onze antenne-
werkers, buurtpartners en vrij-
willigers bereiken we nu ook de 
meest kwetsbare ouderen. Men-
sen die het financieel moeilijk 
hebben, slecht gehuisvest zijn en 
sterk vereenzaamd zijn. We wor-
den daar vaak geconfronteerd 
met multiprobleem situaties en 
complexe hulpvragen die een 
andere aanpak vragen. Je moet 
meer aanklampend werken. Zo’n 
vertrouwensband opbouwen 
vergt veel tijd. En het is een hele 
uitdaging om die specifieke 
doelgroep in de werking van 
een lokaal dienstencentrum te 
integreren. Maar in crisissituaties 
kunnen we zo veel vlugger en 
gerichter mensen helpen en 
voorkomen dat problemen blij-
ven aanmodderen en escaleren.”

Elk haar regio

Jenny Verstraeten, Thelma De Bruyckere en Liesbeth Heye zijn 
de drie maatschappelijk werkers van Wibier. Maar wie doet nu 
wat? Ingewikkeld? Onduidelijk? Helemaal niet! “Zeg gewoon 
waar je woont en je weet direct bij wie je van ons met al je 
vragen terecht kan.”
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Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 70.  
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op http://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.

Voor de activiteiten in januari/
februari kun je inschrijven 
vanaf maandag 6 januari om 
9 uur (tenzij anders vermeld). 
Voor de activiteiten t.e.m.  
10 januari kan dat al vanaf 
maandag 23 december.

Woensdag 1 januari
Nieuwjaar
Het centrum is gesloten.

Donderdag 2 januari
Tweede nieuwjaarsdag
Het centrum is gesloten.

Vrijdag 3 januari
Opgelet!  
Minimumbezetting
Het centrum is open van 10 u. 
tot 16 u., alleen maaltijden en 
cafetaria.

Maandag 6 januari
Juwelen herstellen en  
aanleren basistechnieken
� 14 u.  
€ 3,00  KT 0,60 (per keer,  

plus materiaalkosten)
 3/2
✍  vooraf, 
L meebrengen: handdoekje 

zodat je parels niet weg-
rollen

Driekoningentaart
In de cafetaria.
� 14 u.
€ prijs gebak

Dinsdag 7 januari
Extra reeks! Easy work-out
Wegens groot succes: eenvou-
dige oefeningen om je lichaam 
fit en gezond te houden!

�  8.45 u. - 9.45 u. 
€ 55,00  KT 11,00 (abo, 22 

lessen) of tienbeurtenkaart: 
30,00  KT 6,00

✍  vanaf 23/12

Woensdag 8 januari
Nieuwjaarsreceptie
Met alcoholvrije cava voor wie 
dat wenst.
� 15 u. - 16.30 u.

Donderdag 9 januari
Leesclub 
‘Een Onberispelijke Man’  
van Jane Gardam
� 14.30 u. 
€ 3,00  KT 0,60
✍  vooraf 

Genealogie
Initiatief OKRA Oude Bareel
Graven in je familiegeschiede-
nis: hoe vind je op computer de 
gegevens van je voorvaderen 
terug?
� 14.30 u.
€ 2,00 per keer/ter plaatse te 

betalen 
 9/1, 12/3 (2de donderdag 

oneven maanden)
L Parochiale Kring Oude  

Bareel, Beelbroekstraat 2

Vrijdag 10 januari
Pc-reeks Excel 
Excel is een veelzijdig program-
ma dat vaak gebruikt wordt 
voor financiële berekeningen 
en grafieken. Tijdens zes halve 
dagen verwerf je aan de hand 
van praktische voorbeelden de 
nodige basiskennis. 
Meebrengen: je laptop waarop 
minstens Microsoft Office – 

Excel 2007 is geïnstalleerd. Er 
zijn ook laptops van Wibier be-
schikbaar. Geen toestellen van 
Apple. Basiskennis pc vereist.
�  9 u. - 12 u.
€ 18,00  KT 3,60 (6 lessen)
� 10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 

14/2
✍ vóór 3/1, 

Dinsdag 14 januari
Pc-reeks
Pc-basislessen vervolg
In deze reeks leer je:
• werken met het internet
• internet aanbieders en  

browsers
• zoekmachines en het opzoe-

ken gegevens
• gebruik van favorieten 
• e-mails schrijven, ontvan-

gen, bestanden bij- en 
invoegen, cc en bcc 

� 9 u. - 12 u.  
€ 21,00  KT 4,20 (7 lessen)
� 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 

18/2, 25/2 
✍  vóór 7/1, voorrang aan  

deelnemers basiscursus, 
L eigen laptop meebrengen, 

ter plaatse geen vast toestel 
beschikbaar, wel beperkt 
aantal laptops

Woensdag 15 januari
Luistermiddag met het 
Gentse gitaartrio ROOT61 

Welkom Wouter, Ilse en Lynn!

In januari verwelkomen wij onze nieuwe centrum-
leider Wouter De Beuf en verzorgende Ilse Fiers. 
Afgelopen november startte ook Lynn Laeremans, 
die ons administratief bijstaat. Wij wensen alleen 
een goede start!
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Valentijns
ontbijt
Vrijdag  
14 februari

L Buurtcentrum Gent  
Dampoort (Louis Schuer-
manstraat 1)

Dinsdag 21 januari
Bakken
Rolbiscuit
Met Hugo De Wulf.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60 (plus ingredi-

enten) of via jaarabonne-
ment: 19,50  KT 3,90

✍  vóór 14/1, 

Donderdag 23 januari 
Mantelzorgcafé
Lotgenoten delen ervaringen 
en wisselen tips uit. Voor het 
thema van de bijeenkomst: 
contacteer maatschappelijk 
werker Jenny Verstraeten.
� 14 u. 
€ gratis
✍  via Jenny 

Dinsdag 28 januari
Pc-workshop
Filmpjes maken
Je leert het eenvoudige  
videoprogramma ShotCut 
(Nederlands) gebruiken. Stuk-
jes film wegknippen, overgan-
gen maken tussen de verschil-
lende shots, geluid dempen 
of muziek toevoegen, titels & 
ondertitels bijzetten, mon-
tage opslaan op een USB-stick 
en het resultaat afspelen via 
pc, televisie of YouTube.  
Goede basiskennis pc vereist.
� 9 u. - 12 u.  
€ 9,00  KT 1,80 (3 lessen)
� 28/1, 4/2, 11/2 
✍  vóór 21/1, 

Woensdag 29 januari
Puzzelen in de cafetaria

Voor Internationale Puzzeldag 
kan je vandaag komen puz-
zelen. Er zijn puzzels aanwezig 
maar je kan ook zelf leuke puz-
zels meebrengen! 
� 14 u.
€ gratis
L in ontmoetingsruimte

Vrijdag 31 januari
Uitstap Museum voor 
Schone Kunsten 
Salvador Dalí en René 
Magritte
Initiatief van OKRA Oude 
Bareel
Salvador Dali en René Magritte 
zijn twee iconische kunste-
naars uit de 20ste eeuw.  
Het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten in Brussel ont-
hult de persoonlijke, filosofi-
sche en esthetische verbanden 
tussen hen beiden door meer 
dan 100 schilderijen, sculptu-
ren, foto's, tekeningen, films en 
archiefobjecten.
� 9 u. aan Sint-Pietersstation
€ 14,00  

(inclusief: toegang muse-
um, niet inbegrepen: dran-
ken, maaltijd, trein ticket) 

✍  vóór 20/1
L planning: bezoek museum: 

10 u. - 12.30 u.,  

Muzikaal contactmoment
Dinsdag 21 januari en 18 februari

Voor mantelzorger en persoon met geheugenprobleem. 
� 14 u.
€ gratis
✍  meer info en aanmelding deelname via Jenny Verstraeten

Zij brengen hun versies van 
pop- en folksongs van de jaren 
60 tot nu: The Beatles, Tom 
Waits, Adele, Fleetwood  
Mac,...
� 14 u. 
€ gratis
✍  vóór 13/1

Donderdag 16 januari 
Kunst kijken
Van Eyck
Dit jaar wordt de laatmiddel-
eeuwse schilder Jan van Eyck 
herdacht. In deze 5-delige 
reeks schetst Kim Decatelle de 
15de eeuw om de figuur en de 
werken van Van Eyck beter te 
kunnen plaatsen en begrijpen. 
Je bekijkt ook enkele van zijn 
bekendste werken van nabij.  

