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— De fit-o-meter
Een reeks bewegingsoefeningen, 
aangepast aan je niveau.

Nieuw fietsseizoen
Met de intrede van de lente start ook het nieuwe fietsseizoen. Fietsvrijwil-
ligers Marnix De Mey en Peter Van Damme staan al te popelen. Lees meer 
op pagina 5.
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Beste senior,

Met ouder worden wordt de 
kans ook groter dat je valt tijdens 
het sporten of bewegen. Toch: 
de schrik om te vallen mag je 
niet beletten fysiek actief te 
blijven. Tijdens de ‘Week van de 
Valpreventie’ (20-24 april) krijg 
je alle tips die je nodig hebt om 
zonder problemen fit te blijven. 
Bovendien vind je in die week 
in elk lokaal dienstencentrum 
een fit-o-meter om je stabiliteit 
gratis te testen. Tip: er is telkens 
ook een dag voorzien met gratis 
begeleiding. Trouwens: binnenkort 
start ook het nieuwe fietsseizoen. 
Ook daarover lees je alles in deze 
‘Wijs’.

Voor wie het liever iets rustiger 
heeft, presenteren sommige 
centra een fototentoonstelling 
over hun dienstverlening en hoe 
daaruit mooie ontmoetingen 
groeien.

Lees tot slot ook hoe je vanaf 
29 april kan inschrijven voor de 
nieuwe wedstrijd ‘Jong en Oud 
in Gent’, en hoe je van ‘Gent 
knapt op’ 30.000 euro kan krijgen 
om je woning te renoveren én 
toegankelijker te maken.

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal beleid, 

Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, 
Seniorenbeleid en Financiën
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— Caramboletornooi
De 23ste editie tussen de lokale  
dienstencentra vindt plaats in maart.

 84
—  Boodschappenbus
Samen met de buren naar de 
supermarkt.
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Week van de 
Valpreventie
Onder het motto ‘Laat angst om te vallen je leven niet bepalen’ 
kan je tijdens de Week van de Valpreventie je stabiliteit gratis 
testen met de fit-o-meter. Een reeks bewegingsoefeningen, 
aangepast aan je niveau, die je gemakkelijk ook thuis kunt doen.

Een stomme valpartij 
op oudere leeftijd kan 
je hele leven overhoop 
halen. Vaak zijn de licha-
melijke gevolgen serieus, 
maar vaak nog erger is 
de valangst die je eraan 
overhoudt. “Mensen 
krijgen schrik waardoor 
ze minder bewegen. Dat 
moet je juist niet doen. 
Ouderen met valangst 
hebben meer kans om te 
vallen. De beste garantie 
om vallen te voorkomen, 
is in beweging blijven”, 
zeggen  ergotherapeuten 
Evelien,  Charlotte en 
Sofie.

Dagelijkse routine
De ervaring leert dat 
mensen vaak een zetje 
in de rug nodig heb-
ben om actief te blijven. 
“Daarom pakt elk lokaal 
dienstencentrum in de 
Week van de Valpreventie 
(20-24 april) uit met de 

 fit-o-meter: een parcours 
met 10 oefeningen die 
focussen op lenigheid, 
evenwicht en spierkracht. 
Grote foto’s tonen wat 
je juist moet doen. Op 
één dag kan je het par-
cours onder begeleiding 
afleggen en krijg je een 
drinkfles cadeau. Voor 
bezoekers in een rolstoel 
of met een rollator zijn 
er oefeningen in zit. Elke 
deel nemer krijgt een 
boekje met alle oefenin-
gen mee naar huis, zodat 
je kan blijven oefenen. 
Want bewegen moet een 
dagelijkse routine wor-
den, zoals je tanden poet-
sen. Zo kweek je reflexen 
om niet te vallen, als je je 
evenwicht verliest”, klinkt 
het bij de drie ergothera-
peuten.

Oude auto
Een raad die vrijwilliger 
Jeanine ter harte neemt. 

“Ik begeleid het stoeltur-
nen en heb er zelf deugd 
van. Ik heb veel last aan 
mijn knieën, maar dat 
gaat nu een stuk beter. 
Plus, in groep stimuleer 
en motiveer je elkaar.”  
Ook Marie José is een 
trouwe ‘stoelturner’. In de 
zomer viel ze zwaar op de 
Graslei. “Iedereen raadde 
mij af om nog alleen op 
stap te gaan. Maar ik laat 
me dat niet afpakken. Ik 
heb dat nodig: de buiten-
lucht, het menselijke con-
tact. Zoals vroeger wordt 
het natuurlijk nooit. 
Maar als je regelmatig 
beweegt, word je leniger 
en heb je minder schrik 
om te vallen. Het is zoals 
een oude auto. Hij kraakt 
in zijn voegen. Maar als je 
er zorg voor draagt, blijft 
hij rijden.”

www.valpreventie.be

DE FIT-O-METER
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10  
oefeningen

20.04
FOTOTENTOONSTELLING
Vernissage fototentoonstelling met 
ervaringen en getuigenissen van 
cliënten over de dienstverlening 
van het lokaal dienstencentrum

De Boei, De Vlaschaard, 
De Waterspiegel

20.04
INFOSESSIE

Infosessie over outreachend wer-
ken. Sinds enkele jaren is het de 
opdracht van je ldc om zelf meer 
naar de mensen toe te stappen. 
Gevolgd door opening fototen-
toonstelling.

Wibier

21.04
VOORDRACHT

Over langer zelfstandig thuis 
wonen met technologische hulp-
middelen (persoonlijk alarm, parlo-
foon, elektrische rolluiken).

De Regenboog

21.04
FOTOTENTOONSTELLING

Expo met impressies en getuige-
nissen van de dienstverlening 
 buitenhuis (ergo aan huis, buurt-
zorg, antenne) en de mooie 
ontmoetingen die daaruit voort-
vloeien.

De Knoop
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KORT

Inloophuis dementie Biljarttornooi
Voor biljartliefhebbers is maart de top-
maand. Want dan vindt al de 23ste editie 
van het caramboletornooi (vrij spel)  
tussen de lokale dienstencentra plaats.

Het programmaschema ziet er als volgt 
uit:
• De achtste finales vinden op 10 en 

12 maart plaats in De Waterspiegel 
vanaf 13.30 uur.

• De kwartfinales worden op 17 en 
19 maart gespeeld in Wibier vanaf 
13.30 uur.

• De Thuishaven maakt zich op  
24 maart op voor de halve finale. 
Start om 13.30 uur.

• De Horizon is op donderdag  
26 maart vanaf 13.30 uur gastheer 
voor de finale. Maar opgelet! Door 
de verbouwingen in het ldc wijkt 
men voor de finale uit naar de  
cafetaria van het zwembad Van 
Eyck (Veermanplein 1) vlakbij.  
Na de bekeruitreiking is iedereen 
welkom op de receptie.

Maandag 16/3, 19 u. - 20.30 u.
In ldc De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125, Ledeberg
Lezing: Juridische kwesties
Advocaat Dieter Vanoutrive maakt je wegwijs in juridische kwesties (autorijden, 
testament, zorgvolmacht, bewindvoering).

Maandag 20/4, 19 u. - 20.30 u.
In buurtzaal De Kluts, Linnenstraat 27
Lezing: Zin en onzin van remmende medicatie
Dr. Ann Sieben belicht de stand van zaken van het wetenschappelijke onderzoek.

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

Bij de start van de  
6de editie van de wed-
strijd ‘Jong en oud in 
Gent’ op woensdag  

29 april worden jongeren en ou-
deren vanaf 9.30 uur uitgenodigd 
voor een gratis ontbijt. Je kan 
er in gesprek gaan over onder-
werpen die beide generaties na 
aan het hart liggen en inspiratie 
opdoen voor de wedstrijd, die 
activiteiten tussen jongeren en 
ouderen promoot. 
Iedereen kan aan de wedstrijd 

deelnemen. Projecten kan je 
indienen tot 31 augustus. De 
drie winnaars worden bekendge-
maakt tijdens de Seniorenweek in 
november.

Meer info (ontbijt + wedstrijd): 
https://jongenoudingent.be/ (door-
klikken op prikbord),  
Bie.Hinnekint@stad.gent of aan  
het onthaal van je ldc.

Inschrijven voor ontbijt kan bij  
team Regie Ouderenzorg:  
Jessica.Claeys@stad.gent

Is je huis aan renovatie toe? Heb je 
niet genoeg budget om te renove-
ren? Heb je extra noden nu je ouder 
wordt? Neem dan zeker contact op 
met Gent knapt op. 55-plussers met 
beperkte financiële middelen kunnen 
30.000 euro krijgen om hun woning 
te renoveren én toegankelijker te ma-
ken. Bij dat laatste denken we bijvoor-
beeld aan een traplift, inloopdouche, 
bredere deuren of hellende vlakken. 

‘Gent knapt op’ zorgt ook voor gratis 
en goede technische begeleiding. 
Zo hoef je je bij de renovatie geen 
zorgen te maken over planningen en 
offertes.
Ouderen uit heel Gent kunnen hier-
voor inschrijven door te bellen naar 
0492 40 42 70 of te mailen naar  
info@gentknaptop.be.

Meer info op www.gentknaptop.be

Gent knapt op

29 APRIL: EUROPESE DAG VAN SOLIDARITEIT JONG EN OUD 

Intergenerationeel ontbijt jong en oud
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Nieuw fietsseizoen
Peter is de man van de sportievere 
fietstochten. “We spreken dan van 
afstanden van 35 tot 40 kilometer.  
Dat is toch al voor de meer ge-
oefende fietser. Het tempo ligt ook 
hoger. Het is zeker geen koers, maar 
evenmin een fietswandeling.” 
Mag het iets minder zijn, dan moet 
je in Wibier zijn waar Marnix recrea-
tieve fietstochten organiseert. “Kor-
tere tochten van rond de 25 km met 
een lagere gemiddelde snelheid. 
Niet alleen de afstand verschilt, ook 
de manier van fietsen. Mensen voe-
len zelf wel aan welke groep voor 
hen haalbaar is. Sowieso rijden de 
traagste fietsers vooraan. Zij geven 
het tempo aan. De anderen, onder 
wie ook de elektrische fietsers, moe-
ten volgen.”
“Het accent ligt op gezonde bewe-
ging. We stimuleren dat deelnemers 
een inspanning doen. Het zijn geen 
uitstappen langs bezienswaardig-
heden waarvoor we telkens stop-
pen. Onderweg houden we maar 
één tussenstop, om iets te drinken 

en naar het toilet te gaan”, bena-
drukken Peter en Marnix. “Ook het 
sociaal contact is belangrijk. Samen 
fietsen schept een band. Als groep 
hangen we goed aan elkaar. Zonder 
overdrijven kan je stellen dat we een 
vriendengroep zijn.”

Geen kiezelstenen 
In de voorbereiding kruipt veel tijd. 
“We gaan voor mooie, rustige en 
veilige wegen. Baantjes met kiezel-
stenen mijden we. In de 10 jaar dat 
ik nu fietsvrijwilliger ben, heb ik 
één zware valpartij meegemaakt 
en dat was op zo’n wegdek”, vertelt 
Peter. “Een goeie route is meestal 
een combinatie van fietsknooppun-
ten en gewone banen. We volgen 
minder de geijkte fietsroutes, omdat 
daar nogal veel kasseistroken in 
voorkomen en daar houdt ons 
publiek niet van. Het grootste pro-
bleem is eigenlijk om een geschikte 
tussenstopplaats te vinden. Want 
veel cafés gaan pas open rond  
17 uur.”

Veiligheid
Veiligheid houden Peter en Marnix 
hoog in het vaandel. “We werken 
met een pool van wegkapiteins. 
Vanaf 15 deelnemers kunnen die 
op kruispunten het andere verkeer 
tegenhouden. Er rijdt ook altijd 
iemand achteraan om te waar-
schuwen voor het achteropkomen-
de verkeer en ervoor te zorgen dat 
er geen gaten in de groep vallen.  
Bij slecht weer starten we niet. Maar 
je moet natuurlijk ook zelf uit je dop-
pen kijken. In groep fietsen is niet zo 
eenvoudig. Mensen babbelen veel, 
letten niet altijd op en vóór ze het 
beseffen, liggen ze er.”
Een goede voorbereiding is al half 
gewonnen. “Dus draag zeker een 
fluohesje en fietshelm. En zorg 
ervoor dat de batterijen van je 
elektrische fiets volledig opgeladen 
zijn en je banden goed opgepompt 
zijn. Heb je een speciale fiets met 
niet-courante maten, breng dan ook 
een binnenband mee.”

Met de intrede van de 
lente schiet ook het nieuwe 
fietsseizoen in De Boei, 
De Waterspiegel, Speltincx 
en Wibier uit de startblokken. 
Fietsvrijwilligers Marnix De 
Mey en Peter Van Damme 
staan al te popelen. “We zijn 
er opnieuw in geslaagd om 
nieuwe en haalbare, veilige 
routes uit te stippelen. 
Gezonde beweging en sociaal 
contact staan voorop.”

GEZOND BEWEGEN
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Fietskalender 2020

MAART
di 10/3 13.45 u. Zwijnaarde (38 km) De Waterspiegel

do 19/3 13.45 u. Melle (25 km) Wibier

ma 23/3 13.45 u. Waarschoot (37 km) De Boei

APRIL
do 2/4 13.45 u. Wetteren (30 km) Speltincx

di 7/4 13.45 u. Eeklo (45 km) De Waterspiegel

do 9/4 13.45 u. Wippelgem (25-30 km) Wibier

do 16/4 13.45 u. Drongen (35 km) Wibier

ma 27/4 13.45 u. De Pinte - Sint Denijs (33 km) De Boei

INSCHRIJVEN

Om organisatorische redenen vragen we om je in 
te schrijven bij het lokaal dienstencentrum dat de  
fietstocht organiseert!
Dat kan telefonisch of aan het onthaal. Breng wel 
altijd je fietspas mee bij vertrek: € 10,00  KT 2,00 
(één jaar geldig in alle centra vanaf aankoopdatum) 
of per tocht: € 3,00  KT 0,60.

Bij onzeker weer kan je het organiserende 
centrum contacteren tot 12.30 u.
Wijzigingen in de ritten zijn altijd mogelijk.  
Daarom is het belangrijk dat je vooraf inschrijft.

Zorg dat je fiets in orde is: banden voldoende 
opgepompt en batterijen van de elektrische fietsen 
voldoende opgeladen.

Tijdens de Gentse sportdag 55+ op 8 oktober 
worden er fietstochten georganiseerd om 9.30 u. 
en 13.30 u. met vertrek aan de Rozebroeken in 
Sint-Amandsberg.

MEI
do 7/5 13.45 u. Hyfte (35 km) Speltincx

ma 11/5 13.45 u. Ronsele (37 km) De Boei

di 12/5 9.15 u. Dagtocht Beernem/Koewacht 
(75 km)

De Waterspiegel

do 14/5 13.45 u. Destelbergen (25-30 km) Wibier

do 28/5 13.45 u. Merendree (35 km) Wibier

JUNI
do 4/6 13.45 u. Gijzenzele (35 km) Speltincx

di 9/6 13.45 u. Bellem (45 km) De Waterspiegel

do 11/6 13.45 u. Lochristi (25-30 km) Wibier

ma 15/6 13.45 u. Vinderhoute - Merendree 
(38 km)

De Boei

do 18/6 13.45 u. Zevergem (35 km) Wibier
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JULI
do 2/7 13.45 u. Moortsele (35 km) Speltincx

di 7/7 13.45 u. Assenede (45 km) De Waterspiegel

do 9/7 9.45 u. Dagtocht picknick  
Gontrode (55 km) 

Wibier

do 16/7 9.15 u. Dagtocht picknick  
Zwalm (75 km)

Wibier

AUGUSTUS
di 4/8 13.45 u. Sas van Gent (45 km) De Waterspiegel

do 6/8 9.15 u. Dagtocht Dendermonde
(75 km)

Speltincx

ma 10/8 13.45 u. Vosselare (38 km) De Boei

do 13/8 13.45 u. Drongen (25-30 km) Wibier

do 20/8 13.45 u. Lievegem-Lovendegem  
(35 km)

Wibier

SEPTEMBER
do 3/9 13.45 u. Laarne (35 km) Speltincx

di 8/9 13.45 u. Wachtebeke (40-50 km) De Waterspiegel

do 10/9 13.45 u. Belsele (25-30 km) Wibier

ma 14/9 13.45 u. Verrassingstocht (37 km) De Boei

do 24/9 13.45 u. Nevele (35 km) Wibier

OKTOBER
do 1/10 13.45 u. Afsluitfietstocht (20 km) Speltincx

ma 5/10 13.45 u. Evergem/Sleidinge/Bargiebos 
(39 km)

De Boei

di 6/10 13.45 u. Ertvelde (40-50 km) De Waterspiegel

do 8/10 9.30 u. 
13.30 u.

Gentse sportdag 55+ Rozebroeken
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DE BOEI

Vaartstraat 2A
9000 Gent

 09 266 34 88
www.ocmwgent.be/De-Boei

 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  
2 maart 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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FIT-O-METER

‘Ambassadeur’ van de fit-o- 
meter is Paul Van Heysbroeck 
(75). Als bezieler van het 
kalligrafie-atelier kennen velen 
in De Boei hem als de rust zelve. 
Maar daarnaast is Paul een heel 
energiek en actief baasje. “Een 
zittend gat heb ik nooit gehad, 
onder het motto ‘Rust roest’. 
Ik zat in de jeugdbeweging. 
Fietsen, zwemmen, tennis, noem 
maar op. De laatste jaren was 
het allemaal wat minder, ook al 
omdat ik wegens slijtage een 
heupprothese kreeg. Rond de 
jaarwisseling speelde ik met het 
idee om ook een nieuwe knie te 
laten steken. Gelukkig volgde 
ik de raad van mijn kinesist om 
weer wat meer te bewegen. 
In enkele weken tijd is mijn 
conditie spectaculair verbeterd. 