� 9 u. - 10.30 u.
€ 15,00  KT 3,00 (5 lessen)
� 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2 
✍  vóór 10/1, minimaal 12 

inschrijvingen

Zaterdag 18 januari
Gent Repareert dat’t weer 
marcheert: Repair Café 
(ook fietsherstellingen) 
Herstellingen van fietsen, klein 
electro, pc en multimedia, 
textiel. 1 stuk per persoon.
� 14. u. - 17 u.
€ onkosten materiaal en/of 

vrije bijdrage

Rondleiding

Wil je meer vernemen over onze werking 
tijdens een rondleiding? Dat kan elke  
1ste dinsdag: 9 januari (uitzonderlijk 2de  
dinsdag wegens kerstvakantie) en 6 februari.
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Nieuwjaarsreceptie  
Woensdag 8 januari

We klinken op het nieuwe jaar. Een voorspoedig en fijn 2019 gewenst 
aan allen! Met een goede gezondheid en veel boeiende contacten!
� 15 u. - 16.30 u.

lunch vrij, daarna afspraak 
voor wandeling in de om-
geving of bezoek aan het 
Muziek museum

Maandag 3 februari
Snoepnamiddag
Verse pannenkoeken à volonté
N.a.v. Lichtmis.
� vanaf 14 u. 
€ 5,00 (pannenkoeken à  

volonté, inclusief 1 koffie)

Juwelen herstellen en  
aanleren basistechnieken
� 14 u.  
€ 3,00  KT 0,60 (per keer,  

plus materiaalkosten)
 3/2
✍  vooraf, 
L meebrengen: handdoekje 

zodat je parels niet weg-
rollen

Woensdag 5 februari
Voordracht
Een gezonde maag en 
darmstelsel

Wat kan je zelf doen om ziekten 
van maag en darmstelsel te 
voorkomen? In deze lezing 
(door voedings- en gezond-
heidsconsulent Helena Vervaet), 
mét proevertjes, krijg je inzicht 
in de werking van de fysiologie 
van het spijsverteringsstelsel en 
het maag- en darmstelsel. 

Met tal van tips rond hygiëne 
en voeding om de werking 
van je spijsvertering optimaal 
te houden, hoe je zelf lichte 
klachten te lijf kunt gaan en je 
spijsvertering kunt verbeteren.
� 14 u.  
€ gratis (info op papier is te 

ontvangen tegen € 0,50)
✍  vóór 22/1
L wie zich niet inschrijft, krijgt 

geen proevertjes

Vrijdag 7 februari
Alcoholvrije biertasting

N.a.v. Tournée Minérale, proe-
ven we samen enkele alcohol-
vrije bieren. Intussen verneem 
je meer over het brouwproces. 
� 14.30 u. (tasting om 15.30 u.)
€ 3,00  KT 0,60 (plus € 2,00 

voor tasting)
✍  vóór 31/1
L tasting in de ontmoetings-

ruimte

Woensdag 12 februari 
Café Chantant
Schlagerfestival 
Met Roland en Luc!
� 14.30 u. 
€ gratis 

Snoepnamiddag
Valentijnsgebak
� vanaf 14 u. 
€ prijs gebak

Vrijdag 14 februari
Valentijnsontbijt
In de cafetaria.
Cupido nodigt je uit voor een 
liefdevol ontbijt! 
� 9 u.
€ 5,00
✍  vóór 7/2

Dinsdag 18 februari
Bakken
Paasgebak
Met Hugo De Wulf.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60 (plus ingrediën-

ten) of via jaarabonnement: 
19,50  KT 3,90

✍  vóór 11/2, 

Donderdag 20 februari 
Gent Repareert dat ’t weer 
marcheert: Repair Café 
Herstellingen van fietsen, klein 
electro, pc en multimedia,  
textiel. 1 stuk per persoon.
� 14 u. - 16.30 u. 
€ onkosten materiaal 
L Open Huis Azalea (Achter-

straat 20)

Vrijdag 21 februari
Pc-reeks
PowerPoint 
Tijdens zes halve dagen leer je 
van Eugène hoe je een Power-
Point-presentatie maakt.
Breng je eigen laptop mee 
waarop minstens de versie 2007 
van Microsoft-Office Power-
Point is geïnstalleerd. Er zijn ook 
laptops van Wibier beschikbaar. 
Geen toestellen van Apple. 
Basiskennis pc vereist.
� 9 u. - 12 u.
€ 18,00  KT 3,60 (6 lessen)
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Wij wensen 
jullie van 
harte een 
gezond en 
uitdagend 
2020 toe!

NIEUWS UIT  
BURENZORGGROEP 
WESTVELD

Boodschappenbus  
Westveld
Deze brengt je van de opstap-
plaats naar Carrefour/Aldi en 
zet je terug thuis af.  
Geen individuele, wel groeps-
begeleiding.
• Aldi: op vrijdag 24 januari 

en 21 februari
• Carrefour: op vrijdag  

10 januari en 7 februari
� 10 u.
€ 5,00  KT 3,00
✍  inschrijven bij Jenny,  

minstens 3 dagen vooraf
L opstappen aan de Kring 

of op Paradijsvogelplein 
(wordt vooraf afgesproken)

Buurtmaaltijd
Dinsdag 7 januari en  
4 februari 
Kring Westveld (Heilig-Kruis-
plein 10).
€ 5,50 (soep, hoofdgerecht, 

en dessert)
✍  via de vrijwilligers van de 

Burenzorggroep Westveld 
of Jenny

Zitdag 
Elke woensdag
Van 10 u. tot 12 u. in ldc Wibier. 
Bij mobiliteitsprobleem: geef 
een seintje wij komen graag 
op huisbezoek.

Contactgegevens 
Jenny Verstraeten
09 266 33 78
jenny.verstraeten@stad.gent

� 21/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 
24/4

✍  vóór 14/2, 

Maandag 24 februari
Smartphone-gsm  
spreekuur
I.s.m. SAVA
Je kan terecht met je vragen 
bij een student van het Sint-
Janscollege.
� volgens afspraak 14 u. -  

16 u.
€ gratis 
✍  maak vooraf afspraak aan 

onthaal
L breng je handleiding en 

opgeladen toestel mee

Dinsdag 25 februari
Pc-workshop
Muziek-cd’s omzetten
Wil je de favoriete nummers 
van je cd’s na elkaar beluiste-
ren via een USB-stick, mp3-
speler of zelfgebrande cd?  
Wij tonen je hoe dat eenvou-
dig kan.
� 9 u. - 12 u.  
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 18/1, 

Donderdag 27 februari
Mantelzorgcafé
Lotgenoten delen ervaringen 
en wisselen tips uit. Voor het 
thema van de bijeenkomst: 
contacteer maatschappelijk 
werker Jenny Verstraeten.
� 14 u. 
€ gratis
✍  via Jenny 

Vrijdag 28 februari
Het centrum is gesloten.

Lekker… Actief,  
je doet toch ook mee?
Initiatief OKRA Oude Bareel
Dit project richt zich naar alle 
55+ers en wil hen stimuleren 
meer te bewegen wat cruciaal 
is voor een gezonde oude dag.  
Wekelijks is er een groepsacti-

viteit en daarnaast krijgen de 
deelnemers ook een program-
ma op maat om ook thuis 
actief aan de slag te gaan.
� 9.30 u. - 11.30 u.  
€ 15,00 (storten op het 

rekeningnummer: 
BE51 8906 3432 4962 voor 
definitieve inschrijving)

✍  vóór 10/2
L Parochiale Kring Oude 

Bareel, Beelbroekstraat 2

Noteer alvast in je agenda

Maandag 2 maart
Nordic Walking
Initiatief OKRA Oude Bareel
Een sportieve wandelvaardig-
heid waarbij speciaal ontwor-
pen stokken (poles of sticks) 
je stapbeweging ondersteu-
nen en versterken. 
� 9.30 u. 
€ 2,00 (ter plaatse betalen)
✍  inschrijven via jacques.

braeckman@hotmail.com 
of 0487 204 038

L Verzamelen aan de 
kruisweg van Berge Kruis 
(Kwadeplasstraat, Destel-
bergen). We beschikken 
over een aantal "poles" (de 
stokken). Heb je zelf poles, 
breng die zeker mee. 
Gewone sportieve kledij is 
voldoende maar wel sport- 
of stapschoenen.

       
Dinsdag 10 maart
Voorstelling van  
Jean-Pierre Maeren
Initiatief van OKRA Oude 
Bareel, KWB en Femma
Popkoning Jean-Pierre 
 Maeren brengt een afwisse-
ling van zang en poppenspel 
met zijn gekende figuren: 
zuster Vaseline, koning Albert 
en Philippe,...
�  19.30 u. 
✍  meer info onthaal
L Parochiale Kring Oude 

Bareel, Beelbroekstraat 2
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ANTENNEWERKING  
OOSTAKKER

Buurtmaaltijd
Donderdag 16 januari en  
20 februari 
€ soep, hoofdgerecht, en  

dessert tegen € 5,50
✍  inschrijven op het nummer  

0475 79 17 72 (bellen op 
maandag, donderdag en 
vrijdagvoormiddag)

L in OCO, Pijphoekstraat 30

Surplusactiviteit
1 keer per maand in Open Huis 
Oostakker, Gasthuisstraat 12A.
Beweging, geheugentraining, 
ontspanning,... Voor ouderen 
die niet meer kunnen aanslui-
ten bij activiteiten van be-
staande verenigingen.
Interesse of vragen?  
Contacteer antennewerker 
Mia.

Rummikub
Elke woensdag
Van 14 u. tot 16 u. in Open Huis 
Oostakker, Gasthuisstraat 2A.
Vervoersprobleem? Informeer 
bij Mia.

Boodschappenbus  
Oostakker
Om de 2 weken
Deze brengt je van een 
opstapplaats naar Carrefour/
Aldi en zet je terug thuis af. 
Voor buurtbewoners die geen 
vervoer hebben maar nog 
zelfstandig boodschappen 
kunnen doen.
✍  informeren en inschrijven 

kan bij antennewerker Mia

Geef ze een Kans
Zaterdag 7 maart
Leer Welzijnsschakel Kans 
Oostakker-Desteldonk kennen 
en kom naar de benefietavond 
om 20 u. in het OCO, Pijphoek-

straat 30. Met muziekoptredens 
van Akoest (akoestisch dus) en 
Discovered dj Hugo sluit af.
� 19.30 u.
€ VVK: 7,00, kassa: 10,00
L i.s.m. Gezinsbond, KWB, WAZ

Zitdag 
Elke donderdag
Van 10 u. tot 12 u. in Open Huis 
Oostakker, Gasthuisstraat 2A.
Voor vragen over thuiszorg, 
burenzorg, vrije tijd, inschrijvin-
gen woonzorgcentra, premies, 
welzijn.

Contactgegevens
Mia Trappeniers
0478 87 06 79 (elke werkdag 
tussen 9 en 16 u.)
mia.trappeniers@stad.gent 

ANTENNEWERKING 
DAMPOORT-HEILIG HART-
SCHELDEOORD

Buurtkoffie  
nieuwjaarseditie
Elke 3de donderdag:  
16 januari en 20 februari
Telkens 14 u. - 16.30 u., in het 
Buurthuisje, Wolterslaan 16.

Contactgegevens
Sarah De Graeve
0478 87 06 79 (elke werkdag 
tussen 9 en 16 u.)
sarah.degraeve@stad.gent

ANTENNEWERKING  
KANAALDORPEN

DESTELDONK

Buurtmaaltijd en  
kaartnamiddag
Elke 1ste en 3de donderdag van 
de maand
Een flyer met alle data is vanaf 
eind december verkrijgbaar 

in het Buurtpunt, Sint-Kruis-
Winkeldorp 73 of in de Kring, 
Rechtstraat 49, Desteldonk.
� vanaf 11.45 u. in de Kring in 

Desteldonk 
vanaf 13 u. kaartnamiddag

€ 5,50 (dagsoep, hoofd-
gerecht, dessert)

✍  inschrijven bij Thelma tot  
2 dagen voor de maaltijd

SINT-KRUIS-WINKEL 

Buurtmaaltijd
Vrijdag 17 januari en   
21 februari 
In het Open Huis Winkele te  
Sint-Kruis-Winkel.
� vanaf 11.45 u.
€ 5,50 voor dagsoep, hoofd-

schotel en dessert
✍  bij Thelma tot 2 dagen 

vooraf

Fietsherstelplaats
Elke 1ste en 3de dinsdag

Van 10 u. tot 12 u., Buurtpunt 
Sint-Kruis-Winkeldorp 63.

Zitdag  
antennemedewerker
Elke dinsdag
Van 10 u. tot 12 u. in Buurtpunt 
Sint-Kruis-Winkeldorp 63.
Voor vragen over thuiszorg, 
inschrijvingen woonzorgcentra,  
premies of financiële tegemoet-
komingen,...

Contactgegevens 
Thelma De Bruyckere
0477 97 50 10 (elke werkdag,  
9 u. - 16 u.) 
thelma.debruyckere@stad.gent
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CREATIEF DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER
3D wenskaarten ma 14u* ma 14u-16u30 vr 14u-17u di 14u
Aquarel wo 9u30* (volgens agenda) do 9u30-12u di 14u ma  en do 14u-17u vr 14u di & do 13u30*, vr 9u30
Beeldhouwen vr 13u30-17u

Bloemschikken laatste vr/mnd 3e di 1 do/mnd 13u30 di 9u & 13u30 (zie Wijs)
wo 13u30 vr 9u en 14u

Boekbinden ma en do 9u
Boetseren ma 14u-17u ma & do 14u-17u
Borduren ma 14u* wo 14u di 14u do 14u vr 14u-17u di 14u do 14u
Breien ma 14u* wo 14u ma en di 13u30-16u di 13u30-16u30 di 14u do 14u do 14u

Crea ma 14u* do 13u30-16u30 wo 13u30-16u30 zie Wijs en uiltjesproject 
elke di 14u do 14u

Fotografie 2e ma 13u30-16u (atelier) 1e & 3e wo 9u15-11u30* maandelijks (zie agenda) ma 14u do 14u (1e en 3e)
Film- en video-
bewerking

filmbewerking om de 14 
dagen

Glas in lood vr 14u-17u
Glasgraveren do 14u-17u di 14u
Haken ma 14u* wo 14u ma en di 13u30-16u di 14u15-17u15 di 14u-17u do 14u do 14u

Hobby ma 14u* wo 14u
ma en do 13u30-16u30 (De 
Sfeermakers en vr 13u30-
16u30 (zieken-zorgkern)

ma en di 14u-17u ma 14u-16u30 di 14u do 14u ma en do 14u-16u di & wo 14u

Houtbewerking di en wo 14u
Houtsnijwerk di 14u do 14u wo en vr 14u

Juwelen maken wo 13u30 (gevorderden , 
2-wekelijks)* wo (zie agenda)

1e ma 14u (basis & herstel-
len) zie kalender
2e & 4e ma 13u30 atelier*

Kaartjes maken ma 14u* 2e en laatste ma 13u30 om de 6 weken 13u30 do 14u wo & vr 14u di 14u

Kalligrafie ma 9u30-12u (gevor-
derden)

wo 9u-11u30 (les)
wo 9u-11u30 (atelier)

2-wekelijks:  
do 9u30-12u (2e jaars),  
do 13u30-14u (4e 
jaars), vr 13u30-16u 
(3e jaars)

atelier gevord.: 1e en 3e di*
cursus: 1e en 3e di* (zie 
Wijs)

di 14u

Kantklossen 1e en 3e do 14u-17u ma 14u

Keramiek do 9u30-13u30 (les) 
do 14u-17u (atelier)

atelier: 
wo 14u-17u 
do 14u-17u 
vr 9u30-12u30 & 14u-17u

ma & do 14u-17u di, wo & do 14u

dagelijks: vrij atelier
keramiek voor beginners 
(ma 9u30-12u (5-lessen-
reeks)

ma, di en do 14u

Mandala’s borduren ma 14u*
Mandala’s tekenen wo 10u-12u (gevorderden)
Modelbouw ma en wo 14u

Naaien di 14u* (zie agenda) di 9u30-16u30 vr 9u30-12u30 wo & do 14u-17u  
(zie Wijs) 2e & 4e di 9u30-12u do 14u (zie Wijs)* do 9u (atelier - 2-weke-

lijks) ma 9u & 14u (2-wekelijks) di 14u, wo 9u30 en 14u

Naailes beginners do 14u-17u do 9u (2-wekelijks)

Olieverf / Acryl wo 14u-17u (atelier Acryl) di 13-16u30 (tweeweke-
lijks)

di 14u (teken- en schilder-
oefenatelier), do 14u do 14u-17u di 14u di & do 13u30*, vr 9u30

Origami
Patchwork wo 14u vr 14u-17u
Pergamano 2 vr/mnd 14u-16u30 wo 14u-17u
Portrettekenen vr 9u30-11u30
Retouches ma 13u30-16u ma 14u-16u vr 14u-16u 1e do (zie agenda)
Schetsen di 13u30-16u ma 14u di & do 13u30*, vr 9u30
Schilderen, tegels ma 14u

Schilderen do 14u-17u* atelier: ma 13u30-16.30u
do 9u30-12u (les),  
wo & vr 14u-17u (les)
wo, do, vr 14u-17u (atelier)

23/12: workshop 10u-
16u30 di 13u30-16u di, wo en do 14u di & do 13u30*, vr 9u30

Stoelstofferen wo 13u30
Stoelvlechten wo 14u

Tekenen do 9u30-11u30 di 14u (atelier) atelier/les: do 10-12u 
(tweewekelijks) di 13u30-16u di 14u (teken- en schilder-

oefenatelier), vr 14u do 14u-17u vr 14u do 14u di & do 13u30*, vr 9u30
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CREATIEF DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER
3D wenskaarten ma 14u* ma 14u-16u30 vr 14u-17u di 14u
Aquarel wo 9u30* (volgens agenda) do 9u30-12u di 14u ma  en do 14u-17u vr 14u di & do 13u30*, vr 9u30
Beeldhouwen vr 13u30-17u

Bloemschikken laatste vr/mnd 3e di 1 do/mnd 13u30 di 9u & 13u30 (zie Wijs)
wo 13u30 vr 9u en 14u