Ik voel me nu zo goed dat ik de 
operatie heb laten uitstellen.”
“Eigenlijk pluk ik nu de vruchten  
van een heel leven lang bewe-
gen”, vervolgt Paul. “Ik voel me 
fris en energiek. Ik voetbal met 
mijn kleinkinderen en werk in 
de tuin. Als ik na een fietstochtje 
met kameraden thuiskom, over-
valt me het gevoel dat ik enkele 
dagen weg ben geweest. Zo’n 
deugd doet dat. Al die positieve 
ervaringen wil ik graag door-
geven aan andere bezoekers 
en hen motiveren om deel te 
nemen aan de fit-o-meter. Een 
ander idee is om in de ontmoe-
tingsruimte een hometrainer te 
plaatsen. Zo kunnen mensen het 
hele jaar door op een laagdrem-
pelige manier in compagnie 
blijven bewegen.”

Rust roest
Op dinsdag 21 april kan je na het gezond ontbijt met Bea en 
Lien onder begeleiding deelnemen aan de fit-o-meter, een 
reeks bewegingsoefeningen aangepast aan je niveau. Die hele 
week kan je het parcours ook op eigen houtje afleggen.
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Stoelturnen
Liliane mag er dan al 86 zijn, elke 
dinsdagnamiddag is ze present voor 
een uurtje stoelturnen. “Ik krijg daar 
energie van. Het brengt de bloed-
circulatie op gang. En op maandag 
doe ik hier aan stoelyoga. Dat is dan 
weer meer ontspannend.”
Zo veel mogelijk blijven bewegen. 
Het is één van de belangrijkste 
adviezen die ergotherapeut Céline 
Debisschop aan de bezoekers van 
De Boei meegeeft. “Wat je nog kan, 
moet je onderhouden en versterken. 
Want de beste garantie om vallen te 
voorkomen, is in beweging blijven.”

Evenwicht bewaren
Het is een raad die Liliane zeer ter 
harte neemt. “Ik ben al eens zwaar 
gevallen in de bus, want de chauf-
feurs wachten niet altijd tot je zit om 
te vertrekken. Met dat uurtje stoel-
turnen krijg ik meer kracht in mijn 
benen, mijn spieren voelen minder 
stram aan. En je doet niet alleen zit-
tend oefeningen, maar ook met de 

stoel als steunpunt. Dat is goed om 
je evenwicht te bewaren. Ik woon 
alleen en doe nog zoveel mogelijk 
zelf mijn huishoudelijk werk. Ik wil 
dat graag zo houden, zo lang het 
gaat. Bewegen staat voor mij gelijk 
met therapie.”
“Prima aan stoelturnen is ook dat 
het geen competitie is om de beste 
van de klas te zijn. Iedereen doet het 
op zijn of haar manier, naar eigen 
kunnen. Plus, je bent eens onder de 
mensen, je hebt tijd om een babbel-
tje te slaan.”

Extra stimulans
Micheline startte met stoelturnen 
op aanraden van Céline. “Je kan wel 
thuis alleen oefeningen doen, maar 
dat komt er niet altijd van. In groep 
help en stimuleer je elkaar. En ik voel 
wel degelijk het effect. Zo’n uurtje 
bewegen, dat doet deugd.”
“En onderschat het niet. Het is 
lastiger dan je denkt. We hebben 
met Isidoor een voortreffelijke 

lesgever. Hij werkt op maat van 
iedereen. Voor wie meer aankan, zijn 
er moeilijker oefeningen. Hij werkt 
ook op uithouding. Elke oefening of 
beweging moet je proberen 12 keer 
na elkaar te doen.”
Isidoor is leerkracht LO en be-
wegingsrecreatie. “Ik probeer 
zoveel mogelijk afwisseling in de 
oefeningen te steken en op alle 
spiergroepen te werken. Armen en 
benen bewegen, langzaam je rug 
opendraaien want veel ouderen 
ondervinden daar last. Bijvoorbeeld 
om zich te bukken en weer recht te 
komen.”
“Minder mobiele mensen komen nu 
eenmaal weinig buiten. Een uurtje 
bewegen is echt een moment waar-
naar ze uitkijken. Een groep als deze 
is daarom een dankbaar publiek om 
les aan te geven.”

Stoelturnen, op dinsdag 15 u. - 16 u.,  
€ 62,50  KT 11,50 (25 lessen) of  
tienbeurtenkaart € 30,00  KT 6,00.

“Veel ouderen voelen 
zich nog te goed voor 
stoelturnen. Ze hebben 
ongelijk. Je ontwikkelt 
meer kracht en je loopt 
minder risico om te vallen. 
Ik beschouw het als een 
vorm van preventie. Zo kan 
ik met een gerust gemoed 
zelfstandig blijven wonen.”

DEUGD DAT DAT DOET
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bij een gezelschapsspel of 
vrijblijvende babbel.
� 14 u., in ontmoetingsruimte 
€ gratis
✍  aan onthaal of telefonisch
L begeleiding: Monique  

Vanderhaeghen 

Mantra’s en energie
Het zingen van klanken, die 
hart en ziel raken, en levens-
energie opwekken.
� 15 u. tot +/- 17.15 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 17/3, 
L Maximaal 12 personen. 

Zorg voor losse kledij, flesje 
water en fleece dekentje. 
Begeleiding: Amari.

Nieuw! Workshop  
wandelbegeleider
Hoe word je een goede 
wandelbeleider? Wat komt er 
tijdens de voorbereiding al-
lemaal bij kijken? Ervaren gids 
Gilbert Dumez vertelt het je.
� 15 u. - 17.15 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  voor 17/3, 
L maximaal 15 personen

Woensdag 18 maart
Volksspelen
Met de buurtwerkers van 
MOVE 9000. Je speelt in groep 
tegen elkaar. Voor de eerste 
drie ligt een verrassing klaar.
� 14 u.
€ gratis

Vrijdag 20 maart
Magisch Vrijwilligersfeest
Het centrum is vandaag 
gesloten. We verwennen onze 

Donderdag 12 maart
Uitstap
Bezoek aan La Piscine 
Roubaix
Dit vroegere zwembad in de 
Noord-Franse stad Roubaix 
is omgetoverd in een mooi 
museum, met schilderijen, 
beelden, keramiek, tekenin-
gen, design en textiel. Vooral 
de presentatie van de collec-
tie sculpturen in het vroegere 
bad steelt de show!

�  verzamelen om 10.15 u. 
vertrekhal Sint-Pieterssta-
tion, vertrek trein: 10.39 u.

€ 15,00  KT 3,00 (toegangs-
prijs + Franstalige gids)  
Treinticket zelf aan te 
kopen: € 14,20. 
Lunch vrijblijvend.

✍  vóór 10/3, 
L Maximaal 20 deelnemers. 

Begeleiding: Yolande 
Schelstraete.

Maandag 16 maart
Pannenkoeken
� 14 u.
€ 2,50 per portie
L vers gebakken door  

Emilienne

Dinsdag 17 maart
Franse babbeltafel
Voor wie Franstalige buurt-
bewoners wil leren kennen 

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

Zaterdag 29 februari t.e.m. 
zondag 8 maart
Week van de vrijwilliger

Maandag 2 maart
Start inschrijvingen
� vanaf 9 u., deuren pas open 

om 8.30 u. 

Vrijdag 6 maart
Wafels
� 14 u.
€ 2,50 per portie
L Vers gebakken door  

Emilienne. Op = op!

Dinsdag 10 maart
Gegidste  
natuurwandeling Assels
Een tocht van 5 km met een 
gids door het natuurgebied 
Assels in Drongen-Afsnee.
�  verzamelen om 13.30 u. op 

Sint-Michielsbrug, waar we 
de bus naar het Drongen-
plein nemen, of stipt om  
14 u. aan Drongenplein. 
Duur wandeling: 2 u.

€ 3,00  KT 0,60 (eenmalige 
deelname)

✍  vóór 10/3, 
L Draag gepaste kledij.  

Begeleiding: Bernard 
Beeuwsaert.

Woensdag 11 maart
50ste Bingooo! 
� 14 u. - 17 u.
€ 0,25 per bingoblaadje
L met Noëlla, Annie en Eduard

De Boei  
wandelt!
Elke vrijdag 
om 9.30 u. 
vertrekken 
wandel-
liefhebbers 
vanuit de 
Boei om een 
uurtje te wan-
delen in volle 
gezelligheid. 
Gratis!

Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 74.  
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., elke maandag  
€ gratis
L met Mireille Van Walle, in de ontmoetingsruimte
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  Toegankelijk

✍  vóór 20/3, 
L Maximaal 10 deelnemers, 

bij grote interesse extra les 
mogelijk in namiddag.  
Deel 2 op vrijdag 3/4.  
Meebrengen: je laptop (in-
dien mogelijk).  
Lesgever: Daniël De Ridder.

Reizen door de tijd
Vrouwen in de frontlinie van 
de Lage Landen – de vroeg-
moderne tijd

Kennismaking met dames uit 
de Lage Landen die gewapen-
derhand de strijd zijn aange-
gaan. We zoomen vooral in 
op de periode van de 16de tot 
de 18de eeuw, toen de wapens 
opnemen voor vrouwen een 
radicale keuze was.
� 14 u. - 15.30 u. met pauze
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 20/3, 
L Maximaal 12 deelnemers. 

Spreker: Els.

Woensdag 1 april
Paasfeest

€ 4,50  KT 3,15
✍  vóór 17/3, 
L maximaal 25 deelnemers

Woensdag 25 maart
Fotovoorstelling van alle 
bezoekers van De Boei
Vandaag kan je foto’s, genomen 
tijdens onze evenementen, 
feesten, binnen- en buitenacti-
viteiten, bewonderen en indien 
gewenst bestellen. 
� 14 u. - 16 u.
€ gratis  

Opgelet: foto’s kan je bestel-
len mits betaling ná de 
fotovoorstelling: € 0,25 cent 
per foto

✍
L begeleiding: Mireille Van 

Walle

Vrijdag 27 maart
Computerworkshop
Windows 10 –  
belangrijke tips
Deel 1
Deel 1 van een tweedelige 
workshop:
• Je koppelt enkele applica-

ties aan documenten om ze 
vlugger te openen. 

• Bij elke update is wel een 
instelling gewijzigd, dus 
zoek je hoe je die weer kunt 
vastzetten. 

• Je koppelt je nieuwe printer 
als standaardapparaat.

• Je past de lettergrootte van 
jouw scherm aan. 

Meer dan basiskennis pc vereist. 
Uitgebreide handleiding be-
schikbaar. 
� 9 u. - 12 u.
€ 3,00  KT 0,60 

vrijwilligers met een onvergete-
lijk magisch feest.

Maandag 23 maart
Heerlijke bakverzinselen 
van ‘de Zoete Koekskes’
� 14 u.
€ prijs varieert naargelang de 

taart

Start fietsseizoen 
Fietsen naar Waarschoot  
Tocht van 37 km.
Vandaag wordt ook de fiets-
kalender 2020 uitgedeeld.
Kom stipt om 13.30 u. naar De 
Boei met een geldige fietskaart 
of koop er meteen één aan het 
onthaal.
� 13.30 u., vertrek stipt om 

13.45 u.
€ fietskaart: 10,00  KT 2,00  

of per tocht: 3,00  KT 0,60
✍  vóór 23/3, kan ook telefo-

nisch indien je over een 
geldige fietskaart beschikt 

L begeleiding: Marc  
Ceulemans, Jacques De Smet

Dinsdag 24 maart
Nieuw!  
Workshop wandelinitiator
Hoe gebruik en onderhoud je je 
materiaal, zoals wandelschoe-
nen, wandelstokken of een rug-
zak? Wat doe je bij een verwon-
ding? Met Gilbert Dumez.
� 15 u. tot +/- 17.15 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  voor 17/3, 
L maximaal 15 personen

Gezond ontbijt met  
de Fitte Fijnproevers
� om 8.30 u. stipt

Schaken

� 14 u., op vrijdag
€ gratis
L met Julien De Rycke,  

in de ontmoetingsruimte

Wiezen

�  13.30 u., elke dinsdag  
en donderdag

L  met Hubert Neyt

Gezelschapsspelen

� 14 u., elke vrijdag
€ gratis
L met Line Schoofs en Evy 

Derynck, in de ontmoetings-
ruimte
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Surplus-
namiddagen 
Speciaal 
voor buurt
bewoners die 
moeilijk tot in 
het centrum 
geraken, 
organiseren we 
wekelijks een 
aangepaste 
activiteit.
Op aanvraag 
word je 
opgehaald en 
terug naar huis 
gebracht.

Slagerij Marc & Hilde onthaalt 
je op een lentesoep, een 
hoofdgerecht in buffetvorm 
(varkenswangetjes met warme 
groenten en frieten), plus een 
paaslekkernij.
Daarna dansen met dj Hubert.
� vanaf 11.30 u., het eten 

wordt geserveerd om 12 u. 
stipt

€ 19,00  KT 13,30 (drank en 
dessert niet inbegrepen) 
Je kan 20 UiTPAS-punten 
ruilen voor € 5,00 korting.

✍  vóór 25/3 of tot volzet, 
voorkeur tafelschikking 
doorgeven

L maximaal 65 personen

Vrijdag 3 april
Computerworkshop
Windows 10 -  
belangrijke tips
Deel 2
Zie 27/3.
� 9 u. - 12 u.
€ 3,00  KT 0,60 
✍  vóór 27/3, alleen voor wie 

deel 1 volgde! 

Wafels
� 14 u.
€ 2,50 per portie
L vers gebakken door  

Emilienne

Woensdag 8 april
Informatieve voordracht
Actief en gezond ouder 
worden in je buurt
Een beweegcoach legt de 
voordelen van lichaamsbewe-
ging uit en je krijgt tijdens de 
sessie handige tips en tricks 
mee om meer te bewegen 
thuis en in je buurt.
� 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍  vóór 6/4
L maximaal 25 deelnemers, 

spreker: Dempsey Demeyer

Bingooo! 
Zie 11/3.

Vrijdag 10 april
Nieuw!  
Workshop paasmandjes
Leuke activiteit voor oma’s en 
kleinkinderen. Een mandje 
maken om op Pasen met 
eitjes te vullen of op Moeder-
dag met pralines. Of om op 
een verjaardag te trakteren 
met snoepjes, of als bedan-
king voor een lesgever op het 
einde van het activiteiten- of 
schooljaar.

� 14 u. tot ten laatste 
17.30 u. (afhankelijk van 
knutselproject)

€ 3,00  KT 0,60 (inclusief 
knutsellijm)

✍  vóór 3/4, 
L Meebrengen: kleurrijke 

tijdschriften, een restje 
zijde-, geschenk- of  
crêpepapier + een penseel 
om lijm aan te brengen. 
Lesgeefster: Els Staes.

Maandag 13 april
Paasmaandag
Het centrum is gesloten.

Woensdag 15 april
Startseizoen petanque
I.s.m. Move 9000. Alternatief 
bij slecht weer: partijtje sjoe-
len of teerling.  
Vanaf de zomervakantie kan 
petanquen in combinatie met 
kinderanimatie (vanaf 6 jaar).
�  15 u. - 17 u., elke woens-

dag
€ gratis

Vrijdag 17 april
Iconografie van  
het Lam Gods
Bernard Beeuwsaert projec-

teert het Lam Gods op groot 
scherm en bespreekt voor jou 
het volledige retabel. Want het 
veelluik omvat vele geheimen, 
die nog niet allemaal ontrafeld 
zijn.
De diefstal van het paneel De 
Rechtvaardige Rechters komt 
niet aan bod!
� 14 u. - 15.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
L spreker: Bernard  

Beeuwsaert

Maandag 20 april t.e.m.  
vrijdag 24 april
Week van de  
Dienstverlening en  
de Valpreventie

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

Emilienne

Week van de  
Dienstverlening
Vernissage fototentoonstelling
Feestelijke opening van de 
Week van de Dienstverlening.
Kom luisteren naar de erva-
ringen en getuigenissen van 
cliënten en collega’s rond de 
dienstverlening in De Boei. 
Met een hapje en een drankje. 
� 14 u. - 17 u.
€ gratis
✍  vóór 13/4, zo kunnen we in 

voldoende hapjes voorzien!

Dinsdag 21 april
Gezond ontbijt met  
de Fitte Fijnproevers
Zie 24/3.
✍ vóór 14/4

Franse babbeltafel
Zie 17/3.

Mantra’s en energie
Zie 17/3.
✍ vóór 21/4, 
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  Toegankelijk

Week van de Valpreventie
Inleiding tot de fit-o-meter
Laat angst om te vallen jouw 
leven niet bepalen. Oefen jouw 
stabiliteit aan de hand van de 
fit-o-meter in De Boei. Van-
daag kan je het parcours met 
oefeningen onder begeleiding 
afleggen. De andere dagen kan 
je het parcours zelfstandig en 
vrijblijvend gebruiken. 
� 10.30 u. - 12 u. 
€ gratis
✍  vóór 15/4, zo word je geïn-

formeerd bij onverwachte 
wijzigingen, 

Donderdag 23 april
Uitstap
Bezoek MSK voor de 
Van Eyck-tentoonstelling
Een optische revolutie
Dit jaar huldigt Gent zijn grote 
Vlaamse Meester. De stad laat 
met het themajaar 'OMG! Van 
Eyck was here' zien dat Van Eyck 
na zes eeuwen nog altijd zijn 
stempel op de stad drukt. Want 
het Lam Gods is zoveel meer 
dan louter werelderfgoed. Het 
is een levend icoon dat blijft 
fascineren en inspireren.
�  verzamelen stipt om 15 u. in 

de hal van het Museum voor 
Schone Kunsten, Fernand 
Scribedreef, 1 (Citadelpark)

€ 30,00  KT 6,00 (toegang, gids)
✍  vóór 16/4, 
L Maximaal 20 deelnemers. 

Begeleiding: Carlo Fauconier.