Boekbinden ma en do 9u
Boetseren ma 14u-17u ma & do 14u-17u
Borduren ma 14u* wo 14u di 14u do 14u vr 14u-17u di 14u do 14u
Breien ma 14u* wo 14u ma en di 13u30-16u di 13u30-16u30 di 14u do 14u do 14u

Crea ma 14u* do 13u30-16u30 wo 13u30-16u30 zie Wijs en uiltjesproject 
elke di 14u do 14u

Fotografie 2e ma 13u30-16u (atelier) 1e & 3e wo 9u15-11u30* maandelijks (zie agenda) ma 14u do 14u (1e en 3e)
Film- en video-
bewerking

filmbewerking om de 14 
dagen

Glas in lood vr 14u-17u
Glasgraveren do 14u-17u di 14u
Haken ma 14u* wo 14u ma en di 13u30-16u di 14u15-17u15 di 14u-17u do 14u do 14u

Hobby ma 14u* wo 14u
ma en do 13u30-16u30 (De 
Sfeermakers en vr 13u30-
16u30 (zieken-zorgkern)

ma en di 14u-17u ma 14u-16u30 di 14u do 14u ma en do 14u-16u di & wo 14u

Houtbewerking di en wo 14u
Houtsnijwerk di 14u do 14u wo en vr 14u

Juwelen maken wo 13u30 (gevorderden , 
2-wekelijks)* wo (zie agenda)

1e ma 14u (basis & herstel-
len) zie kalender
2e & 4e ma 13u30 atelier*

Kaartjes maken ma 14u* 2e en laatste ma 13u30 om de 6 weken 13u30 do 14u wo & vr 14u di 14u

Kalligrafie ma 9u30-12u (gevor-
derden)

wo 9u-11u30 (les)
wo 9u-11u30 (atelier)

2-wekelijks:  
do 9u30-12u (2e jaars),  
do 13u30-14u (4e 
jaars), vr 13u30-16u 
(3e jaars)

atelier gevord.: 1e en 3e di*
cursus: 1e en 3e di* (zie 
Wijs)

di 14u

Kantklossen 1e en 3e do 14u-17u ma 14u

Keramiek do 9u30-13u30 (les) 
do 14u-17u (atelier)

atelier: 
wo 14u-17u 
do 14u-17u 
vr 9u30-12u30 & 14u-17u

ma & do 14u-17u di, wo & do 14u

dagelijks: vrij atelier
keramiek voor beginners 
(ma 9u30-12u (5-lessen-
reeks)

ma, di en do 14u

Mandala’s borduren ma 14u*
Mandala’s tekenen wo 10u-12u (gevorderden)
Modelbouw ma en wo 14u

Naaien di 14u* (zie agenda) di 9u30-16u30 vr 9u30-12u30 wo & do 14u-17u  
(zie Wijs) 2e & 4e di 9u30-12u do 14u (zie Wijs)* do 9u (atelier - 2-weke-

lijks) ma 9u & 14u (2-wekelijks) di 14u, wo 9u30 en 14u

Naailes beginners do 14u-17u do 9u (2-wekelijks)

Olieverf / Acryl wo 14u-17u (atelier Acryl) di 13-16u30 (tweeweke-
lijks)

di 14u (teken- en schilder-
oefenatelier), do 14u do 14u-17u di 14u di & do 13u30*, vr 9u30

Origami
Patchwork wo 14u vr 14u-17u
Pergamano 2 vr/mnd 14u-16u30 wo 14u-17u
Portrettekenen vr 9u30-11u30
Retouches ma 13u30-16u ma 14u-16u vr 14u-16u 1e do (zie agenda)
Schetsen di 13u30-16u ma 14u di & do 13u30*, vr 9u30
Schilderen, tegels ma 14u

Schilderen do 14u-17u* atelier: ma 13u30-16.30u
do 9u30-12u (les),  
wo & vr 14u-17u (les)
wo, do, vr 14u-17u (atelier)

23/12: workshop 10u-
16u30 di 13u30-16u di, wo en do 14u di & do 13u30*, vr 9u30

Stoelstofferen wo 13u30
Stoelvlechten wo 14u

Tekenen do 9u30-11u30 di 14u (atelier) atelier/les: do 10-12u 
(tweewekelijks) di 13u30-16u di 14u (teken- en schilder-

oefenatelier), vr 14u do 14u-17u vr 14u do 14u di & do 13u30*, vr 9u30

71* niet tijdens schoolvakanties
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CREATIEF DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER

Tiffany vr 9u-11u30 vr 9u-11u30 di 8u30-11u30 en  
13u30-16u30 ma en do 14u

Wasschilderen voorlaatste wo 13u30-
16u30

do 9u30-12u (tweeweke-
lijks)

Wenskaarten 2e & laatste ma 13u30-16u di 14u-17u (tweewekelijks) do 14u-17u wo & vr 14u-16u30 di 14u

Zijdeschilderen 2de en 4de di

RECREATIEF DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER

Bibliotheek 1e & 3e do 10u-11u wo 14u-16u aan huis di & do 14u-17u dagelijks mogelijk dagelijks (ruilbibliotheek) ma 14u-16u, wo 10u45-
11u30, vr 10u-11u30

dagelijks 'geef een boek, 
neem een boek'

Biljart di & do club, elke werkdag 
voor iedereen dagelijks dagelijks 14u-17u30 dagelijks vanaf 13u30

wedstrijden vanaf jan. dagelijks elke werkdag dagelijks carambole: dagelijks
competitie: do-nm

Bingo 2e wo (volgens agenda) volgens agenda 3e wo 14u-15u30 3e vr di 14u30 (maandelijks) 1e wo 1x/maand op wo zie Wijs

Bridge do 14u-17u* wo 14u-17u30 ma (vrij Bridge) en vr 
13u30 (tornooi, 2/mnd)

Dansnamiddag 2e do zie Wijs zie Wijs 1e vr
Darts elke werkdag

Film 1ste wo 14u-16u30
laatste vr 14u-17u, 
de geheimen van de 
film: di 14u

wo 14u (maandelijks) maandelijks op vr (zie 
Wijs)* 1ste vr 14u

Gezelschapspelen vr 14u elke werkdag di 13u-16u
dagelijks beschikbaar in 
ontmoetingsruimte,  
wo-nm onder begeleiding

beschikbaar (zie 
agenda) dagelijks vanaf 13u30 beschikbaar beschikbaar vrij beschikbaar dagelijks

Kaarten di en do 13u30 elke werkdag elke werkdag dagelijks beschikbaar in 
ontmoetingsruimte

wiezen: ma 14u-17u 
(2-wekelijks) dagelijks vanaf 13u30 dagelijks dagelijks vanaf 9u (vrij)

ma 13u30 (begeleid) dagelijks 13u30 dagelijks

Kinderbibliotheek wo-namiddag
Koor/zanggroep ma 14u-15.30u 2e & 4e vr 14u-16u ma 15u15-16u45 wo 14u30 do 10u di 14u

Kranten dagelijks elke werkdag dagelijks dagelijks in ontmoetings-
ruimte dagelijks dagelijks dagelijks elke werkdag dagelijks dagelijks 9u-17u45 dagelijks

Kubb beschikbaar wo en do 14u-17u beschikbaar beschikbaar
Mantra’s di 15u15 (maandelijks)*
Musicerende sen. /  
huisorkest vr 14u di 9u30 (evergreens) 

wo 9u30 (sax collection)
Ontmoetingszaal / 
bar dagelijks 9u-18u 9u30-12u30 en  

13u30-17u30 dagelijks 9u-18u dagelijks 9u-12u30 en 
13u30-17u30

ma-vr 9u30-12u30 en 
13u30-17u30

9u-12u45 & 13u45-
17u30 dagelijks elke werkdag 9u-17u30 9u-17u30 dagelijks 9u30-17u30

Petanque wo 14u (april-okt) di & vr 13u30-17u30 wo 14u dagelijks ma, di, en do elke namiddag: di initiatie,  
wo competitie, vr vrij spel di & vr 14u

Pietjesbak di 14u (maandelijks) vr 13u-16u wo-namiddag
Rummikub vr 14u ma 15u, vr 14u di 13u-16u dagelijks beschikbaar ma 14u-16u vnl. do 14u dagelijks di-namiddag di 14u dagelijks mogelijk dagelijks
Schaken / dammen vr 14u di-vr 14u di (les) ma 14u wo-namiddag vr 14u
Scrabble vr 14u ma 14u di 13u-16u dagelijks beschikbaar di 14u-17u dagelijks mogelijk ma 14u beschikbaar di 14u wo 13u45 ma 14u
Sjoelbak di 13u-16u ma 14u-17u (2-wek.) di-namiddag
Snoepnamiddag 1e vr, 3e ma 14u volgens agenda volgens agenda, zie Wijs 3e di & wekelijks do 14u wo 14u zie Wijs 1e di ma 14u (maandelijks) op datum (zie Wijs) op datum (zie Wijs)
Toneel wo 10u do 9u-10u45 ma 14u
Voorleesuurtje 1e do do (zie Wijs)