Maandag 27 april
Heerlijke bakverzinselen 
van ‘de Zoete Koekskes’
Zie 23/3.

Fietsen naar De Pinte – 
Sint-Denijs-Westrem
33 km. Andere info: zie 23/3.
✍  vóór 27/4

Vrijdag 1 mei
Dag van de Arbeid
Het centrum is gesloten.

ANTENNEWERKING  
MARIAKERKE   

Wekelijks wandelen  
met de buren
Vertrek: speelpleintje van de 
Planetenwijk.
�  elke dinsdag van 14.30 u. in 

de Groene Velden
€ gratis
✍  begeleiding: Carlo Fauconier, 

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

Donderdag 5 maart en 2 april
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 antennemede-
werker Fran  Debrouwere op 
het nummer 0473 31 79 77

Zondag 15 maart
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

ANTENNEWERKING 
BLOEMEKENSWIJK   

Dinsdag 3 maart en 7 april
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.
� start 12 u.
€ 9,00  KT 5,50 (UiTPAS met 

sociaal tarief )

Dinsdag 3 maart
Bezoek tentoonstelling 
Museum Dr. Guislain
We zijn welkom in het Museum 
Dr. Guislain voor een rondlei-
ding in de lopende tentoonstel-
ling.
€ bijdrage 1,00

Dinsdag 7 april
Rondleiding  
Westerbegraafplaats
We krijgen een rondleiding op 
de Westerbegraafplaats door 
Pierre Brewee.

Probleem met vervoer of  
andere vragen?
Contacteer antennewerker 
Griet Van Dessel op het  
nummer 0473 34 00 38 of  
09 266 34 88.
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DE HORIZON

Ferdinand Lousbergskaai 12
9000 Gent

 09 266 88 55
www.ocmwgent.be/De-Horizon
 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  

2 maart 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.

NIEUWE BUURTZORGER

Emma volgt 
 Fabienne Pfaff 
op, die eind 
vorig jaar met 
pensioen ging. 
“Fabienne heeft 
met name in 
Macharius en het 
Sint-Baafsdorp al bergen 
werk verzet. Dankzij haar talrijke 
huisbezoeken, soep- en koffie-
momenten en zomerbarbecues 
hangt die buurt veel sterker aan 
elkaar. Bewoners kennen elkaar 
beter en zullen daarom sneller 
iets voor elkaar doen.”
De komende maanden wil 
Emma zich vooral toeleggen op 
de Heirnis-wijk. “Ook daar kan ik 
voortbouwen op het werk van 
Fabienne. En er lopen al heel 
wat initiatieven want het is een 
betrokken wijk met geënga-
geerde mensen. De Zalmstraat 
is bv. een leefstraat met een 
eigen website. De Viswijven, drie 
jongedames uit de Forelstraat, 

brengen bewoners 
samen met lekker 
eten. Elke woens-
dagavond is er in 
het Buurtcentrum in 

de Tarbotstraat het 
Soepcafé Dampkring, 

waar je kan aanschuiven 
aan een vegetarisch buffet met 
voedseloverschotten.”
“Samen met Buurtwerk wil ik 
nog meer van die informele ont-
moetingsmomenten opzetten, 
zoals soep op de stoep, waar het 
een komen en gaan van mensen 
is”, vervolgt Emma. “Juist omdat 
het er zo los en ongedwongen 
aan toe gaat, is dat ideaal om 
buren te leren kennen. Mensen 
die hulp kunnen gebruiken, 
willen die vaak niet aanvaarden 
omdat ze niet in schuld willen 
staan bij een ander. En natuurlijk 
kun je niet alles oplossen met 
burenzorg. Dan is het mijn taak 
dat de professionele hulp die 
nodig is er ook komt.

Emma gaat ervoor
Van Macharius-Heirnis een zorgzame buurt maken, waar 
bewoners zich thuis voelen en elkaar helpen. Het is een 
uitdaging die de nieuwe buurtzorger Emma Savat graag 
aangaat. “Dat is 100% mijn ding. Ik heb goesting om er mij in te 
smijten!” 
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Thé dansant in Café Vooruit
Een thé dansant is een vroeg begin-
nende danspartij waarbij aan de 
genodigden thee wordt toegediend, 
lezen we op Wikipedia. Dat van die 
thee laten we in het midden, maar 
in de Vooruit beginnen ze er inder-
daad vroeg aan. Vanaf 15 uur word je 
verwacht. En je bent heus niet alleen 
want al enkele tientallen dames en 
heren op leeftijd, alleenstaanden 
en koppels, wachten benieuwd tot 
dj Vincen de eerste noten uit de 
luidsprekerboxen laat knallen. Barry 
White, Donna Summer, Gloria Gaynor, 
Patrick Hernandez, Elvis Presley,...

Verzoeknummers
“Bezoekers kunnen zelf nummers 
aanvragen. De muziek komt van 
Spotify, dus op de meeste verzoekjes 
kunnen we ingaan”, vertelt Liesbet 
Meuret van de antennewerking Gent 
Binnenstad, die samen met Vooruit 
de thé dansant organiseert. “Tijdens 
mijn huisbezoeken merkte ik dat er 

voor ouderen weinig te doen was in 
de buurt. Veel mensen hadden  
heimwee naar de dansnamiddagen 
van vroeger. Het leuke is dat vanaf  
17 uur ook studenten en mensen 
die van hun werk komen aansluiten. 
Jong en oud gaan dan samen uit de 
bol. De entree is gratis en rond 18 uur 
stoppen we.”
Opvallend: veel bezoekers hebben 
een brede muzikale smaak. Bea dient 
liefst drie bladen met verzoeknum-
mers in. “Allemaal dingen uit mijn 
jonge tijd waarop ik graag dans. Veel 
jazz en funk: John Coltrane, James 
Brown. Jammer dat de dj het origi-
neel van ‘Night Train’ niet terugvindt. 
Vroeger was dat een ‘vree’ succes. ”

Ritme en afwisseling
Gratienne is opgegroeid met Claude 
François en heeft Italiaans bloed 
in haar. “Doe mij dus ook maar 
 Pavarotti.” “Disco, easy listening swing 
met Ray Conniff, een Weense wals 

van André Rieu. Wij horen alles graag, 
als er maar ritme in zit en het niet te 
veel van hetzelfde is. We houden van 
afwisseling”, vertelt Monique. Zij en 
haar man zijn geoefende salondan-
sers. “In onze jonge tijd gingen we 
dansen in De Kelder aan de Kuipers-
kaai. Dansen houdt ons fit en je leert 
andere mensen kennen.”
Ook voor Alex en Nicole zijn de thé 
dansants in de Vooruit een niet te 
missen afspraak. “Wij dansen al 50 
jaar te samen. In de lokale diensten-
centra slaan we zelden een feestje 
over. Dj Luc Around, Mr. MoLoToV, 
Jacky Dallas, die kennen er wat van.”
“Veel meer mensen zouden moeten 
dansen. Dat houdt je jong en het is 
beter dan wandelen, want je oefent 
spieren die je anders niet veel ge-
bruikt. Leve dus nummers waarop je 
goed kan swingen. Slows? Dat is niet 
dansen, maar plakken.”

Volgende afspraak op 16/4.

Wat beter doen op een 
doordeweekse namiddag 
dan dansen op de favoriete 
muziek uit je jonge jaren? 
Disco, rock ’n roll, swing, 
jive, maar ook een wals, de 
hucklebuck en de lambada,... 
Voortaan is er om de twee 
maanden op donderdag een 
gratis thé dansant in het café 
van Vooruit.

EEN DANSKE PLACEREN
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Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 74.  
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  
11 maart

Sluitingsdagen

• Vrijdag 3 april: 
Vrijwilligersuitstap

• Maandag 13 april:  
Paasmaandag

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

Maandag 2 maart
Scrabble
Begeleiding: Mia Pieters.
� 14 u.
€ gratis
 elke maandag 
✍ inschrijven is altijd mogelijk

Dinsdag 3 maart
Haiku
Zet je zintuigen op scherp 
en leer zelf een mooie haiku 
schrijven.  
Begeleiding: Hedwig Aerts.
� 14 u. 
€ 3,00  KT 0,60  

(per samenkomst)
✍ tot dag zelf, 

Woensdag 4 maart
Handwerk
Begeleiding: Rosette Steyaert 
en Mia Pieters.
� 14 u.
€ gratis
 elke woensdag 
✍ inschrijven is altijd mogelijk

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

op één blad)
✍ tot dag zelf of tot volzet 

Donderdag 5 maart
Stoelturnen
Rustige en eenvoudige oefe-
ningen van op een stoel. 
Daardoor blijf je soepel en  

activeer je de bloedcirculatie.
Begeleiding: Ann 
Vancoppenolle.
� 14 u. - 14.45 u. 
€ 52,00  KT 10,40 (abo tot 

juni) of 30,00  KT 6,00  
(tienbeurtenkaart)

 elke donderdag (behalve 
in schoolvakanties)

✍  

Creanamiddag 
Iedereen is vrij om aan een 
eigen ‘project’ te werken.  
Crea tiviteit en samenzijn staan 
centraal.
Begeleiding: Lut Ebrard.
� 13.30 u. 
€ 13,00  KT 2,60 (instapgeld 

tot september, plus  
materiaalkosten)

 elke donderdag (behalve 
de 2de donderdag van de 
maand) 

✍

Vrijdag 6 maart
Persgroep
We bespreken de actualiteit 
van de week aan de hand van 
krantenartikels.
Begeleiding: Paul  
Verbrugghen.
� 14 u.
€ 13,00  KT 2,60 (instapgeld 

tot september)
 elke vrijdag
✍

Maandag 9 maart
Linux Purple Mondays
Ben je al een gebruiker van 
Linux maar heb je nog vragen 
over de verschillende toepas-
singen van dit besturings-

systeem? Tijdens het Linux 
spreekuur kan je hulp vragen 
en je kennis vergroten. 
Begeleiding: Lode Van  
Beethoven.
� 14 u. - 16 u.
€ gratis 
L voor gevorderden

Dinsdag 10 maart
Zijdeschilderen
Begeleiding: Rosette Steyaert.
� 14 u.
€ 13,00  KT 2,60 (instapgeld 

tot september)
 10/3, 24/3, 14/4, 28/4  

(elke 2de en 4de dinsdag
✍  inschrijven kan altijd, 

Woensdag 11 maart
Centrumraad
� 9.30 u.

Digitaal spreekuur  
computer
Heb je problemen of vragen 
over je computer? Heb je tips 
nodig bij aankoop van een 
nieuwe laptop? Patrick Hackx 
helpt je.
� 13.30 u. - 16 u.
€ gratis
 11/3, 25/3, 22/4 (twee-

wekelijks op woensdag)
✍ afspraak maken tot de 

maandag voordien aan 
onthaal

Donderdag 12 maart
Hobbydotten
Met stickervellen kan je allerlei 
patronen maken op kaartjes, 
die voor elke gelegenheid 
geschikt zijn. Je gaat ook aan 
de slag met sparkles: kleine 
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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

Rondleiding in de Ghelamco Arena
Woensdag 25 maart

Wilde je altijd een blik achter de schermen werpen in de  
Ghelamco Arena, de thuisbasis van voetbalclub AA Gent?  
Dan krijg je nu de kans! Inclusief een lunch in het bistro-
restaurant van de ‘Buffalo’s’.

fonkelende diamantvormige 
stickers waarmee je heerlijk kan 
mozaïeken. 
Begeleiding: Lut Ebrard.
� 13.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot dag zelf, 

Tablet en smartphone 
spreekuur
Begeleiding: Joeri  
Vanderstraeten.
� 14 u. - 16 u. 
€ gratis
 12/3, 26/3, 9/4, 23/4  

(elke 2de en 4de donderdag)
✍ afspraak maken tot de  

dinsdag voordien
L geef bij inschrijving je vraag 

door

Vrijdag 13 maart
Kaarsen maken
Vandaag kan je een buitenkaars 
maken om je tuin of terras nog 
gezelliger te maken.
Begeleiding: Rolande Callebaut.

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

kosten: € 0,50 tot € 3,50 per 
kaars)

✍
L Breng maximaal 2 à 3  

schalen of potten per  
persoon mee.  
Kaarsresten zeker welkom.

Dinsdag 17 maart
Filmnamiddag
Miss Potter (2006)
Romantische en magische film 
over Brits kinderboekenschrijf-
ster Beatrix Potter, die vooral 
bekend werd met haar boeken 
over Pieter Konijn.  
Speelduur: 90 minuten.
Begeleiding: Phyllis Van  
Regenmortel.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍
L film met voor- en  

nabespreking 

Zondag 22 maart
Museumbezoek 
Mijn legerdienst

De expo ‘Mijn legerdienst’ 
vertelt het verhaal van de 
Belgische miliciens, van oproep 
tot afzwaai aan de hand van 
foto’s, videofragmenten en in-
tieme brieven. Patatten jassen, 
driloefeningen, wachtlopen, 
rantsoenen,... het komt allemaal 
aan bod. 
Heb je zin om herinneringen 
op te halen of verhalen te delen 
uit deze periode? Ga dan zeker 
mee naar deze tentoonstelling.
Begeleiding: Patsy en Ivan.
�  verzamelen om 10 u.  

vóór het Huis van Alijn, 
Kraanlei 65

€ betaling ter plaatse in het 
museum: gratis voor  
Gentenaars, € 4,50 voor 65+, 
€ 6,00 basistarief

✍ tot 19/3 
L niet toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers of minder 
mobiele personen

Woensdag 25 maart
Rondleiding in de  
Ghelamco Arena
Wilde je altijd een blik achter  
de schermen werpen in de  
Ghelamco Arena, de thuisbasis 
van voetbalclub AA Gent? Dan 
krijg je nu de kans! 
Eerst geniet je van een lunch in 
het bistrorestaurant van de  
‘Buffalo’s’. Daarna krijg je een  
rondleiding met informatie over 
de sportieve, de commerciële 
en de maatschappelijke wer-
king van KAA Gent.  
Ook het verhaal van de voet-
balclub, de werking van de 
Ghelamco Arena en de organi-
satie van een voetbalwedstrijd 
komen aan bod.
� 12 u. stipt in De Knoop,  

we nemen tram 4 tot de 
Zuid, dan bus 8 naar de 
Ghelamco Arena, 
start lunch om 13.15 u. 
(verplicht), start rondleiding 
om 14.30 u.

€ 45,80  KT 32,35 (lunch + 
rondleiding inbegrepen)
Lunch: Gentse Stoverij met 
verse frietjes, drankenforfait 
voor 1 uur inbegrepen.
Vegetarisch alternatief: rode 
biet met quinoa en zachte 
geitenkaas (vermelden bij 
inschrijving!).
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Laat angst 
om te vallen 
je leven niet 
bepalen
Woensdag  
22 april
Oefen je stabi
liteit aan de  
hand van de 
fitometer in 
De Horizon.

✍  vóór 11/3 
L I.s.m. De Knoop.  

Geschikt voor rolwagens, 
geef dat op voorhand door 
bij inschrijving. 
Vzw Voetbal in de stad is 
een samenwerkingsver-
band van KAA Gent, Stad 
Gent, Gent Stad in Werking 
en de Supportersfederatie 
KAA Gent. 

Donderdag 26 maart
Finale carambole  
biljarttornooi

Het biljarttornooi tussen de 
lokale dienstencentra krijgt 
vandaag zijn beslag.  
Na de finale en de bekeruitrei-
king kan je genieten van een 
receptie. 
�  13.30 u.
€ gratis
✍  niet nodig
L opgelet: vindt plaats in de 

cafetaria van het zwembad 
Van Eyck, Veermanplein 1

Vrijdag 27 maart
Bloemschikken
Begeleiding: Rolande  
Callebaut.
�  14 u. - 17 u.
€ 18,00  KT 15,60 (inclusief 

materiaal en verse  
bloemen)

✍ tot 19/3 of volzet! Tijdig 
inschrijven, plaatsen zijn 
beperkt! 

Uitstap
Bedrijfsbezoek  
Meat & More in Aalter
Meat & More is een voedings-
bedrijf gespecialiseerd in vlees 
en kant-en-klare maaltijden. 

Vandaag kan je een kijkje 
nemen achter de scher-
men van hun logistieke- en 
 productiecentrale in  Aalter. 
Ontdek hoe dit bedrijf in-
speelt op de veranderingen 
in onze maatschappij wat 
voeding betreft en zie hoe 
zij erin slagen om dagelijks 
lekkere maaltijden op tafel te 
brengen bij hun klanten via 
hun winkels: Buurtslagers en 
Bon'Ap.  
Begeleiding: Guido Delemarre.

� vertrek om 9.30 u. aan  
De Horizon, verzamelen 
om 9.20 u., terug in Gent 
rond 13 u.

€ 15,00  KT 3,00  
(inclusief vervoer, één 
consumptie per persoon, 
degustatie Meat & More-
producten en goodiebag 
met kortingsbonnen)

✍ tot 19/3 of volzet! Tijdig 
inschrijven, plaatsen zijn 
beperkt! 

L Niet toegankelijk voor rol-
stoelgebruikers of mensen 
die minder goed ter been 
zijn.  
Tijdens het bezoek is het 
verplicht een overjas, haar-
netje en schoenovertrek-
ken te dragen. Alles wordt 
ter plaatse beschikbaar 
gesteld.

Maandag 30 maart
Linux Blue Mondays
Maak kennis met Linux, een 
gratis besturingssysteem als 
alternatief voor Windows en 
iOS, om veilig en snel jouw 
computer te gebruiken. 
Tijdens het spreekuur helpen 

we je om een performante 
Linux-versie op jouw computer 
te installeren en begeleiden 
we je bij de vele toepassingen 
ervan.
Begeleiding: Lode Van  
Beethoven.
� 14 u. - 16 u.
€ gratis spreekuur
 30/3, 27/4 (elke laatste 

maandag van de maand)
✍ tot dag zelf
L voor beginners

Dinsdag 31 maart
Pietjesbak
Begeleiding: Luc Meersman.
� 14 u.
€ gratis
 elke laatste dinsdag van  

de maand

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

één blad)
✍ tot dag zelf of tot volzet 

Start nieuw  
petanque seizoen
Na de lange winter zijn de 
petanquers opnieuw helemaal 
klaar voor het nieuwe seizoen.
Begeleiding: Ed Bruyninckx.