BEWEGING DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER
Aerobic ma 14u-15u (sept-juni) di 9u-10u di 14u ma 9u15, vr 9u
Aquagym do 15u*
Badminton wo 13u30-15u30
BBB di 15u45*
Biodanza wo 9u30-11u
Body & Mind ma 10u10-11u10*
Dans je fit wo 9u30-10u30 wo 10u30-11u30 di 15u ma 14u*

Dans, Disco vr 10-11u (beginners)*
vr 11-12u (gevorderden)* do 13u30-14u30 ma 14u-15u (gevorderd.),  

di 10u-11u (beginners)
di 10u en 11u
wo 14u

Dans, Historische ma 16u15-17u15
Dans, Latino di 15u-16u wo + vr (zie onthaal)
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CREATIEF DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER

Tiffany vr 9u-11u30 vr 9u-11u30 di 8u30-11u30 en  
13u30-16u30 ma en do 14u

Wasschilderen voorlaatste wo 13u30-
16u30

do 9u30-12u (tweeweke-
lijks)

Wenskaarten 2e & laatste ma 13u30-16u di 14u-17u (tweewekelijks) do 14u-17u wo & vr 14u-16u30 di 14u

Zijdeschilderen 2de en 4de di

RECREATIEF DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER

Bibliotheek 1e & 3e do 10u-11u wo 14u-16u aan huis di & do 14u-17u dagelijks mogelijk dagelijks (ruilbibliotheek) ma 14u-16u, wo 10u45-
11u30, vr 10u-11u30

dagelijks 'geef een boek, 
neem een boek'

Biljart di & do club, elke werkdag 
voor iedereen dagelijks dagelijks 14u-17u30 dagelijks vanaf 13u30

wedstrijden vanaf jan. dagelijks elke werkdag dagelijks carambole: dagelijks
competitie: do-nm

Bingo 2e wo (volgens agenda) volgens agenda 3e wo 14u-15u30 3e vr di 14u30 (maandelijks) 1e wo 1x/maand op wo zie Wijs

Bridge do 14u-17u* wo 14u-17u30 ma (vrij Bridge) en vr 
13u30 (tornooi, 2/mnd)

Dansnamiddag 2e do zie Wijs zie Wijs 1e vr
Darts elke werkdag

Film 1ste wo 14u-16u30
laatste vr 14u-17u, 
de geheimen van de 
film: di 14u

wo 14u (maandelijks) maandelijks op vr (zie 
Wijs)* 1ste vr 14u

Gezelschapspelen vr 14u elke werkdag di 13u-16u
dagelijks beschikbaar in 
ontmoetingsruimte,  
wo-nm onder begeleiding

beschikbaar (zie 
agenda) dagelijks vanaf 13u30 beschikbaar beschikbaar vrij beschikbaar dagelijks

Kaarten di en do 13u30 elke werkdag elke werkdag dagelijks beschikbaar in 
ontmoetingsruimte

wiezen: ma 14u-17u 
(2-wekelijks) dagelijks vanaf 13u30 dagelijks dagelijks vanaf 9u (vrij)

ma 13u30 (begeleid) dagelijks 13u30 dagelijks

Kinderbibliotheek wo-namiddag
Koor/zanggroep ma 14u-15.30u 2e & 4e vr 14u-16u ma 15u15-16u45 wo 14u30 do 10u di 14u

Kranten dagelijks elke werkdag dagelijks dagelijks in ontmoetings-
ruimte dagelijks dagelijks dagelijks elke werkdag dagelijks dagelijks 9u-17u45 dagelijks

Kubb beschikbaar wo en do 14u-17u beschikbaar beschikbaar
Mantra’s di 15u15 (maandelijks)*
Musicerende sen. /  
huisorkest vr 14u di 9u30 (evergreens) 

wo 9u30 (sax collection)
Ontmoetingszaal / 
bar dagelijks 9u-18u 9u30-12u30 en  

13u30-17u30 dagelijks 9u-18u dagelijks 9u-12u30 en 
13u30-17u30

ma-vr 9u30-12u30 en 
13u30-17u30

9u-12u45 & 13u45-
17u30 dagelijks elke werkdag 9u-17u30 9u-17u30 dagelijks 9u30-17u30

Petanque wo 14u (april-okt) di & vr 13u30-17u30 wo 14u dagelijks ma, di, en do elke namiddag: di initiatie,  
wo competitie, vr vrij spel di & vr 14u

Pietjesbak di 14u (maandelijks) vr 13u-16u wo-namiddag
Rummikub vr 14u ma 15u, vr 14u di 13u-16u dagelijks beschikbaar ma 14u-16u vnl. do 14u dagelijks di-namiddag di 14u dagelijks mogelijk dagelijks
Schaken / dammen vr 14u di-vr 14u di (les) ma 14u wo-namiddag vr 14u
Scrabble vr 14u ma 14u di 13u-16u dagelijks beschikbaar di 14u-17u dagelijks mogelijk ma 14u beschikbaar di 14u wo 13u45 ma 14u
Sjoelbak di 13u-16u ma 14u-17u (2-wek.) di-namiddag
Snoepnamiddag 1e vr, 3e ma 14u volgens agenda volgens agenda, zie Wijs 3e di & wekelijks do 14u wo 14u zie Wijs 1e di ma 14u (maandelijks) op datum (zie Wijs) op datum (zie Wijs)
Toneel wo 10u do 9u-10u45 ma 14u
Voorleesuurtje 1e do do (zie Wijs)

BEWEGING DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER
Aerobic ma 14u-15u (sept-juni) di 9u-10u di 14u ma 9u15, vr 9u
Aquagym do 15u*
Badminton wo 13u30-15u30
BBB di 15u45*
Biodanza wo 9u30-11u
Body & Mind ma 10u10-11u10*
Dans je fit wo 9u30-10u30 wo 10u30-11u30 di 15u ma 14u*

Dans, Disco vr 10-11u (beginners)*
vr 11-12u (gevorderden)* do 13u30-14u30 ma 14u-15u (gevorderd.),  

di 10u-11u (beginners)
di 10u en 11u
wo 14u

Dans, Historische ma 16u15-17u15
Dans, Latino di 15u-16u wo + vr (zie onthaal)

* niet tijdens schoolvakanties
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BEWEGING DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER

Dans, Line vr 14u (sept-juni)* di-nm di 14u (beginners)
di 15u50 (gevorderden)

wo 9u (basis) en  
10u10 (gevorderden)

ma 10u10-11u10 (gevord.), 
11u10-12u10  (beg.)

Dans, Meditatieve zie Wijs wo 14u30-16u (zie Wijs)
basis: 2e en 4e  di 14u-16u
semi gevord.: 2e en 4e vr 
14u-16u

Dans-out di 9u30 vr 9u30-10u30 vr 14u*
Dans, Party do 16u
Dans, Salon do 14u45
Dans, Tapdans wo 15u en 16u
Easy Work Out di 8u45-11u05
Eutonie do 10u-12u
Fit door dansplezier ma 10u15-11u15

Fietsen 2x/mnd op ma (zie Wijs)* op do 1x/mnd in het 
seizoen (zie Wijs) 1x/mnd in het seizoen op do (1x/maand in 

seizoen)
2e do recreatief,
3e do sportief (zie agenda)

Fitness dagelijks (buiten) di 9u30-10u30 (begeleid)
vrije fitness: elke namiddag

Funrobics di 9u55

Genki ma 15u30-16u30 (sept-
juni)* ma 14u*

Home trainer elke werkdag, na afspraak elke werkdag, op afspraak dagelijks, niet tijdens lessen dagelijks, na afspraak dagelijks, na afspraak dagelijks dagelijks op afspraak
Lenigheidstraining ma 14u (in 't Hoeveke)
Meditatie wo 10u10-11u10 ma 15u30-16u15 do 16u15 ma 11u30
Mindfull ontspannen di 11u vr 10u45-11u30 vr 15u10-15u55*
NIA ma 9u15-10u15 ma 15u15

Pilates di 11u10-12u10 (gevord.)* 
di 13u50-14u50 (beg.)* ma 16u30-17u30 di 11u30, 14u45 en 16u do 15u10 ma 13u & 14u

wo 9u30*, 11u* (gevor-
derden), 
do 11u*

Ping Pong do 14u-15u

Qi Gong di 12u40-13u40 do 15u vr 13u30-14u30 do 14u-15u do 11u30 di 13u30* do 16u15 vr 10u en 11u* do 9u50*
Ritmisch turnen di 9u-10u en 10u-11u* ma 14u-15u vr 10u*
Rollatordans wo 14u (2x/mnd)*

Salsa wo 11u15-12u15 ma 10u30 (gevord.),  
9u30 (basis)

Start to move do 14u
Stoelturnen di 15u-16u do 14u vr 9u30-10u30 do 13u30 (tweewekelijks) do 14u-14u30
Stretchen di 10u15-11u15 wo 11u*

Tafeltennis di 14u dagelijks 9u-17u,  
ma- en vr-vm in groep vr 14u di 9u-11u30

Tai Chi / beginners do 10u-11u (sept-juni) ma 9u30-11u do 9u15 ma 9u15 do 9u wo 10u

Tai Chi / gevorderd. vr 8u50-9u50* di 9u30 & 10u30* (sept-
juni) di 9u30-11u

vr 10u30-11u30 (reeks 
24 & 48), vr 9u30-
10u30 (reeks 24, 42, 48)

ma 10u15
di 9u 
do 9u, 10u  en 11u 

wo 10u30-11u30 (begin-
ners) en wo 9u15-10u15 
(gevorderden)

do 10u

Turnen do 8u45-9u45* (sept-juni) wo 9u15-10u15 wo 9u15*, vr 13u15 do 10u-11u ma 9u*

Wandelen 1x/mnd: ±10km (zie Wijs)
vr 9u30-10u30: ±4km zondag (volgens agenda)

1e do-namiddag  
(feb-nov, behalve 27/2 
en 26/11)

ma (zie Wijs) op datum (zie Wijs)
ma 14u30 (zie Wijs),  
di 14u30 (korte wande-
lingen)

do 14u (bestemming, zie 
Wijs) 2e di (zie Wijs)

Wii-sports fit ter beschikking

Yoga, ademhalings do 10u20 
(klankschalen)

Yoga do 9u (beg.),  
ma 10u30 (gevord.)

Yogalates wo 14u vr 11u-12u
Yoga op maat / 
med. yoga

ma 14u15-15u15 
do 16u-17u ma 14u15 + 15u30 ma 10u30 do 9u30-10u30 wo 13u, do 15u en 16u15,  

vr 9u en 10u30*
ma 9u30-10u30 & 10u45-
11u45 di 8u45, 9u50 en 10u55 di en do 14u* vr 9u*
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Dans, Line vr 14u (sept-juni)* di-nm di 14u (beginners)
di 15u50 (gevorderden)

wo 9u (basis) en  
10u10 (gevorderden)

ma 10u10-11u10 (gevord.), 
11u10-12u10  (beg.)

Dans, Meditatieve zie Wijs wo 14u30-16u (zie Wijs)
basis: 2e en 4e  di 14u-16u
semi gevord.: 2e en 4e vr 
14u-16u

Dans-out di 9u30 vr 9u30-10u30 vr 14u*
Dans, Party do 16u
Dans, Salon do 14u45
Dans, Tapdans wo 15u en 16u
Easy Work Out di 8u45-11u05
Eutonie do 10u-12u
Fit door dansplezier ma 10u15-11u15

Fietsen 2x/mnd op ma (zie Wijs)* op do 1x/mnd in het 
seizoen (zie Wijs) 1x/mnd in het seizoen op do (1x/maand in 

seizoen)
2e do recreatief,
3e do sportief (zie agenda)

Fitness dagelijks (buiten) di 9u30-10u30 (begeleid)
vrije fitness: elke namiddag

Funrobics di 9u55

Genki ma 15u30-16u30 (sept-
juni)* ma 14u*

Home trainer elke werkdag, na afspraak elke werkdag, op afspraak dagelijks, niet tijdens lessen dagelijks, na afspraak dagelijks, na afspraak dagelijks dagelijks op afspraak
Lenigheidstraining ma 14u (in 't Hoeveke)
Meditatie wo 10u10-11u10 ma 15u30-16u15 do 16u15 ma 11u30
Mindfull ontspannen di 11u vr 10u45-11u30 vr 15u10-15u55*
NIA ma 9u15-10u15 ma 15u15

Pilates di 11u10-12u10 (gevord.)* 
di 13u50-14u50 (beg.)* ma 16u30-17u30 di 11u30, 14u45 en 16u do 15u10 ma 13u & 14u

wo 9u30*, 11u* (gevor-
derden), 
do 11u*

Ping Pong do 14u-15u

Qi Gong di 12u40-13u40 do 15u vr 13u30-14u30 do 14u-15u do 11u30 di 13u30* do 16u15 vr 10u en 11u* do 9u50*
Ritmisch turnen di 9u-10u en 10u-11u* ma 14u-15u vr 10u*
Rollatordans wo 14u (2x/mnd)*

Salsa wo 11u15-12u15 ma 10u30 (gevord.),  
9u30 (basis)

Start to move do 14u
Stoelturnen di 15u-16u do 14u vr 9u30-10u30 do 13u30 (tweewekelijks) do 14u-14u30
Stretchen di 10u15-11u15 wo 11u*

Tafeltennis di 14u dagelijks 9u-17u,  
ma- en vr-vm in groep vr 14u di 9u-11u30

Tai Chi / beginners do 10u-11u (sept-juni) ma 9u30-11u do 9u15 ma 9u15 do 9u wo 10u

Tai Chi / gevorderd. vr 8u50-9u50* di 9u30 & 10u30* (sept-
juni) di 9u30-11u

vr 10u30-11u30 (reeks 
24 & 48), vr 9u30-
10u30 (reeks 24, 42, 48)

ma 10u15
di 9u 
do 9u, 10u  en 11u 

wo 10u30-11u30 (begin-
ners) en wo 9u15-10u15 
(gevorderden)

do 10u

Turnen do 8u45-9u45* (sept-juni) wo 9u15-10u15 wo 9u15*, vr 13u15 do 10u-11u ma 9u*

Wandelen 1x/mnd: ±10km (zie Wijs)
vr 9u30-10u30: ±4km zondag (volgens agenda)

1e do-namiddag  
(feb-nov, behalve 27/2 
en 26/11)

ma (zie Wijs) op datum (zie Wijs)
ma 14u30 (zie Wijs),  
di 14u30 (korte wande-
lingen)

do 14u (bestemming, zie 
Wijs) 2e di (zie Wijs)

Wii-sports fit ter beschikking

Yoga, ademhalings do 10u20 
(klankschalen)

Yoga do 9u (beg.),  
ma 10u30 (gevord.)

Yogalates wo 14u vr 11u-12u
Yoga op maat / 
med. yoga

ma 14u15-15u15 
do 16u-17u ma 14u15 + 15u30 ma 10u30 do 9u30-10u30 wo 13u, do 15u en 16u15,  

vr 9u en 10u30*
ma 9u30-10u30 & 10u45-
11u45 di 8u45, 9u50 en 10u55 di en do 14u* vr 9u*

* niet tijdens schoolvakanties
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Yoga relaxatie ma 9u-10u* &  
wo 9u-10u ma 10u15 en 11u15 do 11u-12u di 8u45, 9u50 en 10u55 

Yoga stoeloefening ma 15u30-16u30* vr 14u30 di 15u10 vr 10u15*

Zelfverdediging wo 15u-16u (10 lessen 
vanaf 15/1)

Zitgym & -dans ma 15u15*

Zumba ma 11u15-12u15* (Gold) ma 9u-10u (sept-juni) do 10u-11u wo 11u* (Gold) do 11u15,  
vr 9u15 en 10u30 ma 10u30 en 15u05

Zwemmen di 15u-16u do 16u (zwembad Strop) ma 16u

VORMING DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER
Astrologie 2 do/mnd 13u30-16u

Bakken 4e ma 9u vr 9u-12u en 14u-17u 
(brood bakken) zie Wijs 1e vr (zie Wijs) do 3e di 14u

Computer initiatie wo 9u-12u* di 9u30 (zie agenda) di 13u30-17u di 14u-16u30 (10 lessen 
vanaf 14/1) wo 14u di 9u-12u

Computer beginners di 14u-16u Zie Wijs do 9u wo 13u30

Computer  
gevorderden wo 9u-12u (vanaf januari) 9u-11u30 en 9-12u wo 14u-17u

Computerspreekuur wo 14u-17u, op afspraak op afspraak wo (2-weke-
lijks) niet tijdens zomer di 9u-12u, 13u-16u Zie Wijs ma 14u-16u (na 

afspraak)

Windows: 1e, 3e & 5e do-
vm, Mac-Apple: 1e, 2e:  vr 
9u15-11u30

3e do (9u-12u) na afspraak 14u-16u  
ma om de 14 dagen

ma en wo 10u-12u (op 
afspraak)

do-namiddag (op 
afspraak)

Computer  
Powerpoint

vr 14u (sep-dec)
ma 14u (jan-jun)

Computer tablets &  
smartphones di 9u-12u spreekuur op afspraak  

2e & 4de do 14u

vr 9u15-11u55 (smart-
phone)

do 9u15 (iPhone) 
do 13u30 (Android smart-
phone)
ma 13u30-16u10 (kaartjes 
maken op tablet)

do 13u30 (tablet begin-
ners)

spreekuur: 1e & 3e di 
14u-17u

1e & 3e wo 9u (iPadatlier 
gevord.)*
wo 9u (les iPad begin.)
spreekuur smartphone & 
tablet Android*: zie Wijs
korte cursussen: zie Wijs*