� 14 u. 
€ 10,00  KT 2,00 (instapgeld 

tot september)
✍  inschrijven aan onthaal
L bij slecht weer wijken we 

uit naar de binnenbanen 
van petanqueclub PC  
Heirnis, Snoekstraat 101, 
vlak bij De Horizon 

TIP!



19

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

Vrijdag 3 april
Vrijwilligersuitstap
Het centrum is gesloten.

Dinsdag 7 april
Haiku
Zet je zintuigen op scherp 
en leer zelf een mooie haiku 
schrijven.  
Begeleiding: Hedwig Aerts.
�  14 u. 
€ 3,00  KT 0,60 (per samen-

komst)
✍ tot dag zelf

Donderdag 9 april
Hobbydotten
Met stickervellen kan je allerlei 
patronen maken op kaartjes, 
die voor elke gelegenheid 
geschikt zijn. Je gaat ook aan 
de slag met sparkles: kleine 
fonkelende diamantvormige 
stickers waarmee je heerlijk kan 
mozaïeken. 
Begeleiding: Lut Ebrard.
� 13.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot dag zelf, 

Vrijdag 10 april
Bloemschikken
Pasen
Haal de lente in huis!
Maak vandaag een mooi paas-
bloemstuk! 
Begeleiding: Rolande Callebaut.
� 14 u. - 17 u.
€ 18,00  KT 15,60  

(inclusief materiaal en verse 
bloemen)

✍ tot 2/4 of volzet! Tijdig 
inschrijven, plaatsen zijn 
beperkt! 

Maandag 13 april
Paasmaandag
Het centrum is gesloten.

Donderdag 16 april 
Thé-Dansant in Vooruit
Rock ’n roll, swing, jive, disco, 
wals, salsa,... 
Geef gerust je voorkeur van 

liedje door.
�  15 u. - 18 u.
€ gratis
✍  verplicht, t.e.m. 15/4
L in café Vooruit, Sint-Pieters-

nieuwstraat

Dinsdag 21 april
Filmnamiddag
Achter De Wolken
Vlaamse film uit 2016.
Emma en Gerard waren ooit 
geliefden, maar het leven liep 
anders. Zij trouwde met zijn 
beste vriend. Vijftig jaar later 
vinden ze elkaar terug en wor-
den opnieuw verliefd. 
Kan je aanknopen met wat je 
vijftig jaar eerder achterliet? 
Het verhaal van een overwel-
digende laatste liefde, beleefd 
met de intensiteit van de eerste. 
De hoofdrollen worden vertolkt 
door Chris Lomme en Jo De 
Meyere. 
Begeleiding: Phyllis Van  
Regenmortel.
�  14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍
L film met voor- en na-

bespreking,  
speelduur: 105 minuten

Woensdag 22 april
Laat angst om te vallen  
je leven niet bepalen
Oefen je stabiliteit aan de  
hand van de fit-o-meter in 
De Horizon. Wie vandaag het 
parcours met oefeningen onder 
begeleiding aflegt, ontvangt 
een kleine attentie.
� 10 u.
€ gratis
✍  tot en met de dag zelf

Dinsdag 28 april
Pietjesbak
Begeleiding: Luc Meersman.
�  14 u.
 elke laatste dinsdag van de 

maand
€ gratis

ANTENNE BINNENSTAD

Wandelvoetbal
Bij wandelvoetbal kan je het 
plezier van sport beleven 
zonder risico een blessure op 
te lopen en op maat van jouw 
conditie. De training duurt een 
uur en daarna is er tijd voor een 
babbel en een drankje in café 
Nestor in de Tijgerstraat 12-22.
� in maart: om 14 u. in Sport-

hal Arena Van Vletingen, 
Lange Violettestraat 277A 
in april: om 14.15 u. in het 
Koning Albert-park aan het 
Zuid

€ gratis
 elke vrijdagnamiddag
✍ bij interesse, liefst eens  

bellen naar antennewerker  
Liesbet Meuret op het  
nummer 0473 33 03 04

L Draag sportieve kledij.  
I.s.m. 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:
 vrijdagvoormiddag in 

ldc Nestor, Tijgerstraat 12-22
 10 u. - 12 u. 

Antennewerker Liesbet komt 
ook graag op huisbezoek.
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DE KNOOP

Hundelgemsesteenweg 125
9050 Gent

 09 266 45 80
www.ocmwgent.be/De-Knoop 

 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 2 maart 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.

TIJD WINNEN IN CRISISSITUATIES

Ben je 65-plusser en woon je in 
Ledeberg? Dan ontvang je eind 
februari, begin maart een per-
soonlijke brief met meer uitleg 
over ‘de gele doos’ en waar je die 
kan afhalen. Dat is in De Knoop 
of in een apotheek in Ledeberg. 
De gele doos bevat een ring-
boekje waarin je je persoonlijke 
gegevens, contactpersonen en 
medische gegevens zoals aller-
gieën kunt noteren. Je kan er 
ook je medicatieschema bewa-
ren en een vermissingsfiche bij 
personen met dementie.
“Haal zeker zo’n gele doos want 
die kan je leven redden”, vertelt 
Brigitte Hantson van Stad Gent. 
“Bedoeling is dat je de gele ‘bo-
terhammendoos’ bewaart in je 
koelkastdeur. Iedereen heeft wel 
een koelkast en voor hulpdien-
sten is die makkelijk te vinden.  
Door een blauwe sticker, die 

meegeleverd wordt, op de bin-
nenkant van je voordeur te plak-
ken, weten die dat je zo’n doos in 
je koelkast bewaart. Zo winnen 
ze kostbare tijd bij het verlenen 
van eerste hulp of bij onrustwek-
kende verdwijningen. De Knoop 
of je huisarts helpen je bij het 
invullen van de gegevens.”
Bedoeling is dat op termijn alle 
Gentse 65-plussers zo’n gele 
doos in huis hebben. “We gaan 
dat wijk per wijk uitrollen, samen 
met al onze partners: huisartsen, 
apothekers, wijkgezondheids-
centra, thuiszorgdiensten,...”, 
aldus Brigitte.

De Gele Doos wordt op 10/3  
vanaf 14 u. voorgesteld tijdens 
een infomarkt in De Knoop. 
65-plussers uit Ledeberg kunnen 
er dan één afhalen en hulp krijgen 
bij het invullen.

De Gele Doos
Alle 65-plussers in Ledeberg kunnen vanaf 10 maart in De 
Knoop gratis ‘de gele doos’ afhalen. Een doos met cruciale 
persoons-, contact- en medische gegevens die je in de 
koelkastdeur bewaart. In crisissituaties vinden hulpdiensten zo 
sneller de nodige informatie. 

© Stefanie Rosseel
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Disco dance
“Mijn man was mijn danspartner”, 
steekt Kristiana van wal. “Toen hij 
overleed, viel ik in een diepe put. Een 
jaar lang heb ik niet meer gedanst. 
Daarna ben ik in Ten Hove disco 
dansen gaan volgen. Maar ik wilde 
er al vlug mee stoppen. Ik voelde mij 
schuldig dat ik na de dood van mijn 
man plezier maakte. Lesgever Annie 
Putman overhaalde me om voort 
te doen. En geleidelijk aan ben ik er 
weer van beginnen genieten. Dank-
zij het dansen heb ik mijn verdriet 
beter kunnen verwerken. Ik heb het 
dansen nodig, anders voel ik me niet 
goed in mijn vel. Het helpt me om 
mijn zinnen te verzetten. Daarom, 
zo lang ik mijn voeten kan verzetten, 
ga ik door. En als ik merk dat mijn 
cursisten er ook van genieten, doet 
mij dat dubbel deugd.”

Geen danspartner nodig
Discodansen of lijndansen is popu-

lair bij ouderen omdat je er geen 
danspartner voor nodig hebt. “Stap 
voor stap leer je danspasjes aan en 
vorm je dansfiguren. Ik ken er zo 
wel honderden. Alle danssoorten 
komen aan bod: disco, rumba, slow 
fox, quickstep, chachacha,... Ik zorg 
voor de passende muziekjes”, vertelt 
Kristiana.
“Elke les begint met een herhaling 
van wat we de vorige keer gedaan 
hebben. Nieuwe deelnemers neem 
ik apart. Af en toe steek ik er een 
nieuwe dans in. Het is heel afwis-
selend en alles gebeurt op maat van 
een ouder publiek. Mijn stelregel 
is trouwens: iedereen kan dansen. 
Want wat is dansen anders dan 
bewegen op muziek? En je bent met 
heel je lichaam in beweging, benen 
én armen. Het is ook een goede 
geheugentraining, want je moet die 
danspasjes onthouden. Na een uur 
ben je een heel ander persoon.”

Vriendinnen
Annie is één van de trouwe discipe-
len van Kristiana. “Als jong meiske 
danste ik altijd graag. Hier kreeg 
ik de goesting weer te pakken. 
Zo’n uurtje in de week is ideaal om 
soepel te blijven. En intussen zijn we 
met ons groepje een vriendenkliek 
geworden. Als we elkaar tegenko-
men, zijn het altijd toffe momenten.” 
 “Kristiana is een fantastische dans-
lerares,” vindt Ingrid. “Ze kent veel 
dansen, heeft engelengeduld met 
ons en geeft nooit op. We steken 
echt veel van haar op.”

Disco dance, op donderdag 13.30 u. - 
14.30 u. € 85,00  KT 17,00 (34 lessen) 
of tienbeurtenkaart € 30,00  KT 6,00. 
Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom!

83 is ze er al. Maar nog elke 
donderdagnamiddag geeft 
Kristiana Bauwens disco dance 
in De Knoop. En op maandag 
en dinsdag begeleidt ze 
ook nog eens 2 groepen in 
De Waterspiegel! “Ik moet 
bewegen. Dat houdt mij 
lichamelijk én geestelijk fit.”

GEESTELIJK EN  
LICHAMELIJK FIT BLIJVEN
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Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 74.  
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.

Gezelschapsspelen in de ontmoetingsruimte
Elke dinsdag

� 13 u.  16 u.
€ gratis
✍ aan onthaal

Fototen-
toonstelling 
‘Dienst-
verlening 
vanuit  
De Knoop’
Van 21 april 
tot eind mei
Foto’s en 
getuigenissen 
geven een 
impressie van 
ons werk bui
tenshuis (ergo, 
maatschap
pelijk werker, 
buurtzorger, 
antenne 
Moscou) en 
de mooie 
ontmoetingen 
die daaruit 
groeien.

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

Dinsdag 3 maart
Computerspreekuur
Elke dinsdag toont Freddy hoe 
je zelf problemen kan oplossen 
op je pc. Mappen verplaatsen, 
foto’s op USB-stick zetten. 
Geen hersteldienst, wel gezel-
lige groep pc-liefhebbers.
�  9 u. - 12 u. op afspraak 

13.30 u. - 16 u. zonder 
afspraak

€ gratis
✍
L Meebrengen: je laptop. 

Géén les! 

Woensdag 4 maart
Filmfan
Greenbook
Oscar voor beste film in 2018. 
Over de vriendschap tussen 
een zwarte pianist en zijn 
blanke chauffeur die tijdens 
een concerttournee gecon-
fronteerd worden met racisme.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot dag zelf, 
L Speelduur 130 minuten, 

kwartier pauze.  
Met voor- en nabespreking. 

Vrijdag 6 maart
Pietjesbak in  
ontmoetingsruimte
Wekelijks. 
� 13 u. - 16 u.
€ gratis
✍  aan onthaal

Schilderen met  
Marie-Paule
Zowel met pastel als acryl of 
olieverf.
� 14 u. - 17 u.
€ tienbeurtenkaart: 30,00  

KT 6,00
✍  tot dag zelf

Dinsdag 10 maart
Persconferentie  
‘De Gele doos’
Zie het artikel op pag. 20.
� 14 u.

Woensdag 11 maart
Proevertje  
chakrameditatie
Ontdekkingstocht in je  
chakra’s of energiecentra.  
We werken met geleide medi-
tatie. Centraal staan ontspan-
ning, visualisatie, creativiteit 
en intuïtie.
� 9.30 u. - 11.30 u.
€ gratis
✍  vóór 10/3
L Begeleiding: Ludo 

Kneepkens. Minimaal 4, 
maximaal 12 deelnemers. 
Lessen starten 18/3. 

Workshop 
Halsketting pimpen of 
herstellen
Met Rita.
� 13.30 u. 
€ 3,00  KT 0,60  

(plus onkosten)
✍  tot dag zelf, 
L Maximaal 10 deelnemers. 

Benodigdheden verkrijg-
baar bij Rita. 

Donderdag 12 maart
Snoepnamiddag
Wafels met De Sfeermakers
� 14 u.

Yoga
� 16 u. - 17 u.
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen) 
 19/3, 26/3, 2/4, 23/4, 30/4, 

7/5, 14/5, 28/5, 4/6
✍  vóór 11/3, 
L Lesgever: Kathleen  

Laureyns.  
Minimaal 10 deelnemers.

Vrijdag 13 maart
Voordracht
Diabetes, ziekte van de 
toekomst
We gaan dieper in op wat 
diabetes precies is, wat de rol 
van gezonde voeding is en wat 
de aandachtspunten zijn voor 
oudere mensen. 
� 13.30 u.
€ gratis
✍  vóór 12/3
L I.s.m. Wit-Gele Kruis.  

Minimaal 10 deelnemers.

Zaterdag 14 maart
Langeafstandswandeling 
Schellebelle/Schoonaarde

Door de Scheldemeersen via 
Berlare en het Donkmeer naar 
Schoonaarde, waar we de bus 
naar Gent nemen.
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Expositie Cecile Verdonck
Maandag 2 maart tot donderdag 30 april

Cecile Verdonck maakt prachtige wenskaarten in kalligrafisch schrift, met daarop haiku’s van gewezen 
Europees president Herman Van Rompuy. Daarnaast verwerkt ze diens haiku’s ook in aquarellen.  
Met haar werk wil ze iets terugdoen voor het Fonds Voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek, nadat 
haar dochter gediagnosticeerd werd met een chronische reumatische aandoening.

Afstand: 15 km.
Begeleiding: Erik Kellens.
� 8 u. vertrekhal Sint-Pieters-

station, trein naar  
Schellebelle

€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 12/3, 
L Maximaal 10 deelnemers. 

Meenemen: lunch, drinken. 
Draag stevig schoeisel en 
regenkledij. 

Dinsdag 17 maart
Ontbijt
� 8.30 u. - 10 u.
€ 5,50  KT 3,85
✍  vóór 10/3

Workshop
Kartonnage

Je maakt een origineel versierde 
doos in stof.
� 13.30 u. 
€ 3,00  KT 0,60 (plus € 10,00 à 

20,00 materiaalkosten)
✍  tot dag zelf of volzet, 
L maximaal 10 deelnemers

Geneeskrachtige kruiden
Kruidendoeken en -omslagen. 
Met Monique heuvelmans.
� 14 u. - 16 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 10/3, 
L minimaal 6 deelnemers

Woensdag 18 maart
Chakrameditatie
Ontdekkingstocht in je chakra’s 
of energiecentra. We werken 
met geleide meditatie. Centraal 
staan ontspanning, visualisatie, 
creativiteit en intuïtie.
� 9.30 u. - 11.30 u.
€ 21,00  KT 4,20 (7 lessen)
 25/3, 1/4, 8/4,15/4, 22/4, 

29/4 
✍  vóór 17/3, 

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

Donderdag 19 maart
Stadswandeling
Reep, Portus Ganda en 
Machariuswijk
Naar de oorsprong van onze 
stad. Over historische donkerte, 
met daarna licht in de duister-
nis. 

� 14 u. (Biezekapelstraat, 
Achtersikkel, Gent, Muziek-
conservatorium)

€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 18/3, 
L Begeleiding Marc Symoens. 

Maximaal 20 deelnemers. 
Geschikt voor rolwagens en 
mensen met beperkte mobi-
liteit.

Vrijdag 20 maart
Lezing
De ouvertures van  
Beethoven
Met foto’s, muziek- en filmfrag-
menten.
� 14 u. - 16.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot dag zelf, 
L spreker Yves Verlinden

Samanacafé
Casinonight
Blackjack, roulette of poker. 
� 19.30 u.
✍  niet nodig

Dinsdag 24 maart 
Filosofische praatgroep
� 14 u. - 15.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot dag zelf, 
L spreker: Margit Sarbogardi

Computerworkshop
Foto’s overzetten van gsm of 
camera naar pc, plus bewerken 
en doorsturen met WeTransfer.
� 13.30 u. - 17 u.
€ 3,00  KT 0,60 
✍  tot dag zelf of volzet, 
L Begeleider: Daniël De  

Ridder. Basiskennis pc 
vereist. Meebrengen: laptop, 
smartphone, eventueel digi-
tale camera en bijbehorende 
kabeltjes. Handleiding be-
schikbaar na volgen cursus. 
Maximaal 10 deelnemers. 

Woensdag 25 maart
Rondleiding in de  
Ghelamco Arena
Wilde je altijd een blik achter 
de schermen werpen in de 
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Babbeltafel 
voor nieuw-
komers 
Op maandag-
namiddag en 
donderdag-
voormiddag
Onze vrijwil
ligers ont
vangen je 
persoonlijk, 
leiden je rond 
en stellen 
je voor aan 
 andere buurt
bewoners.
Gratis!