'leer werken' do 9u-12u 
(10 lessen vanaf 16/1)

 
di 9u-11u40 (opfris 
smartphone)

ma 10u-12u 
di 10u-12u30

Computeratelier ma 13u30-15u*

2e en 4e do 9u30 (basis 
kennis computer en 
internet noodzakelijk)
1e ma 9u15-11u30 (MAC-
atelier)
1e & 3e wo 9-11u30 (iPad-
atelier)

praatgroep pc: ma (1x/
maand)

Computer  
fotobewerking vr 14u-16u ma 10u-12u di 9u30 (korte reeks) ma 14u (sep-jun)

vr 14u (jan-jun)

Digitale fotografie 2e ma foto atelier 1e, 3e wo 9u15* praktijk: vr 9u-12u (begin-
ners, 4-lessenreeks) ma 14u

Duits vr 14u-15u30 (gevord.) 
do 14u (praktisch Duits) di 10u (2-wekelijks)

Engels beginners ma 13u40-14u40* Engels Wereldwijd:  
do 10u  (sept-juni)* ma 9u30-11u15 ma 11u-12u

Engels gevorderden ma 13u40-14u40* do 10u (sept-juni)* do 13u30 (Wereldwijd) ma 10u 
di 13u45 en 16u vr 10u (3e jaar)

Engels conversatie /
les

gr. 1: ma 14u45-15u45*
gr. 2: ma 15u50-16u50* di 10u* do 9u45-12u wo 9u30-11u50 ma 9u15 do 14u30, di 10u30 wo 10u (tweewekelijks) ma 9u en di 14u50 wo 10u (cultuur),  

vr 14u (Think & Chat) do 9u30 (praatgroep)

Engels op reis ma 11u vr 10u
Engelse taal & 
cultuur wo 9u-11u di 9u30 wo 9u (Engels Wereldwijd) wo 9u (Engelse tekst)

Filosofie praatgroep: zie Wijs 2e & 4e wo14u30-17u 
(mens & cultuur) 2e di 9u (bewust ouder) ma 14u (tweewekelijks) 2e & 4e vr 14u30

Frans beginners di 13u30 (beg. groep 3)
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Yoga relaxatie ma 9u-10u* &  
wo 9u-10u ma 10u15 en 11u15 do 11u-12u di 8u45, 9u50 en 10u55 

Yoga stoeloefening ma 15u30-16u30* vr 14u30 di 15u10 vr 10u15*

Zelfverdediging wo 15u-16u (10 lessen 
vanaf 15/1)

Zitgym & -dans ma 15u15*

Zumba ma 11u15-12u15* (Gold) ma 9u-10u (sept-juni) do 10u-11u wo 11u* (Gold) do 11u15,  
vr 9u15 en 10u30 ma 10u30 en 15u05

Zwemmen di 15u-16u do 16u (zwembad Strop) ma 16u

VORMING DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER
Astrologie 2 do/mnd 13u30-16u

Bakken 4e ma 9u vr 9u-12u en 14u-17u 
(brood bakken) zie Wijs 1e vr (zie Wijs) do 3e di 14u

Computer initiatie wo 9u-12u* di 9u30 (zie agenda) di 13u30-17u di 14u-16u30 (10 lessen 
vanaf 14/1) wo 14u di 9u-12u

Computer beginners di 14u-16u Zie Wijs do 9u wo 13u30

Computer  
gevorderden wo 9u-12u (vanaf januari) 9u-11u30 en 9-12u wo 14u-17u

Computerspreekuur wo 14u-17u, op afspraak op afspraak wo (2-weke-
lijks) niet tijdens zomer di 9u-12u, 13u-16u Zie Wijs ma 14u-16u (na 

afspraak)

Windows: 1e, 3e & 5e do-
vm, Mac-Apple: 1e, 2e:  vr 
9u15-11u30

3e do (9u-12u) na afspraak 14u-16u  
ma om de 14 dagen

ma en wo 10u-12u (op 
afspraak)

do-namiddag (op 
afspraak)

Computer  
Powerpoint

vr 14u (sep-dec)
ma 14u (jan-jun)

Computer tablets &  
smartphones di 9u-12u spreekuur op afspraak  

2e & 4de do 14u

vr 9u15-11u55 (smart-
phone)

do 9u15 (iPhone) 
do 13u30 (Android smart-
phone)
ma 13u30-16u10 (kaartjes 
maken op tablet)

do 13u30 (tablet begin-
ners)

spreekuur: 1e & 3e di 
14u-17u

1e & 3e wo 9u (iPadatlier 
gevord.)*
wo 9u (les iPad begin.)
spreekuur smartphone & 
tablet Android*: zie Wijs
korte cursussen: zie Wijs*

'leer werken' do 9u-12u 
(10 lessen vanaf 16/1)

 
di 9u-11u40 (opfris 
smartphone)

ma 10u-12u 
di 10u-12u30

Computeratelier ma 13u30-15u*

2e en 4e do 9u30 (basis 
kennis computer en 
internet noodzakelijk)
1e ma 9u15-11u30 (MAC-
atelier)
1e & 3e wo 9-11u30 (iPad-
atelier)

praatgroep pc: ma (1x/
maand)

Computer  
fotobewerking vr 14u-16u ma 10u-12u di 9u30 (korte reeks) ma 14u (sep-jun)

vr 14u (jan-jun)

Digitale fotografie 2e ma foto atelier 1e, 3e wo 9u15* praktijk: vr 9u-12u (begin-
ners, 4-lessenreeks) ma 14u

Duits vr 14u-15u30 (gevord.) 
do 14u (praktisch Duits) di 10u (2-wekelijks)

Engels beginners ma 13u40-14u40* Engels Wereldwijd:  
do 10u  (sept-juni)* ma 9u30-11u15 ma 11u-12u

Engels gevorderden ma 13u40-14u40* do 10u (sept-juni)* do 13u30 (Wereldwijd) ma 10u 
di 13u45 en 16u vr 10u (3e jaar)

Engels conversatie /
les

gr. 1: ma 14u45-15u45*
gr. 2: ma 15u50-16u50* di 10u* do 9u45-12u wo 9u30-11u50 ma 9u15 do 14u30, di 10u30 wo 10u (tweewekelijks) ma 9u en di 14u50 wo 10u (cultuur),  

vr 14u (Think & Chat) do 9u30 (praatgroep)

Engels op reis ma 11u vr 10u
Engelse taal & 
cultuur wo 9u-11u di 9u30 wo 9u (Engels Wereldwijd) wo 9u (Engelse tekst)

Filosofie praatgroep: zie Wijs 2e & 4e wo14u30-17u 
(mens & cultuur) 2e di 9u (bewust ouder) ma 14u (tweewekelijks) 2e & 4e vr 14u30

Frans beginners di 13u30 (beg. groep 3)

* niet tijdens schoolvakanties
* niet tijdens schoolvakanties
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Frans gevorderden vr 10u di 9u15-11u05 (niveau 2) do 9u30* (niv. 9) 9u30 (gev. 1),  
10u30 (gev. 2) di 8u40

Frans conversatie / 
les

Franse babbeltafel: di 14u-
16u (volgens agenda) ma 9u45-11u45 di 15u30-17u30 ma 9u30-11u50

di 13u15 (conversatie-
les), wo 10u-11u30  
(praatgroep)

do 10u* di 10u, 2-wekelijks (Bistro) di 10u20, wo 14u-16u30 
(praatgroep) di 10u (Bistro 2x/maand) ma 14u (praatgroep)

Gitaar wo 13u30 (beginners) ma 14u-15u30 wo 13u30, do 13u30 
tweewekelijks 

Griekse conversatie wekelijks di 9u30,  
do 13u45(gevorderden)

Nieuwe tijd 3e vr 14u (zie Wijs)

Italiaans di 13u30-16u35 di 10u-11u30 (conver-
satie) ma 9u, 10u45 & 13u15

vr 9u30-11u30 (basis)
vr 9u-11u (gevorderden)
vr 13u30-15u20 (begin.)
di 10u-11u (praatgroep)

tweewekelijks wo 10u15-
11u15 (praatgroep)

Koken vr 9u-12u30 (vrij atelier) zie Wijs zie Wijs
voor mannen: 4e vr 9u 
(groep 1),  
2e vr 9u (groep 2)

Kunst bespreken di 9u30 (zie Wijs)*
Kunstzinnige 
vorming ma 14u30-17u* 2e & 4e di 9u30 (zie Wijs)

Latijn, praatgroep ma 14u (1x/maand)

Leeszaal elke weekdag 9u30-
17u45 dagelijks Samen lezen (zie Wijs) leesclub 2e do 14u (oneven 

maand)

Mindfullness do 10u45-12u15 
(vanaf 3/10-6/2)

Muurkrant /  
discussiegroep vr 14u 2e & 4e do 13u30-15u  14u (2-wekelijks)

Muziekfilosofie vr 14u-16u (zie Wijs)
Muziek beluisteren 3e do 14u (zie Wijs)*

Notenleer ma 10u (gevorderden)
vr 9u (beginners)

Op stap met Neder-
lands in je buurt do 14u-16u* ma 10u* wo 9u30-11u30 ma 14u-16u* wo 9u30-11u30 do 10u vr 10u do 13u30*

Pensionering do 14u (1x/maand, zie 
Wijs)

Piano / keyboard wo 9u30 (keyboard) keyboard: ma en vr 
(volgens afspraak)*

Portugees 
beginners di 9u30-11u30

Rondetafel fin. en 
eco. actualiteit 2e di 9u (bewust ouder)

Russische  
praatgroep wo 10u-12u

Schaakles di 11u-12u 1e & 3e vr 14u (beg.),  
2e & 4e vr 14u (gevord.)

Spaans beginners do 10u-11u30 vr 9u-12u05 vanaf 15/1 wo 10u

Spaans medium ma 13u30 (niveau 2) di 9u30-11u20 di 9u30 (opfriscursus) ma 15u15-16u55* (niv 3) 
ma 13u30-15u10* (niv 5)

Spaans gevorderden ma 9u30-11u30 ma 9u30-12u10  
& vr 10u-11u30 di & vr 13u30 (praatgroep)* wo 9u30

Spaans conversatie 
/ les do 10u-11u30* do 10u-11u30*  

(praatgroep) di-voormiddag 10u* vr 10u15-11u40 (praat-
groep)

Spaans op reis wo 9u30-11u (8 lessen 
vanaf 15/1)

Stamboom- 
onderzoek

4e do 14u (niet in juli 
en aug) 1e do 14u (zie agenda) 2e do (oneven maand) 

kring Oude Bareel
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Frans gevorderden vr 10u di 9u15-11u05 (niveau 2) do 9u30* (niv. 9) 9u30 (gev. 1),  
10u30 (gev. 2) di 8u40

Frans conversatie / 
les

Franse babbeltafel: di 14u-
16u (volgens agenda) ma 9u45-11u45 di 15u30-17u30 ma 9u30-11u50

di 13u15 (conversatie-
les), wo 10u-11u30  
(praatgroep)

do 10u* di 10u, 2-wekelijks (Bistro) di 10u20, wo 14u-16u30 
(praatgroep) di 10u (Bistro 2x/maand) ma 14u (praatgroep)

Gitaar wo 13u30 (beginners) ma 14u-15u30 wo 13u30, do 13u30 
tweewekelijks 

Griekse conversatie wekelijks di 9u30,  
do 13u45(gevorderden)

Nieuwe tijd 3e vr 14u (zie Wijs)

Italiaans di 13u30-16u35 di 10u-11u30 (conver-
satie) ma 9u, 10u45 & 13u15

vr 9u30-11u30 (basis)
vr 9u-11u (gevorderden)
vr 13u30-15u20 (begin.)
di 10u-11u (praatgroep)

tweewekelijks wo 10u15-
11u15 (praatgroep)

Koken vr 9u-12u30 (vrij atelier) zie Wijs zie Wijs
voor mannen: 4e vr 9u 
(groep 1),  
2e vr 9u (groep 2)

Kunst bespreken di 9u30 (zie Wijs)*
Kunstzinnige 
vorming ma 14u30-17u* 2e & 4e di 9u30 (zie Wijs)

Latijn, praatgroep ma 14u (1x/maand)

Leeszaal elke weekdag 9u30-
17u45 dagelijks Samen lezen (zie Wijs) leesclub 2e do 14u (oneven 

maand)

Mindfullness do 10u45-12u15 
(vanaf 3/10-6/2)

Muurkrant /  
discussiegroep vr 14u 2e & 4e do 13u30-15u  14u (2-wekelijks)

Muziekfilosofie vr 14u-16u (zie Wijs)
Muziek beluisteren 3e do 14u (zie Wijs)*

Notenleer ma 10u (gevorderden)
vr 9u (beginners)

Op stap met Neder-
lands in je buurt do 14u-16u* ma 10u* wo 9u30-11u30 ma 14u-16u* wo 9u30-11u30 do 10u vr 10u do 13u30*

Pensionering do 14u (1x/maand, zie 
Wijs)

Piano / keyboard wo 9u30 (keyboard) keyboard: ma en vr 
(volgens afspraak)*

Portugees 
beginners di 9u30-11u30

Rondetafel fin. en 
eco. actualiteit 2e di 9u (bewust ouder)

Russische  
praatgroep wo 10u-12u

Schaakles di 11u-12u 1e & 3e vr 14u (beg.),  
2e & 4e vr 14u (gevord.)

Spaans beginners do 10u-11u30 vr 9u-12u05 vanaf 15/1 wo 10u

Spaans medium ma 13u30 (niveau 2) di 9u30-11u20 di 9u30 (opfriscursus) ma 15u15-16u55* (niv 3) 
ma 13u30-15u10* (niv 5)

Spaans gevorderden ma 9u30-11u30 ma 9u30-12u10  
& vr 10u-11u30 di & vr 13u30 (praatgroep)* wo 9u30

Spaans conversatie 
/ les do 10u-11u30* do 10u-11u30*  

(praatgroep) di-voormiddag 10u* vr 10u15-11u40 (praat-
groep)

Spaans op reis wo 9u30-11u (8 lessen 
vanaf 15/1)

Stamboom- 
onderzoek

4e do 14u (niet in juli 
en aug) 1e do 14u (zie agenda) 2e do (oneven maand) 

kring Oude Bareel

* niet tijdens schoolvakanties
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VOOR GEEN GELD UIT DE NOOD GEHOLPEN

DIENSTEN BOEI HORI KNOO MANT REGE THUI VLAS WATE SPEL HOVE WIBI
GRATIS DIENSTVERLENING
Bad of douche* • • • • • • • • •
Bib aan huis • • • • • • • • • • •

Bloeddrukmeting
•  

ma 13u-
16u30

• 
3e di

• 
1e do en 3e 

di 9u-11u

•  
1ste en 3de di, 

9u-12u

•  
ma-nm

Boodschappen-
bus • • • • • •

Ergotherapie • • • • • • • • • • •
di-vm

Maatschappelijk 
werker • • • • • • • • • • •

do-vm
Openbare  
computerruimte • • • • • • • • • • •

Psycholoog • • • • • • • • • • •
wo-nm

Telefooncirkel/
ster, Ziek-o-foon • • • • • • • • • •
BETALENDE DIENSTVERLENING
Gelaats verzorging • • • • • • • • •
Haarverzorging • • • • • • •
Klusjesdienst • • • • • •
Manicure • • • • • • • • • • •
Middagmaal • • • • • • • • • • •
Pedicure • • • • • • • • • • •
Reparatie kledij • •

ma 14u-16u
Samen winkelen 
met begeleiding • • • • • • • • • •
Thuiszorg • • • • • • • • • •
Vervoer • • • • • • • • • • •
Voetreflexologie •

• = beschikbaar       • = op afspraak

Heb je thuis kleine klussen die je zelf 
niet meer kan doen? Dan kan je voor 
haast geen geld bij de klusjesdienst 
in je lokaal dienstencentrum terecht.

Georges is de klusjesman van De 
Waterspiegel. “Mijn werk is heel 
gevarieerd. Dat gaat van een simpele 
lamp vervangen over het schilderen 
van een deur tot het herstellen van 
waterschade. Zodra een aanvraag 

binnenkomt, maak ik een afspraak. 
Soms moet ik passen want mijn moge-
lijkheden zijn natuurlijk beperkt. Ik 
adviseer de mensen dan wat ze het 
best kunnen doen. Ik ga ook mee met 
de ergotherapeut om hulpmiddelen 
zoals steunbeugels te plaatsen.”
Voor deze dienstverlening betaal je 
2,50 euro per begonnen uur, plus 
een verplaatsingsvergoeding en de 
kosten van vervangstukken.

Klusjesdienst

* bad/douche is enkel gratis zonder hulp van een verzorgende in het ldc

"Een deur schilderen?  
Een steunbeugel plaatsen?"



Deze winter kan je weer van alles beleven in onze 
Oost-Vlaamse domeinen en erfgoedsites. Geniet van 
winterse wandelingen in het Oost-Vlaamse landschap 
en van heerlijke Oost-Vlaamse streekproducten.

www.oost-vlaanderen.be/wintertijd
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Chemo, bestralingen, medicatie … je houdt het beter vol met zo nu en dan een goeie babbel. Dat kan met 
een lotgenoot zijn. Maar ook met iemand van de Kankerlijn, met een buddy of met een zorgvrijwilliger, zoals 
Marien hierboven. Vorig jaar liepen onze zorgvrijwilligers alles samen zo’n 30.000 keren langs bij patiënten 
in ziekenhuizen over heel Vlaanderen. Gewoon om te luisteren. En hen 30.000 keren te laten voelen dat ze 
er niet alleen voor staan. 

 
Elke dag komen duizenden mensen op tegen kanker.
Ontdek wat ze allemaal doen op www.komoptegenkanker.be/watdoenwe

Je kunt je niet voorstellen wat  
een kop koffie kan doen tegen kanker.