Ghelamco Arena, de thuisbasis 
van voetbalclub AA Gent? Dan 
krijg je nu de kans! 
Eerst geniet je van een lunch 
in het bistrorestaurant van de 
‘Buffalo’s’. Daarna krijg je een  
rondleiding met informatie 
over de sportieve, de commer-
ciële en de maatschappelijke 
werking van KAA Gent. Ook 
het verhaal van de voetbalclub, 
de werking van de Ghelamco 
Arena en de organisatie van 
een voetbalwedstrijd komen 
aan bod.
� 12 u. stipt in De Knoop,  

we nemen tram 4 tot de 
Zuid, dan bus 8 naar de 
Ghelamco Arena, start 
lunch om 13.15 u. (ver-
plicht), start rondleiding 
om 14.30 u.

€ 45,80  KT 32,35 (lunch + 
rondleiding inbegrepen) 
Lunch: Gentse Stoverij met 
verse frietjes, drankenforfait 
voor 1 uur inbegrepen. 
Vegetarisch alternatief: 
rode biet met quinoa en 
zachte geitenkaas (vermel-
den bij inschrijving!).

✍  vóór 11/3
L I.s.m. De Horizon. Geschikt 

voor rolwagens, geef dat op 
voorhand door bij inschrij-
ving.  
Vzw Voetbal in de stad is 
een samenwerkingsver-
band van KAA Gent, Stad 
Gent, Gent Stad in Werking 
en de Supportersfederatie 
KAA Gent.  
Maximaal 13 deelnemers. 

Workshop
Halsketting maken

Parelhalsketting.
� 13.30 u. 
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 18/3, 
L Maximaal 10 deelnemers. 

Fimo te koop bij Pipoos. 

Donderdag 26 maart
Uitstap
Dagje naar Zeeland
Voormiddag
Na een ontbijtstop in Zuid-
Beveland rijd je naar het pit-
toreske stadje Middelburg.  
Je bezoekt de wekelijkse 
markt waarbij de plaatselijke 
bevolking traditionele en 
folkloristische kledij draagt. 
Daarnaast maken we een 
stadswandeling met gids Jan. 
Middag
Je kan genieten van een vrije 
lunch gereserveerd in één van 
de vele restaurantjes.
Namiddag
Na de lunch maak je een 
rit doorheen het eiland 
 Walcheren en bezoek je het 
typische stadje Veere met 
de prachtige jachthaven. De 
volgende stop is Domburg 
om daarna te eindigen in het 
bekende Zoutelande.
� 7.30 u. vertrek aan De 

Knoop, terug in Gent rond 
20.30 u.

€ 58,20  KT 34,90 ontbijt, 
vervoer inbegrepen, incl. 
lunch (driegangenmenu, 
dranken niet inbegrepen) 

€ 33,20  KT 9,90 ontbijt inbe-
grepen, excl. lunch

✍ vóór 13/3
LBegeleider Jan Denisse. 

Maximaal 48 deelnemers. 
Speciale wensen voor het 
middagmaal (diabeet of 
vegetarisch), graag bij 
inschrijving mededelen.

Vrijdag 27 maart
Pc-dokter
Met Roland en Soni.
� 13.30 u. - 16.30 u. 

€ gratis
✍ verplicht vóór 24/3, ook 

telefonisch: 09 266 45 80
L maximaal 5 deelnemers

60 Fuif
Met DJ Luc Around. 
� 18.30 u. - 22.30 u.
€ 4,00 VVK  

5,00 Kassa
L Deuren open vanaf 18 u. 

Maximaal 120 personen.

Zondag 29 maart
Geleide wandeling  
Afsnee (Keuzemeersen)
Afstand 8 km.
Begeleiding: Antoon De Loof.
� 14 u. - 16.15 u. bus 35  

aan Gent Sint-Pieters om 
13.15 u., samenkomst kerk 
Afsnee, om 13.45 u.

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

✍  vóór 27/3
L niet geschikt voor rol-

wagens, wel voor buggy’s

Woensdag 1 april
Paasfeest
Met traiteur Tony:
• Aspergesoep met asperge-

punten 
• Tongrolletjes in preiroom-

saus met grijze garnalen en 
kroketjes 

• Alternatief: varkenshaasje 
met champignonsaus

• Koffie en dessert
Daarna dansfeest met Luc 
Around.
� 11.30 u.
€ 23,00  KT 16,10 

bij inschrijving maaltijd-
keuze vermelden, 
je kan 20 UiTPAS-punten 
ruilen voor € 5,00 korting

€ alleen inschrijven voor 
dansnamiddag kan: € 3,00  
KT 0,60

✍ vóór 24/3
L maximaal 85 deelnemers

TIP!
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Vrijdag 3 april 
Portrettekenen
� 14 u. - 16.30 u. 
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
 10/4, 17/4, 24/4, 8/5, 15/5, 

29/5, 5/6, 12/6, 19/6
✍  tot dag zelf, 
L Lesgever: Steven Huysman. 

Maximaal 12 deelnemers. 
Zelf meebrengen: schets-
boek, potloden of houtskool, 
gom.  

Maandag 6 april
Workshop
Paaskrans met bloemen 
maken
Met De Sfeermakers. 

� 13.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 26/3, 
L Maximaal 8 deelnemers. 

Meebrengen: snoeischaar, 
groene ronde oasiscirkel van 
ongeveer 24 cm, paasbloe-
men, fijn groen. 

Woensdag 8 april
Workshop
Halsketting pimpen of 
herstellen
Met Rita.
� 13.30 u. 
€ 3,00  KT 0,60  

(plus onkosten)
✍  tot dag zelf, 
L Maximaal 10 deelnemers. 

Benodigdheden verkrijgbaar 
bij Rita. 

Filmfan
A dog’s way home (2019)
Een hond legt 400 km af om 
haar baasje terug te vinden.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60

✍ tot dag zelf, 
L Speelduur 96 minuten,  

kwartier pauze. 
Met voor- en nabespreking.

Donderdag 9 april
Snoepnamiddag
Appelbeignets met  
De Sfeermakers
� 14 u.

Zaterdag 11 april
Langeafstandswandeling 
Ronse/Oudenaarde

Afstand: 15 km.
Van Ronse naar Oudenaarde 
door het Muziekbos.
Begeleiding: Erik Kellens.
� 8 u. hal Sint-Pietersstation, 

trein naar Ronse
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 9/4, 
L Maximaal 10 deelnemers. 

Meenemen: lunch, drinken. 
Draag stevig schoeisel en 
regenkledij. 

Woensdag 15 april
Workshop
Dromenvanger maken
Intergenerationele activiteit
Samen met Heidi en je klein-
kinderen. 

� 14 u. 
€ 3,00  KT 0,60 per koppel 

(plus materiaalkosten)
✍  vóór 10/4
L maximaal 5 koppels

Donderdag 16 april 
Thé-dansant in Vooruit
Rock ’n roll, swing, jive, disco, 
wals, salsa,… Geef gerust je 
voorkeur van liedje door.
� 15 u. - 18 u.
€ gratis
✍  verplicht, t.e.m. 15/4
L in café Vooruit, Sint-Pieters-

nieuwstraat

Vrijdag 17 april
Pc-dokter
Met Roland en Soni.
� 13.30 u. - 16.30 u. 
€ gratis
✍ verplicht vóór 14/4, ook  

telefonisch: 09 266 45 80
L maximaal 5 deelnemers

Samanacafé
Hippotherapie
Alle info over therapie met 
paarden. Met welke hulpvragen 
kun je er terecht? Met beroeps-
vereniging Centaur Federation.
� 19.30 u.
€ niet nodig

Maandag 20 april
Kookworkshop
Eva’s wereldkeuken
Filipijnse escabeche van vis 
(gebakken vis geserveerd in 
zoetzure saus met groenten en 
rijst). 
� 10 u. - 12.30 u.
€ 3,00  KT 0,60 (plus € 3,00 

voorschot ingrediënten)
✍  vóór 13/4
L maximaal 12 deelnemers 

Dinsdag 21 april
Vorming voor vrijwilligers
Ontmoetingsruimte en  
onthaal gesloten tot 11.30 u.

Filosofische praatgroep
� 14 u. - 15.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot dag zelf, 
L spreker: Margit Sarbogardi
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Woensdag 22 april
Dans je fit
� 9.30 u. 
€ 25,00  KT 5,00 (abo 10 les-

sen tot eind juni) of tien-
beurtenkaart: 30,00 KT 6,00

✍  tot dag zelf of volzet, 
L Lesgever: Eva Matthys. 

Minimaal 12 deelnemers.

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

Donderdag 23 april
Aquarelschilderen
Basistechnieken.
� 9.30 u. 
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
✍  tot dag zelf, 
L Begeleiding: Marc Vyncke. 

Maximaal 10 deelnemers.

Laat angst om te vallen  
je leven niet bepalen
Oefen je stabiliteit aan de 
hand van de fit-o-meter. Wie 
vandaag het parcours onder 
begeleiding aflegt, ontvangt 
een kleine attentie.
� 11 u.
€ gratis 
✍ tot dag zelf

Windows 10 tips en trucs
Thuisgroep aanmaken, back-
up drivers maken, Windows 10 
installeren na formatteren van 
je pc, Glary – Utilities, Bios via 
Windows 10,...  
Met Roland en Soni. 
� 13.30 u. - 16.30 u.
€ 27,00  KT 5,40 (9 lessen)
✍  tot dag zelf of volzet
L Alleen voor nieuwe deel-

nemers. Maximaal 15 deel-
nemers. Pc-kennis vereist. 

Uitstap ’s-Hertogenbosch
Voormiddag: na de ontbijt-
stop rijd je naar Den Bosch. 
Je wandelt met onze gids Jan 
doorheen het historisch cen-

trum met een bezoek aan de 
prachtige Sint-Janskathedraal 
en wandelt tot aan de Grote 
Markt. 
Middag: je geniet van een 
driegangenlunch. 
Namiddag: na de lunch kan 
je vrijblijvend inschepen op 
een fluisterboot doorheen de 
smalle vaartjes van de stad  
(€ 7,50 ter plaatse te betalen) 
of wandelen in de stad. 
� 6 u. vertrek aan De Knoop, 

terug in Gent rond 20.30 u.
€ 63,20  KT 35,90 ontbijt, ver-

voer inbegrepen + € 25,00 
voor de verplichte lunch 
(dranken niet inbegrepen)

✍  vóór 13/4
L Begeleider: Jan Denisse. 

Speciale wensen voor het 
middagmaal (diabeet of 
vegetarisch), graag bij 
inschrijving mededelen.  
Geen mogelijkheid om vrij 
te lunchen. Max. 48 pers. 

Stadsvertellingen
Wijk Ekkergem - Coupure

Wandeling met linken naar de 
twee wereldoorlogen, de evo-
lutie van een rustige groene 
oase naar industrie, de figuur 
van Lieven Bauwens. Over de 
omgeving van de Coupure en 
de Floraliën. 
� 14 u. (verzamelen Lieven 

Bauwensbuilding, Marte-
laarslaan 17)

€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 22/4, 
LBegeleiding: Marc  

Symoens. Maximaal 20 
deelnemers. Goed kunnen 
stappen. Geen rolwagens.

Vrijdag 24 april
Broodbakken 
Met Luc & Lut. 
Volzet!

Lezing
De leerlingen/ 
componisten van  
Beethoven
Met muziekfragmenten en 
filmbeelden.
� 14 u. - 16.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot dag zelf, 
L spreker Yves Verlinden

Kunst kijken,  
het Lam Godsretabel
Kijk, Van Eyck! Treed binnen 
in de wondere wereld van de 
Gebroeders Van Eyck. 
Kunsthistorica Kim Decatelle 
vertelt over de tijdsgeest van 
de 15de eeuw, de drijfveren van 
de opdrachtgevers van het 
Lam Gods, het weinige dat we 
weten van de kunstenaars zelf, 
de details en de geheimen in 
hun schilderijen. 
� 15.30 u. - 16.30 u.
€ 15,00  KT 3,00
 8/5, 15/5, 29/5, 5/6
✍  vóór 22/4, 
L minimaal 10 deelnemers

Infosessie Rap Op Stap
Rap Op Stap is een reisbe-
middelingskantoor met een 
aanbod (meerdaagse vakan-
ties, daguitstappen, sport- of 
cultuuractiviteiten, pretpar-
ken,...) op maat van personen 
met een beperkt budget.
� 18.30 u. in de ontmoetings-

ruimte
€ gratis
L in het Rap Op Stap-kantoor 

(gelijkvloers Welzijnsknoop)

Zaterdag 25 april
Tweedehandsbeurs
� 9.30 u. - 17 u. voor de 

kopers
€ standhouders: € 3,00 voor 

Sluitings-
dagen
Maandag  
13 april:  
Paasmaandag
Vrijdag 1 mei:
Dag van de 
Arbeid
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een tafel van 1,40 op 70 cm 
en € 1,50 voor een tafel van 
80 op 80 cm

✍  van 2/3 t.e.m. 17/4

Zondag 26 april
Geleide wandeling
Laarne/Heksenpad 
Een tocht van 7 km.
Begeleiding: Antoon De Loof.
� 14 u. - 16.15 u. bus 34 

aan Gent-Sint-Pieters om 
12.46 u., samenkomst kerk, 
Dorpstraat 13.45 u.

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

✍  vóór 24/4

Maandag 27 april
Centrumraad
� 9.30 u.

Dinsdag 28 april
Workshop kartonnage
Zie 17/3.

Foto's, documenten en 
bestanden in Cloud 
In de ‘cloud’ bewaar je com-
puterbestanden veilig in One 
Drive, Dropbox of Google Drive. 
Waar je ook bent, je kunt je 
 foto’s, bestanden en documen-
ten bekijken en delen met ande-
ren. Daarnaast leer je bestanden 
doorsturen met WeTransfer.
� 13.30 u. - 17 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot dag zelf of volzet, 
L Begeleider: Daniël De Ridder. 

Maximaal 10 deelnemers. 
Meebrengen: je laptop 
indien mogelijk of een 
USB-stick waarop foto's en 
bestanden zijn opgeslagen. 
Basiskennis pc vereist. 
Uitgebreide handleiding na 
het volgen van de cursus. 

Woensdag 29 april
Workshop
Halsketting maken
Nieuw: werken met fimo 
leather. Je kiest één of twee 

kleuren fimo. 
� 13.30 u. 
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 22/4, 
L Maximaal 10 deelnemers. 

Fimo is te koop bij Pipoos. 

Maandag 11 mei
Hoe kan ik mijn  
smart phone gebruiken op 
reis? 
Tijdens deze vervolgcursus leer 
je hoe je smartphone te gebrui-
ken om nooit meer te verdwa-
len, je auto terug te vinden, 
goede restaurants te vinden 
en de goedkoopste en beste 
attracties te vergelijken. 
� 13.30 u. - 16.30 u.
€ 9,00  KT 1,80 (bij inschrijving 

meedelen of je een smart-
phone met besturingssys-
teem Android of Apple hebt)

 18/5, 25/5
✍  vóór 4/5, 
L Meebrengen: smartphone. 

Min. 5, max. 10 deelnemers. 
Koffie inbegrepen.  
I.s.m. Vief. 

Woensdag 20 mei
Uitstap Pairi Daiza
Pairi Daiza is de thuis van maar 
liefst 7.000 dieren, waaronder 
heel wat bedreigde soorten. In 
de Tuin der Werelden vinden zij 
bescherming. Pairi Daiza, dat is 
70 hectare aan magnifieke en 
authentieke tuinen. Niets min-
der dan een reis doorheen de 
vijf continenten die hun wereld 
rijk is. Op de terugreis stoppen 
we nog in Geraardsbergen waar 
je vrijblijvend van een matten-
taartje kan genieten. 
� 7 u. vertrek aan De Knoop, 

terug in Gent rond 20 u.
€ 46,70  KT 12,60 incl. ontbijt, 

toegangsticket en vervoer
✍  vóór 28/4
L Begeleider Jan Denisse.  

Je kunt vrij lunchen in het 
park.  
Maximaal 48 deelnemers. 

ANTENNE MOSCOU-WIJK

Maandag 2 en 16 maart,  
6 en 20 april
Boodschappenbus  
Moscou-Vogelhoek
Deze brengt je van de opstap-
plaats naar de Aldi/Lidl en terug 
naar huis. Alleen groepsbege-
leiding!
� 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

Dinsdag 3 maart
Bijlokebal
I.s.m. de Bredeschool en de 
Sportschool gaan we met 
de buurtbewoners naar het 
Bijlokebal: een klassiek mu-
ziekprogramma gebracht door 
Conservatorium-studenten.
� vertrek 12.30 u.,  

concert 13.30 u. tot 15.15 u.
€ gratis
L Waar? Bijloke Muziekcen-

trum, Jozef Kluyskensstraat 2. 
Info bij Chantal: 0477 99 64 
94 of bij buurtzorger Sara: 
0476 86 04 88.

Zaterdag 18 april
Wijkfeest in Moscou
In samenwerking met Buurt-
werk en wijkcentrum De Porre 
organiseren we een wijkfeest 
in en rond het domein, Jules de 
Saint-Genoisstraat 101.
Programma:
• Tweedehandskledingbeurs
• Modeshow
• Gekke haarkapsels
• Paaseierenzoektocht
• Hapjes en drankjes
�  12 u. - 17 u.
L info: contacteer Chantal of 

Sara



DE MANTEL

Hutsepotstraat 29A
9052 Zwijnaarde 
 09 266 98 55

www.ocmwgent.be/de-Mantel
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  

2 maart 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.
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SAMEN IN GROEP

“Surplussers zijn buurtbewoners 
die om diverse redenen weinig 
of geen aansluiting vinden in 
ons regulier activiteitenaanbod. 
Daarom organiseren we voor 
hen elke laatste vrijdagnamid-
dag een aangepast programma”, 
vertelt buurtzorger Annelore 
Behaeghe. “Het zijn leuke activi-
teiten in groep. Zoals een spel-
letjesnamiddag, een quiz, een 
knutselactiviteit, samen kok-
kerellen. We sluiten ook aan bij 
feesten en dansnamiddagen in 
De Mantel. En om de 14 dagen 
is er op dinsdagvoormiddag een 
uurtje stoelturnen. Geraak je 
niet tot bij ons, dan zorgen wij 
wel voor vervoer.”
“We doen dat nu één keer per 
maand, maar we willen ons aan-
bod graag uitbreiden. Als het 
kan tot een wekelijkse activiteit. 
De surplussers zijn hiervoor 
zelf vragende partij. Vaak zijn 
ze alleenstaand, voor hen is dit 

echt een moment om naar uit 
te kijken”, aldus Annelore. “We 
houden de drempel ook zo laag 
mogelijk. Per activiteit betaal je 
maar 1,10 euro. Nieuwe deel-
nemers zijn altijd welkom en 
nieuwe vrijwilligers ook!”
“Voor sommigen vormt de sur-
plusnamiddag een opstap naar 
ons klassiek activiteitenaanbod. 
Het belangrijkste is dat je hier 
een gezellige namiddag beleeft 
en andere mensen leert ken-
nen”, geeft Annelore nog mee.
“En daar slagen ze heel goed in”, 
vindt vrijwilliger Jeanine. “Er is 
enorm veel eenzaamheid. Veel 
mensen komen uit hun eigen 
niet meer buiten. Hier lachen 
we samen en laten we samen 
een traantje. De ene trekt de 
andere mee.”

Tweemaandelijkse surplus-
kalender verkrijgbaar aan 
onthaal.

Surplussers
“De surplusnamiddag op vrijdag houdt mij recht. Het is 
alsof ik bij vrienden en familie op bezoek ga. We doen leuke 
activiteiten en delen lief en leed. Ik keer altijd opgewekt naar 
huis terug”, vertelt Jeanine uit Zwijnaarde.
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Luisterend oor
Nicole zette vorige zomer de stap. 
“Eén van de wijste beslissingen 
die ik ooit genomen heb. Na het 
overlijden van mijn man had ik het 
zeer moeilijk. Onder meer via mijn 
huisarts ben ik hier terechtgekomen. 
Sien heeft mij enorm geholpen. Met 
mijn verdriet kon ik altijd wel bij 
mijn zussen terecht. Maar ik ervoer 
zelf dat ik te veel ‘zaagde’. Sien gaf 
mij tips om mensen uit mijn omge-
ving niet te veel op te eisen. Op haar 
aanraden startte ik bijvoorbeeld met 
vrijwilligerswerk in De Mantel. Zo 
heb ik mijn bezigheden en leer ik 
nieuwe mensen kennen. De Mantel 
is een beetje mijn toevluchtsoord 
geworden.”

Verlicht gemoed
“Ik ga nog altijd regelmatig langs bij 
Sien en dat blijft een moment om 
naar uit te kijken”, vervolgt Nicole.  
“Het klikt tussen ons. Sien is lief, 
attent en bekwaam. En ik vertrouw 
haar voor 200 %. Ik stap steevast 

met een verlicht gemoed naar bui-
ten. Het is alsof er een last van mijn 
schouders valt. Bezoekers die het 
zichtbaar moeilijk hebben, raad ik 
aan om met Sien te gaan praten. Op 
psychologische hulp rust vaak nog 
een taboe en dat is nergens voor 
nodig.”
“We willen de drempel zo laag 
mogelijk houden. Daarom ook is 
deze dienstverlening gratis. Boven-
dien kunnen we vrij kort op de bal 
spelen. Bij ons zijn er geen wacht-
tijden”, vult Sien aan. “De begelei-
ding bestaat vooral in de vorm van 
ondersteunende gesprekken. Dringt 
een langdurige, intensieve therapie 
zich op, dan kan ik je doorverwijzen. 
Samen bekijken we wat de moge-
lijkheden zijn. We laten niemand aan 
zijn lot over.”

Problemen en  
praktische hulp
“Alles gebeurt in het volste vertrou-
wen want ik ben gebonden door 

het beroepsgeheim én op maat van 
de cliënt”, benadrukt Sien. “Som-
migen hebben genoeg aan één 
gesprek, anderen volgen een langer 
traject. Het gaat om vrij intense 
gesprekken, die ongeveer een uur 
duren. Ik krijg vooral te maken met 
ouderdoms gerelateerde problemen. 
Zoals mensen die in een rouwproces 
zitten, vereenzaming, relationele 
problemen. Denk maar koppels die 
na hun pensioen op elkaars lip zitten 
en dat op elkaar uitwerken.”
“Daarnaast kun je bij mij ook terecht 
met vragen over vroegtijdige zorg-
planning. Ik help je dan bij het invul-
len van papieren, waarin je verklaart 
welke zorg en behandeling je wel 
en niet wilt als je daarover zelf niet 
meer kan beslissen”, stipt Sien aan.
Ben je minder mobiel, dan komt 
Sien bij jou aan huis. Sien is op 
 dinsdag en woensdag aanwezig in 
 De Mantel. Maak altijd een afspraak:  
09 266 34 45 of via e-mail: 
sien.duquennoy@stad.gent.

60-plussers uit Zwijnaarde, 
Sint-Denijs-Westrem 
en Afsnee die te maken 
hebben met een tegenslag 
of in een moeilijke periode 
zitten, kunnen voor een 
luisterend oor altijd 
terecht bij psycholoog 
Sien Duquennoy. In één of 
meerdere gesprekken bekijkt 
ze hoe ze je kan helpen. Deze 
dienstverlening is gratis.

PSYCHOLOGISCHE HULP
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TIP!

Sluitingsdagen

• Maandag 13 april:  
Paasmaandag

• Vrijdag 1 mei:  
Dag van de Arbeid

Voordracht 
Intimiteit
Maandag  
9 maart

Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 74.  
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  
2 maart om 9 uur (tenzij  
anders vermeld).

 alleen voor abonnement,  
     geen tienbeurtenkaart

Maandag 2 maart
Start inschrijvingen
� vanaf 9 u.

Woensdag 4 maart
Middeleeuwse en  
traditionele dansen
Voor wie graag danst en ook 
graag eens iets anders wil 
verkennen. 
Van volkse dansen uit de 
 middeleeuwen tot hun heden-
daagse varianten: van Bransles 
tot Tovercirkels.
� 14 u. - 15 u.
€ 18,00  KT 3,60 (6 lessen)
 om de twee weken op 

woensdagnamiddag
L lesgever: Marzoete van 

Vlaenderen

Donderdag 5 maart
Voordracht 
De bij, een vriendin voor 
mens en natuur.  
Een inleiding tot de  
wereld van een imker.

De mens is al eeuwenlang op 
zoek naar zoetstof. De eerste 
was honing van wilde bijen. 

Hun woning was een boom-
stronk waarop de mens graag 
beslag legde. 
Je kijkt naar de bijenmaat-
schappij, de taken van een 
honingbij, een klein overzicht 
van eenzaten zoals hom-
mels,... 
Is imkeren een hobby die geld 
opbrengt of zijn deze men-
sen in hun witte pak en hun 
kapruin idealisten?
� 9 u. - 12 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot de dag zelf
L spreker: Freddy Matthys

Haal meer uit je  
iPhone
iCloud, wat is dat nu precies 
en hoe kan je er bestanden en 
foto’s in opslaan en delen met 
anderen?

Het werken met de Google 
Drive app en andere moge-
lijkheden gaan we in deze 
cursus evenmin uit de weg. 
In YouTube en Spotify leer je 
filmpjes en muziek opzoeken 
maar ook een afspeellijst ma-
ken met alleen jouw favoriete 
muziek. 
Ook artikelen kopen en verko-
pen komen aan bod.
� 9.15 u. - 11.55 u.
€ 60,00  KT 12,00
 sessies op 5/3, 12/3, 19/3, 

26/3, 2/4, 23/4, 30/4, 7/5, 
14/5, 28/5, 4/6, 11/6

✍  tot de dag zelf
L Pantha Rei (volwassenen-

onderwijs)

Haal meer uit je  
smartphone (Android)

Je hebt een basiskennis en 
je wilt graag de waaier van 
mogelijkheden verder verken-
nen zoals gratis communiceren 
en chatten, online informatie 
opzoeken en downloaden, tv 
kijken op jouw tablet of smart-
phone. 
Wat is de cloud nu precies en 
hoe kan je er bestanden en 
foto’s in opslaan en delen met 
anderen?
� 13.30 u. - 16.10 u.
€ 60,00  KT 12,00
 sessies op 5/3, 12/3, 19/3, 

26/3, 2/4, 23/4, 30/4, 7/5, 
14/5, 28/5, 4/6, 11/6

✍  inschrijven tot de dag zelf
L Pantha Rei (volwassenen-

onderwijs)

Vrijdag 6 maart
Naaiatelier
Naaien met deels onderlinge 
hulp èn begeleiding.  
Enige ervaring vereist!
� 9.30 u. - 12.30 u.
€ 13,00  KT 2,60
 wekelijks op vrijdag
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	Aanvang 

L	Informatie

€ Prijs 
KT Kansentarief

✍  Inschrijven  
 op het  
 secretariaat

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

  Toegankelijk

DE MANTEL

✍  tot de dag zelf
L Begeleider: Marleen.  

Meebrengen: stikmachine  
en alle eigen benodigd-
heden.

Maandag 9 maart
Voordracht
Intimiteit
Seksualiteit en intimiteit zijn 
een normaal onderdeel van het 
menselijke leven, ook bij het 
ouder worden. 
We bekijken samen de verschil-
lende aspecten en barrières, 
maar ook hoe de visie op seksu-
aliteit en relaties door de jaren 
heen op maatschappelijk vlak 
zijn veranderd.
Ook het luikje intimiteit en 
dementie komt aan bod. 

� 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍  tot de dag zelf
L spreker: huispsycholoog 

Sien

Donderdag 12 maart
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

Dinsdag 17 maart
Fotobewerking  
voor beginners

Leer op een professionele 
manier al jouw foto’s bewerken 
met behulp van het gratis pro-
gramma GIMP. 
Onze ervaren leraar leert je in 
tien lessen alles wat je moet  
weten om van jouw kiekjes 
echte meesterwerken te maken.
� 10 u. - 12.30 u. 
€ 30,00  KT 6,00
 wekelijks
✍  tot de dag zelf, plaatsen 

beperkt!
L Vergeet je laptop niet!  

Lesgever: Jan.

Donderdag 19 maart
Filmforum
Intouchables
In het kader van de ‘Internati-

onale Dag ter Bestrijding van 
Racisme en Discriminatie’. 
Miljonair Philippe is aan een rol-
stoel gekluisterd. Hij woont in 
een kast van een huis in hartje 
Parijs. Driss woont in één van de 
grimmige voorsteden. Verdient 
de jonge Senegalees zijn geld 
niet met schimmige zaakjes, 
dan trekt hij wel een uitkering. 
Maar wie bijstand wil, moet 
 solliciteren. Plotseling zit Driss 
met een echte baan opge-
scheept, als persoonlijke verzor-
ger van Philippe. Met zijn tome-
loze energie zet hij Philippe's 
stijve huishouden binnen de 
kortste keren op z'n kop.
� vanaf 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot de dag zelf
L speelduur: 120 minuten,  

met nabespreking

Woensdag 25 maart
Escapegame
Op een leuke en originele 
manier inzicht verwerven in 
de wereld van dementie! Een 
escape game is een spel dat je 
helemaal onderdompelt in deze 
leefwereld. 
Deze ervaringen vormen een 
vertrekpunt voor nabespreking 
en dialoog.
� 10 u. - 12 u. 

14 u. - 16 u. 
€ gratis
✍  inschrijven verplicht,  

deel nemers beperkt!
L o.l.v. huispsycholoog Sien

BIB aan huis

Heb je al gehoord van BIB aan huis? De dienst die is bedoeld voor de minder mobiele 
inwoners van Groot Gent? Boeken, tijdschriften, cd’s en dvd’s kunnen worden geleend 
voor een periode van 6 weken. Heb je als inwoner van St-Denijs-Westrem of Zwijnaarde 
interesse om als lener of als vrijwilliger deel te nemen aan dit project? Neem dan  
contact op met onze maatschappelijk werker Isabelle Vangaever: 09 266 96 33.
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Dinsdag 31 maart
Wijkmarkt
Op de wijkmarkt verzamelen 
we alle ideeën en signalen uit 
Zwijnaarde, Pleispark en de 
Schilderswijk.
Op stad.gent/wijkplan vind 
je vanaf 14/2 meer informa-
tie over het wijkplan en de 
wijkmarkt.
� 15.30 u. - 20.30 u.
L in Ontmoetingscentrum 

Nieuwe Melac,  
Dorpsstraat 31, Zwijnaarde

Donderdag 2 april
Voordracht
Van Eyck

We maken kennis met de 
schilder Jan Van Eyck, met zijn 
tijd en zijn werk. We (leren) 
kijken naar zijn werk en dat 
van zijn tijdgenoten en gaan 
wat dieper in op zijn grootste 
meesterwerk, ‘De aanbidding 
van het Lam Gods’.
� 14 u. - 16 u. (30 minuten, 

pauze inbegrepen)
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot de dag zelf
L spreker: Daniel  

Vanrysselberghe

Donderdag 9 april
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

Maandag 13 april
Paasmaandag
Het centrum is vandaag 
gesloten.

Woensdag 22 april
Bewegingsparcours
Laat angst om te vallen je 
leven niet bepalen! 
Oefen je stabiliteit aan de 
hand van de fit-o-meter in je 
centrum. 
Vandaag kan je het parcours 
met oefeningen onder bege-
leiding afleggen. Elke deelne-
mer van zo’n begeleide sessie 
ontvangt een kleine attentie.

� 14 u.
€ gratis
✍ tot de dag zelf

Donderdag 23 april
Brood bakken
Brood bakken, in alle vormen 
en maten. 

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

 sessies op 23/4, 18/6
✍  al volzet! 

Dans-
namiddag 
Donderdag  
12 maart en  
9 april

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

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

• Vervoersvrijwilligers om 
bezoekers van en naar ons 
centrum te brengen.  
Contacteer maatschappelijk 
werker Isabelle Vangaever: 
09 266 96 33.

• Vrijwilligers om onze bar  
te bemannen of ’s middags  
te helpen met de maaltijden. 
Contacteer servicemede-
werker Selma Demirtas:  
09 266 98 55.

• Vrijwilligers die willen hel-
pen met de buurtmaaltijden 
(één keer per maand) voor 
de antennewerking Sint-
Denijs-Westrem en Afsnee. 
Contacteer antennewerker 
Fran Debrouwere:  
0473 36 13 59.

• Vrijwilligers om te helpen 
aan het onthaal: bezoe-
kers info geven en hen 
inschrijven voor activiteiten. 
Contacteer administratief 
medewerker Sofie Bleys:  
09 266 98 55.

• Vrijwilligers om kooklessen 
of kookworkshops te geven. 
Contacteer ergotherapeut 
Evelien Flobert: 09 266 34 76.

• Vrijwilligers die op regelma-
tige basis iets willen bakken 
om te verkopen in onze ont-
moetingsruimte. Contacteer 
servicemedewerker Selma 
Demirtas: 09 266 98 55.

• Vrijwilliger voor klusjes in 
het ldc of bij mensen thuis. 
Contacteer maatschappelijk 
werker Isabelle Vangaever: 
09 266 96 33.
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DE MANTEL

	Aanvang 

L	Informatie

€ Prijs 
KT Kansentarief

✍  Inschrijven  
 op het  
 secretariaat

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

  Toegankelijk

Wist je dat je ook tijdelijk in het 
woonzorgcentrum kan verblij-
ven? Maak je je zorgen over 
het financiële aspect van een 
verhuizing of opname? Zijn één 
of meerdere van deze vragen 
al meermaals bij je opgekomen 
en wil je graag een antwoord 
krijgen? Kom dan zeker naar 
onze infosessie.

� 14 u. tot 16 u.
€ gratis 
L Open Huis, Pastorijdreef 6, 

Sint-Denijs-Westrem

Dinsdag 21 april
Voordracht
Valpreventie
Vallen is één van de belangrijk-
ste oorzaken van ziekenhuis-
opname bij ouderen. Wat zijn 
risicofactoren en vooral wat kan 
je zelf doen om valincidenten te 
voorkomen? 
Ergotherapeut Evelien Flobert 
en kinesist Laurens Verplaetse 
doen het thema uit de doeken.
� 14 u. tot 16 u.
€ gratis
L Open Huis, Pastorijdreef 6, 

Sint-Denijs-Westrem

L Lesgevers: Luc en Lut.  
Meebrengen: schort, brood-
doos.

Woensdag 29 april
Filmforum
Tot altijd
De tweede speelfilm van Nic 
Balthazar vertelt het levens-
verhaal van Mario Verstraete, 
een Gents politicus die jaren-
lang vocht voor een euthana-
siewet in België. 
In 2002 was hij, als MS-patiënt, 
de eerste die gebruikmaakte 
van de net goedgekeurde wet. 
Mario's beste vriend Thomas 
is arts en was lang een felle 
tegenstander van euthanasie. 
�  vanaf 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  tot de dag zelf
L speelduur: 118 minuten,  

met nabespreking o.l.v. huis-
psycholoog Sien

Vrijdag 1 mei
Feest van de Arbeid
Het centrum is vandaag 
gesloten.

Buren voor buren

Zin om een buur te helpen bij 
kleine boodschappen of klus-
jes? Of heb je zelf nood aan een 
helpende hand? Of een babbel?
Contacteer aanspreekpunt  
Fran Debrouwere op het  
nummer 0473 36 13 59.

Zitdag
�  elke 1ste en 3de dinsdag van 

de maand, aansluitend op 
de buurtmaaltijden (vanaf 
13.30 u. tot 16 u.)

L Meer info bij Fran  
Debrouwere op het nummer 
0473 36 13 59. Fran komt op 
vraag ook aan huis.

Dinsdag 3 en 17 maart, 7 en 
21 april
Buurtmaaltijden
In Open Huis, Pastorijdreef 6 
Sint-Denijs-Westrem.
�  vanaf 11.30 u.
€ 5,50 voor soep, dagschotel 

en dessert
✍  inschrijven met betaling kan 

tot een week voor de maal-
tijd

L meer info bij Fran  
Debrouwere op het nummer 
0473 36 13 59

Dinsdag 3 maart
Voordracht
Woonvormen Stad Gent
Lukt het je steeds moeilijker om 
zelfstandig thuis te blijven wo-
nen? Denk je soms na over een 
verhuizing naar een assistentie-
woning of woonzorgcentrum? 

ANTENNEWERKING SINT-DENIJS-WESTREM EN AFSNEE
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DE REGENBOOG

Lucas De Heerestraat 83
9000 Gent

 09 266 34 34
www.ocmwgent.be/De-Regenboog

 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 2 maart 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.

CULINAIRE REIS DOOR ITALIË

Giulia is afkomstig van het 
Siciliaanse Palermo, studeerde 
in Firenze en woont nu 4 jaar 
in Gent. “Van opleiding ben ik 
mode-ontwerpster. Koken is 
één van mijn grote passies. Die 
liefde kreeg ik mee van mijn 
oma.”
“Als student kookte ik altijd zelf 
mijn potje. Het is een vorm van 
meditatie. Ik vergeet dan alles 
rond mij. Ik experimenteer ook 
graag in de keuken. En daarna 
gezellig tafelen, is toch de beste 
manier om tijd door te brengen 
met vrienden”, aldus Giulia.
“Wat ze hier serveren in de Ita-
liaanse restaurants is vaak niet 
de echte Italiaanse keuken. Wij 
doen bv. weinig of geen room in 
onze pasta. Hier gaan we voor 
authentieke bereidingen. Een 
eerste lessenreeks is opgevat als 

een culinaire reis door Italië. Met 
tagliatelle, ravioli, vegan lasagne 
en gnocchi komen alle regio’s 
aan bod.”
Italiaanse keuken is slow 
 cooking. “Er kruipt veel tijd in 
om zelf pasta te maken, maar je 
proeft het verschil”, zegt deel-
nemer Christine. “Je werkt met 
eenvoudige, natuurlijke ingredi-
enten. Het is een lichte keuken 
met veel groenten en weinig 
vlees.” Frieda krijgt al goesting 
om zelf een pastamachine te ko-
pen. “Ik verschiet van mezelf dat 
het zo goed gelukt is.” Ludwin 
is vol lof voor Giulia. “Zelf ben 
ik niet de meest handige. Maar 
ze legt het goed uit, stap voor 
stap.”

Nieuwe kookles op 7/4. 
Zie agenda.

Verse pasta maken

Liefhebbers van de Italiaanse keuken moeten in De 
Regenboog zijn. Giulia leert je met eenvoudige ingrediënten 
verse pasta maken volgens origineel Italiaans recept. “Wat 
een verschil met pasta uit een pakje. Veel lekkerder”, klinkt het 
enthousiast bij de deelnemers.
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Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 74.  
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.

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

Maandag 2 maart
Week van de  
vrijwilligersswitch
Tijdens deze week kunnen 
bezoekers en vrijwilligers 
verschillende vrijwilligerstaken 
uitproberen. 
L t.e.m. 6/3

Knoppenspreekuur
Heb je vragen of zit je met een 
probleem rond je pc, smart-
phone of tablet? Maak een 
afspraak en kom langs!
� 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍
L geef bij inschrijving je  

concrete vraag door

Dinsdag 3 maart
Infoles
Computerlessen voor  
beginners
Structuur bewaren op je pc, 
mappen aanmaken, mailen en 
deze beheren. 
� 13.30 u. 
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
 start lessenreeks: 10/3
✍  na de gratis infoles, 
L met Raf en Patsy

Donderdag 5 maart
Kennismakingsles
Haal meer uit je tablet 
(Android)
• Gratis communiceren en 

chatten, online informatie 
opzoeken en downloaden, 

tv kijken op je tablet. 
• Bestanden en foto’s opslaan 

en delen in de cloud. 
• In YouTube en Spotify film-

pjes en muziek opzoeken en 
afspeellijsten maken. 

• Online kopen en verkopen.
Basiskennis vereist.
� 13.30 u.
€ 60,00  KT 12,00 (20 lessen) 

kennismakingsles is gratis
✍  vóór 4/3, 
L i.s.m. CVO Panta Rhei

Vrijdag 6 maart
Nieuw!  
Algemene seniorenquiz 
Test je individuele kennis met 
quizmasters Ivan en Patsy en 
wie weet win je een mooie prijs. 
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60 per persoon
✍  inschrijven individueel of 

in groepjes van maximaal 4 
vóór 1/3, 

L info rond de thema’s  
verkrijgbaar aan onthaal

Maandag 9 maart
Infosessie
Voeding bij kanker
Het is bewezen dat ondervoe-
ding en bijgevolg gewichts-
verlies het effect van een 
kankerbehandeling kunnen 
verminderen en bijwerkingen 
doen toenemen. Het voldoende 
innemen van calorieën en eiwit-
ten is daarom een prioriteit.  
Verder moet je rekening 
houden met aspecten zoals 
vermoeidheid, pijn, aversies, 
braakneigingen,... Al deze aan-
dachtspunten komen tijdens de 
voordracht aan bod.

� 14 u.
€ gratis
✍  verplicht, plaatsen beperkt
L i.s.m. Liberale Mutualiteit 

Oost-Vlaanderen

Dinsdag 10 maart
Creaworkshop
Mozaïek
Vlinder of uiltje in mozaïek.  
Bij inschrijving kleurkeuze 
doorgeven.
� 13.30 u. - 16.30 u.
€ 3,00  KT 0,60 + € 12,00  

voorschot materiaalkosten 
✍  vóór 3/3

Woensdag 11 maart
Stiltewandeling
Eén uur in stilte in een natuur-
lijke omgeving. 
� verzamelen om 9.20 u. 

ingang Overmeerspark (aan 
De Lijn-halte Wiemersdreef ), 
wandeling start om 9.30 u.

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

 woe 8/4
✍  tot dag zelf, 
L bereikbaar met bus 34/35, 

begeleiding: Agnes Fieuw

Vrijdag 13 maart
Café Karaoké
Zingen in groep, vraag je zang-
plaatje aan.
� elke 2de en 4de vrij, 14 u. 
€ gratis

Maandag 16 maart
Computer workshop
Fotoboek samenstellen 
en foto’s afdrukken (op 
bestelling)
Workshop voor semi-gevorder-

Bedankt vrijwilligers!

Een welgemeende dank aan onze  
vrijwilligers voor alle inzet en werk. 
Jullie versterken onze buurt! 
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Paas-TD
Vrijdag 3 april

Infosessie: Voeding bij kanker
Maandag 9 maart

Ondervoeding en bijgevolg gewichtsverlies kunnen het effect van een kankerbehandeling 
verminderen en bijwerkingen doen toenemen. Voldoende calorieën en eiwitten innemen, is 
daarom een prioriteit. Verder moet je rekening houden met aspecten zoals vermoeidheid, pijn, 
aversies, braakneigingen,... Al deze aandachtspunten komen tijdens de voordracht aan bod.

den (met meer dan basisken-
nis pc). We maken samen een 
mooi fotoboek van 24 pagina’s 
met tekst en beelden.
We stimuleren online bestel-
len en afdrukken. Je krijgt een 
uitgebreide handleiding na het 
volgen van de cursus.
� 13.30 u. - 17 u.
✍
L Lesgever: Daniel De Ridder. 

Breng je laptop + USB-stick 
mee (indien mogelijk).  
We maken een account aan, 
dus je kent je e-mailadres 
en wachtwoord.

Praatgroep
Latijn een dode taal? 
We eindigen onze cyclus Latijn 
met een overzicht van de 
democratie in het Romeinse 
Rijk en de vergelijking met het 
heden.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60 
✍  

Dinsdag 17 maart
Sneukeldingskes
Chocoladetaart met kokos
� 14 u.
€ 2,50 (incl. koffie)
L klaargemaakt door onze 

bakvrijwilligers

Creatief met bloemen

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

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

✍  t.e.m. 10/3
L Meebrengen: snoeischaar 

of scherp aardappelmesje. 
Met Christel.

Vrijdag 20 maart
Voordracht
Gender en diversiteit
21 maart is Dag tegen Discri-
minatie. In deze voordracht 
neemt psychologe Merel 
het thema ‘genderdiversiteit’ 
onder de loep. Want wat is 
dat nu precies, gender? Wat 
bedoelen we met LGBT? Hoe 
kleuren stereotypes ons beeld 
van mannen en vrouwen in 
de maatschappij? En kunnen 
we daaraan iets veranderen?  
� 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍  t.e.m. 19/3

Grote schoonmaak bingo
Ontmoeting en ontspanning 
staan voorop, maar wie gaat 
vandaag naar huis met de 
hoofdprijs?
� 14 u.
€ kostprijs voor een bingo-

blaadje: € 0,30

Maandag 23 maart
Voordracht in  
Het Hoeveke
Geestig Gezond Ouder 
Worden
Iedereen heeft wel eens een 
dipje of een tegenslag te ver-
werken. Om hiermee om te 

gaan, heb je veerkracht nodig. 
Wat dat inhoudt en hoe je je 
veerkracht kan verhogen, legt 
psychologe Merel uit.
� 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍
L in Buurthuis Het Hoeveke,  

Patijntjestraat 62

Dinsdag 24 maart
Wandeling eetbare  
planten en kruiden in de 
Gentbrugse Meersen

Met een gids zoek je planten 
die zowel eetbaar als medici-
naal bruikbaar zijn. 
Voorzie in stevig schoeisel en 
regenkledij. De wandeling 
duurt ongeveer 2 uur.  
We verzamelen in De Regen-
boog en nemen samen bus 9 
(vergeet je lijnkaart niet).
� 13 u.  

voor mensen die recht-
streeks komen: we spreken 
af om 14 u. stipt aan café 
Boer Janssens in de Boer 
Janssensstraat 15 

€ 3,75  KT 0,75
✍  vóór 17/3, 
L Ook voor rolstoelpatiënten, 

vermeld dat dan wel bij 
inschrijving.  
Max. 25 personen. 
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Sneukeldinsgkes

• Dinsdag 17 maart: 
Chocoladetaart met kokos

• Dinsdag 21 april:  
Gembertaart met ananas

Donderdag 26 maart
Lenteonbijt met bubbels
Uitgebreid buffet met zoet en 
hartig.
Rond 10 u. muzikaal intermezzo 
met Nadia.
� 9 u.
€ 6,00  KT 4,20
✍  vóór 19/3

Vrijdag 27 maart
Filmforum
The Best Exotic Marigold Hotel 
(2011)
Komedie waarin een groep 
Britse gepensioneerden zich 
laat overhalen om voor weinig 
geld een luxueus leven te slijten 
in een Indiaas hotel. Maar ze 
komen bedrogen uit.
Speelduur: 124 minuten.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍

Zondag 29 maart
Cultuur Colette
Dansspektakel ‘Een dansend 
oog op de wereld’, door dans-
school Favole

De Gentse dansschool  Favole 
neemt je mee in een show 
met muziek en dans langs de 
verschillende continenten. 
Verschillende stijlen komen 
aan bod: elegante ballerina’s, 
de kracht van Ierse dansen, be-

koorlijke Aziatische dansen, de 
energie van het Amerikaanse 
continent... En dat allemaal op 
wondermooie muziek. 
� deuren om 14.30 u.,  

aanvang om 15 u. in Sint- 
Coleta-kerk, Sint-Coleta-
straat

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

✍ via onthaal De Regenboog 
en woonzorgcentrum Sint-
Coleta, vóór 28/3, 

L i.s.m. wzc Sint-Coleta

Dinsdag 31 maart
Infoles
De geheimen van het  
filmgenre 
Met gerichte fragmenten ont-
leedt filmkenner Pat van Beirs 
filmgenres zoals bijbelse epen, 
de held als martelaar, Buster 
Keaton & Charlie  Chaplin, 
gangsterfilms, films over col-
laborateurs, de middeleeuwen 
en renaissance op pellicule, 
zwarten en emancipatie in de 
cinema, vliegeniers op filmvleu-
gels, anti-nazifilms en ‘the battle 
between the sexes’. 
� 14 u.
€ infoles: gratis 

30,00  KT 6,00 (10 lessen)
 start lessenreeks 21/4
✍

Vrijdag 3 april
Paas-TD
Met dj Eric. En wie weet komt 
de paashaas langs! 
� 14 u. - 17.30 u.
€ gratis

Buurtwandeling
Ontdek de prachtige art-deco-
architectuur van de Muinkwijk
Van de Cirk via de Tentoonstel-
lingslaan naar het Muinkpark en 
verder naar de cité de Hemp-
tinne ontdek je de historische 
en architecturale evolutie van 
deze wijk, gekruid met leuke 
anekdotes. 
Afspraak aan de ingang van 
de Cirk (Zebrastraat 34 aan de 
straatkant, niet binnen in het 
complex).
� 14.30 u. - 15.30 u.
€ 3,75  KT 0,75
✍  vóór 28/3
L max. 25 personen

Dinsdag 7 april
Italiaanse kookles
Samen genieten van lekker en 
gezellig koken

Vanaf april kook je met lesgeef-
ster Giulia één keer per maand 
Italiaans. Zij neemt je mee op 
een authentieke ‘culinaire reis’ 
door Italië. Vandaag ga je met 
‘polpettone alla ligure’ voor een 
Noord-Italiaans recept.  
Daarna eten we alles samen 
gezellig op.
� 10 u.
€ 3,00  KT 0,60 + € 4,00  

voorschot ingrediënten 
✍  t.e.m. 31/3
L meebrengen: keukenschort

Filmforum

• Vrijdag 27 maart: 
The Best Exotic Marigold Hotel 

• Vrijdag 17 april:  
Phantom Thread
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Bezoek aan 
de Floraliën
Maandag  
4 mei

Woensdag 8 april
Start nieuwe reeks  
Mens en cultuur
Meditatie, bewustzijn en 
intuïtie
Taal is geen direct middel tot 
communicatie. Omdat taal ge-
vangen zit in een discours. De 
taal van het wetenschappelijke 
discours geeft aan het begrip 
intuïtie een totaal andere be-
tekenis, dan het begrip intuïtie 
in de yoga-chakra leringen. Via 
meditatie kan je wel degelijk 
het ‘Ding an sich’ waarnemen. 
Natuurkundige Wolfgang Pauli 
en psychiater Carl Jung onder-
zochten samen het verschijnsel 
synchroniciteit en hun bevin-
dingen vormen de introductie 
van intuïtie in yoga-zin.
� 14.30 u. - 17 u.
€ 18,00  KT 3,60 (6 lessen)
 elke 2de en 4de woe: 8/4, 

22/4, 13/5, 27/5, 10/6, 24/6
✍
L met Franky Vermeirsch

Maandag 13 april
Paasmaandag
Het centrum is gesloten. 

Dinsdag 14 april
Creaworkshop
Powertex

Powertex is een textielver-
harder waarmee je prachtige 
creatieve decoratie kan maken. 
Vandaag schilder je op doek. 
� 13.30 u. - 16.30 u.
€ 3,00  KT 0,60 + € 12,00  

voorschot materiaalkosten 
✍ t.e.m. 3/4

Donderdag 16 april
Kookworkshop  
typisch middeleeuws
Potagie
Kokkin Helena Behets laat 
zich graag inspireren door 
historische kookboeken.  
Met in het achterhoofd de 
late middeleeuwen, de peri-
ode van Jan Van Eyck, bereid 
je met haar een potagie: een 
maaltijdsoep met seizoen-
groenten en brood.
� 10 u. - 12 u.
€ 3,00  KT 0,60 + € 2,50  

voorschot ingrediënten
✍  vóór 9/4

Vrijdag 17 april
Bingo
Zie 20/3.

Filmforum
Phantom Thread (2017)
Elegant romantisch drama 
dat zich afspeelt in de mode-
wereld in het naoorlogse 
 Londen. Met Daniel Day-Lewis 
in zijn afscheidsrol.  
Speelduur: 130 minuten.

� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍

Maandag 20 april
Laat angst om te vallen  
je leven niet bepalen
Oefen je stabiliteit aan de 
hand van de fit-o-meter.  
Vandaag kan je het parcours 
met oefeningen onder bege-
leiding afleggen en ontvang 
je een kleine attentie.
� 14 u.
€ gratis
✍  t.e.m. dag zelf

Dinsdag 21 april
Creatief met bloemen

� 14 u. - 17 u.
€ 3,00  KT 0,60  

+ € 10,00 voorschot (cash  
te betalen, kostprijs bloem-
stuk max. € 15,00) 

✍  t.e.m. 14/4
L Meebrengen: snoeischaar 

of scherp aardappelmesje. 
Met Christel.

Sneukeldingskes
Gembertaart met ananas
� 14 u.
€ 2,50 (incl. koffie)
L klaargemaakt door onze 

bakvrijwilligers

Voordracht
Langer thuis met  
technologische  
hulpmiddelen
I.s.m. CM
Welke technologie zorgt 
ervoor dat je langer zelfstandig 
thuis kan blijven wonen? Wat is 
er naast het persoonlijk alarm, 
parlofoon, elektrische rollui-
ken,... nog beschikbaar? 
� 14 u.
€ gratis 
✍ vóór 18/4

Woensdag 22 april
Laat angst om te vallen  
je leven niet bepalen
Zie 20/4.

Donderdag 23 april
Ontmoetingsruimte gesloten 
in de namiddag.

Vrijdag 24 april
Vrijwilligersfeest
Het centrum is gesloten.

TIP!
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Donderdag 30 april
Denktank
Krijg inspraak in de organisatie 
van activiteiten in De Regen-
boog, artikels voor in Wijs. Help 
mee ideeën realiseren of een 
animatieprogramma opzetten. 
� 10 u. 
€ gratis

Vrijdag 1 mei
Dag van de Arbeid
Het centrum is gesloten.

Maandag 4 mei
Nieuwe reeks  
kunstzinnige vorming
Kleur dat wonder
Kleur is niet altijd het centrale 
gegeven geweest in het schilde-
rij. Lange tijd was het vormelijke 
het belangrijkste. Een goede 
tekening vormde de basis voor 
een goed schilderij. Dat veran-
dert in de 19de eeuw: het impres-
sionisme (er)kent alleen kleur en 
geen vorm. Het schilderij wordt 
een kleurrijke bedoening en 
kleurtheorieën geven inzicht om 
meer diversiteit van de kleuren 
te krijgen. In deze 3 lessen bekijk 
je vooral de 19de en 20ste eeuw: 
pointillisme, fauvisme, abstrac-
tie, kleur als expressiemiddel, als 
spiritueel gegeven, monochro-
mie, schilderen met licht,...
� 14.30 u.
€ 9,00  KT 1,80
 4/5, 18/5, 8/6
✍  aan onthaal, 
L o.l.v. Damien Deceuninck

Bezoek aan de Floraliën

Je ontdekt de ontstaans-
geschiedenis van de Floraliën 
en volgt het vaste parcours 

door de bloemenpracht, van 
azalea tot zinnia. Met ook info 
over de lokale horticultuur. 
� 14 u. - 16 u., verzamelen om 

13.50 u. onder het afdak aan 
de ICC-ingang (Citadelpark), 
14 u., stipt start ondleiding

€ 28,00  KT 6,25 (rondleiding + 
gids)

✍  t.e.m. 30/3, 

Donderdag 7 mei
Start lessenreeks
Muziek in het licht van  
het Fin du Siècle en de 
Belle Epoque
Bij de overgang van de 19de 
eeuw (het Fin du Siècle) naar 
de 20ste eeuw (de Belle Epoque) 
beleeft de klassieke muziek een 
ware revolutie. Eeuwenoude 
regels worden overboord ge-
gooid, om plaats te ruimen voor 
verrassende en baanbrekende 
composities, al dan niet met 
publieke bijval. Zowel de gees-
telijke ingesteldheid van het 
Fin du Siècle, met zijn typische 
‘weltschmerz’,  als de levenslus-
tige sfeer van de Belle Epoque 
zijn in de muziekstukken goed 
hoorbaar. Deze lessenreeks 
behandelt dit onderwerp met 
een PowerPoint-presentatie, 
mondelinge toelichting, luis-
terfragmenten, beeldopnames, 
verwijzingen naar bestaande 
literatuur over het thema,... 
� 14 u.
€ 12,00  KT 2,40 (4 lessen)
 7/5, 14/5, 28/5, 4/6
✍  aan onthaal, 
L met Maurice Verniers

De Drie Wijzen 
Onze panelleden vertellen elk 
een verhaal over Gent. Meestal 
gaat het om een bizarre, komi-
sche of ongeloofwaardige situ-
atie. Aan jullie om te raden of 
het verhaal echt of verzonnen is. 
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍

ANTENNEWERKING 
NIEUW GENT &  
STEENAKKER 

Boodschappenbus
In kleine groep van en naar de 
supermarkt (geen individuele 
begeleiding, wel groepsbege-
leiding).

� elke donderdag om 14 u.
€ 5,00  KT 3,00
L iedereen wordt thuis opge-

haald en teruggebracht

Bijeenkomst voor 60+
Ouder worden in je buurt
Besproken thema’s: voeding 
(met kooksessie), bewegen,  
ziekenhuisopname, vroegtij-
dige zorgplanning, zorg- en 
dienstverlening, woonvormen...
� elke 2de di, 9 u. - 11.30 u.
€ gratis
L Open Huis Nieuw Gent 

(Rerum-Novarumplein 186C)

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

eind augustus)
L Zuidpoort (Rerum-Novarum-

plein 25)

Sociaal advies &  
huisbezoeken op aanvraag
Meer info over bovenstaande 
via De Regenboog of bij 
antenne werker Liesbet Denolf:   
09 266 34 40 of 0473 87 37 98,  
liesbet.denolf@stad.gent.
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DE THUISHAVEN

Neuseplein 33
9000 Gent

 09 266 34 66
www.ocmwgent.be/De-Thuishaven

 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  

2 maart 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.

Kim Decatelle is een groot voor-
stander van ‘slow art’: traag kij-
ken naar kunst. “Ik projecteer op 
scherm een kunstwerk en dan 
moet je bij jezelf drie vragen 
stellen. Wat zie je objectief en 
dus niet wat denk je ervan? Wat 
dacht je toen je het werk zag? 
En wat zou je aan de maker of 
het afgebeelde personage wil-
len vragen? Het is een techniek 
die je ook gemakkelijk bij een 
museumbezoek kan toepas-
sen. Je gaat beter en gerichter 
kijken, zonder vooroordelen, en 
er veel meer van opsteken. Bij 
een tentoonstelling heb je vaak 
de neiging om alles te willen 
zien. Maar dan moet je zoveel 
informatie verwerken dat er 
haast niks meer van overblijft. 
Het is veel beter om minder 

werken grondiger te bekijken. 
Genieten in slow motion. Dat zal 
je veel langer bijblijven.”
“Het uitgangspunt van slow art 
is dat iedereen van kunst kan 
genieten. Je hoeft geen kenner 
te zijn”, vervolgt Kim. “Ook in 
‘Kijk, Van Eyck’ licht ik het werk 
van de kunstenaar aan de hand 
van die drie vragen toe. Zo 
komen onvermoede details bo-
vendrijven. Zoals de exotische 
toets in zijn werk. Op het Lam 
Gods bv. zie je tussen de Gentse 
torens en de Dom van Utrecht 
ook palmbomen opduiken. Eva 
houdt geen appel vast, maar 
een citrusvrucht. Hoe is van Eyck 
daartoe gekomen?”

‘Kijk, Van Eyck!’: start lessenreeks 
10/3, zie agenda.

Kijk, Van Eyck!
Wil je graag goed voorbereid naar de grote ‘Van Eyck’-
tentoonstelling in het Museum voor Schone Kunsten gaan 
en intenser genieten van de unieke kunstwerken? Mis dan de 
lessenreeks ‘Kijk, Van Eyck!’ van kunsthistorica Kim Decatelle 
niet, die je met open blik leert kijken.

GENIETEN IN SLOW MOTION
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TriVelo
“Veel ouderen hebben vroeger vaak 
gefietst en missen die ervaring: het 
gevoel van op een fiets te zitten, ge-
nieten van de buitenlucht, een frisse 
neus halen, de wind die door je haar 
speelt. Het is vooral op die beleving 
dat we willen inzetten”, vertelt Saar 
Fivez, één van de initiatiefnemers 
achter TriVelo. 
“Tegelijk willen we met deze 
dienstverlening iets doen aan de 
vereenzaming bij veel ouderen. Wie 
minder mobiel is, komt sowieso 
al minder buiten. Voor een kleine 
prijsje voeren we je naar De Thuis-
haven en brengen we je terug naar 
huis. Aanvullend kunnen we je naar 
de winkel, de kapper,... voeren. Ook 
onderweg kun je een babbeltje 
slaan met je medepassagier en met 
de vrijwilliger die je vervoert. Zo 
kom je in contact met buurtbewo-
ners en wordt je leefwereld net dat 
tikkeltje groter”, aldus Saar.

Riksja
De drie triofietsen krijgt TriVelo 

in bruikleen van De Gentse Fiets-
ambassade. “Ze gelijken heel sterk 
op Indische riksja’s, met vooraan 
twee passagiersplaatsen die we bij 
slecht weer kunnen overkappen. 
Onze vrijwilligers die de fiets bestu-
ren, zijn een mix van Gentenaars 
en nieuwkomers. Want ook dat is 
een doelstelling van ons initiatief: 
de integratie van nieuwkomers 
vergemakkelijken want vaak is taal 
een barrière. Door hen in contact 
te brengen met buurtbewoners, zal 
dat soepeler verlopen”, meent Saar.
Voor dat luik van het project werkt 
TriVelo samen met het agentschap 
voor integratie en inburgering 
IN-Gent en met Refu Interim, dat  
vluchtelingen en nieuwkomers die 
legaal in België verblijven aan het 
werk helpt als vrijwilliger. “Zij krijgen 
ook allemaal een korte opleiding: 
veilig leren rijden met zo’n riksja 
want dat is niet zo evident, hoe ze 
op een vlotte manier kunnen con-
verseren met hun passagiers”, stipt 
Saar aan.

“Ook heel belangrijk is dat onze 
triofiets een duurzaam alternatief is 
voor de auto. Iedereen heeft recht 
op gezonde lucht. Bovendien ligt De 
Thuishaven in de lage-emissiezone. 
En voor zo’n korte afstand ben je 
met de fiets sneller op je bestem-
ming dan met de auto.”

Proefproejct
Voorlopig is TriVelo een proefproject 
dat van april tot en met juni loopt. 
“Bij een positieve evaluatie willen 
we het ook in andere Gentse wijken 
uitrollen. Op woensdagnamiddag  
1 april houden we in De Thuishaven 
een infomoment. Eén rit kost  
1,50 euro. Heen en terug wordt 
dat dan 3 euro. Je moet een week 
vooraf reserveren. Zo kunnen we 
een planning opmaken. Reserveren 
kan aan het onthaal, telefonisch of 
via mail”, licht Saar al een tip van de 
sluier op.

Infomoment op 1 april vanaf 14.30 u. 
Vooraf inschrijven is verplicht.

DUURZAME FIETSTAXIDIENST 
VOOR MINDER MOBIELE  
BEZOEKERS

Drie triofietsen met twee  
beschutte passagiers-
zitplaatsen halen vanaf april 
minder mobiele buurtbe-
woners thuis op om hen De 
Thuishaven te voeren. TriVe-
lo is een fietstaxidienst die je 
weer wil laten genieten van 
de ervaring van het fietsen 
en het sociaal contact tussen 
buren stimuleert.
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Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 74.  
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.

Vrijwilligers-
feest
Vrijdag  
13 maart
Het centrum is 
gesloten!

Bedankt vrijwilligers!

Een welgemeende dank je wel aan 
onze vrijwilligers voor alle inzet en 
werk. Jullie versterken onze buurt! 

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

Maandag 2 maart
Start inschrijvingen
� vanaf 9 u.

Dinsdag 3 maart
Spreekuur computer, 
tablets en smartphones 
(Android)
Heb je een vraag of extra 
ondersteuning nodig? Breng je 
toestel mee!
� 14 u. - 17 u.
€ gratis
 elke 1ste en 3de dinsdag-

namiddag
Lbel je vraag vooraf door op 

09 266 34 66 tot de maan-
dag ervoor 12.30 u.

Woensdag 4 maart 
Baknamiddag
Appelbeignets
� 14 u.

Vrijdag 6 maart 
Rwandese shownamiddag
Verwennamiddag met dans-
show en Rwandese lekkernijen 
door de dames van ‘Women-
Up’.
� 15 u. 
€ 8,00  KT 5,60
✍ vóór 28/2, 

Maandag 9 maart
Start reeks ‘Samen  
op stap met move 9000’
Op stap met de buurtsport-
werkers van Move 9000 is meer 
dan wandelen alleen. Deze 

reeks draait ook om samen 
zijn in een ontspannen sfeer, 
cultuur en natuur opsnuiven, 
in de stad, in de plantentuin,... 
op avontuur dus. 
� 13.30 u. - 16.30 u.
€ gratis
 16/3, 23/3, 30/3, 20/4, 27/4, 

4/5, 11/5
✍ vóór 6/3

Dinsdag 10 maart
Kijk, Van Eyck! 

Treed binnen in de wondere 
wereld van de Gebroeders 
Van Eyck. Kunsthistorica Kim 
Decatelle vertelt over de tijds-
geest van de 15de eeuw, de 
drijfveren van de opdracht-
gevers van het Lam Gods, het 
weinige dat we weten van de  
kunstenaars zelf, de details en 
de geheimen in hun schilde-
rijen. 
� 14 u. - 15 u.
€ 15,00  KT 3,00 (5 lessen)
 17/3, 24/3, 31/3, 7/4
✍ t.e.m. 9/3, 

Ontmoetingsgroep
In de ontmoetingsgroep ga 
je met elkaar in gesprek over 
dingen die je boeien en be-
zighouden en deel je ervarin-
gen en inzichten met elkaar 
om zo je blik te verruimen. 
Je kiest samen de thema’s 

waarover je het met elkaar wilt 
hebben. 
We komen elke 2de dinsdag 
samen in de Blaisantkerk,  
Blaisanvest 37.
� 14 u. - 16 u.
€ 9,00  KT 1,80 (3 sessies)
 14/4, 12/5
✍ t.e.m. 9/3 aan onthaal, 
LBegeleiding: Veronique 

Luca, Tille Van Horenbeeck. 
Koffie en thee verkrijgbaar 
voor vrije bijdrage.

Woensdag 11 maart 
Taartnamiddag
Ook suikerarm gebak te koop.
� 14 u.

Vrijdag 13 maart
Vrijwilligersfeest
Het centrum is vandaag 
gesloten.

Dinsdag 17 maart
Bingo
� 14.30 u.
€ 1,00 (bingoblaadje met  

4 spelletjes)

Woensdag 18 maart 
Filmforum
The Remains of the Day 

Sober drama over een butler 
(Anthony Hopkins) die zijn 
hele leven ten dienste stelt van 
een Engelse lord en daarbij zijn 
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gevoelens voor de huishoudster 
(Emma Thompson) negeert.
Speelduur: 130 minuten.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍ vóór 17/3
L € 2,00 voor koffie en gebak

Taartnamiddag
Ook suikerarm gebak te koop.
� 14 u.

Infosessie 
Groepsaankoop groene 
en Belgische stroom en 
aardgas
De provincie Oost-Vlaanderen 
organiseert voor de 9de keer een 
groepsaankoop 100% groene 
én Belgische stroom en aardgas. 
Dat kan een flinke besparing 
betekenen op je energiefactuur! 
In deze infosessie verneem je er 
meer over, vrijblijvend én gratis. 
Wanneer je beslist om mee te 
gaan in ons verhaal, regelen wij 
de overstap voor jou. Wil je je 
tijdens de infosessie al inschrij-
ven, breng dan zeker je eind-
afrekening mee.

� 15 u. - 16 u.
€ gratis
✍ verplicht vóór 17/3

Donderdag 19 maart
Bloemschikken
Met Jo De Boeck.

� 13.30 u.
€ 3,00  KT 0,60 (plus € 10,00 à  

€ 12,00 onkosten bloemstuk)
✍ vóór 17/3, 
LJo zorgt voor het nodige 

materiaal. Moet je zelf iets 
kopen, hoor je dat aan het 
loket. Het te maken bloem-
stuk is 2 weken vooraf te 
bekijken in het centrum of 
online op de webwinkel.

Vrijdag 20 maart 
Workshop pop-up 
creakaartje maken
Met Claudine Carron en Rita 
Bekaert.

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

materiaalkosten)
✍  vóór 17/3
L Max. 10 personen.  

Meebrengen: lat, schaar, 
snijmat.

Dinsdag 24 maart
Biljarttornooi tussen  
de ldc
Halve finale
� 13.30 u.

Woensdag 25 maart 
Workshop 
Rug in beweging’
I.s.m. CM - Gezonde Buurt
Maar liefst 80% van alle mensen 
heeft rugklachten. Met deze ses-

sie helpen we je op weg om rug-
problemen te voorkomen en/
of op een goede manier aan te 
pakken: rugvriendelijk staan en 
zitten, tillen en heffen, slapen en 
liggen, rugvriendelijk bewegen. 

� 14.30 u. - 16 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 18/3, 
L Max. 6 personen.  

Meebrengen: matje of  
reserveer er één aan onthaal. 

Taartnamiddag
Ook suikerarm gebak te koop.
� 14 u.

Donderdag 26 maart
Infosessie  
Ramadan en vasten
Deze lezing gaat in op alle  
facetten van het leven tijdens 
de vasten of ramadan. Je krijgt 
tips en praktische info waardoor 
je deze periode nog intenser 
en mooier kan beleven zonder 
moeilijkheden te ervaren op 
eender welk vlak.
� 14.30 u. - 16 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 19/3, 
L Alle deelnemers krijgen een 

verse fruitsla en een bundel-
tje met de inhoud van de les. 
Bijdrage hiervoor is € 1,00, 
dag zelf te betalen. 

Galerij Krea 
Van 25 februari tot 28 april

De deelnemers van de cursus schilderen en tekenen in het  
Fazantenhof in Lochristi onder leiding van Marie-Paule stellen hun 
gemaakte werken in olieverf, acryl, aquarel, pastel, houtskool en 
andere materialen tentoon.
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Iftar: 
samen eten
Vrijdag 8 mei

Vrijdag 27 maart
Suggestiemenu
Pompoensoep met brood-
korstjes en verse groene 
kruiden, witloofrolletjes met 
Breydelham en preistoemp, 
rijstpap.
� 11.30 u.
€ 6,50  KT 5,50
✍ vóór 22/3, 

Woensdag 1 april 
Start nieuw  
petanqueseizoen
Bij goed weer.  
Begeleiding: Marc Vyvey.
� 14 u.
€ 10,00  KT 2,00 (instapgeld 

tot september)
✍ aan onthaal 

Infomoment TriVelo
Zie het artikel op pag. 41.
� 14.30 u.
€ gratis
✍ verplicht vóór 31/3  

Baknamiddag
Wafels
� 14 u.

Donderdag 2 april
Wandeling in Vurste 
� 12.20 u. perron 10 aan  

Sint-Pietersstation, we 
nemen bus 48 van 12.24 u. 
tot de halte Gentweg

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

✍  t.e.m. 26/3, kan telefonisch 
met wandelpas

L De wandeling start om  
13 u. aan de bushalte  
Gentweg. Vergeet je wan-
delkaart niet!

Omgaan met  
incontinentie
Druppelverlies kan diverse 
oorzaken hebben en bestaat in 
alle vormen. In deze infosessie 
maak je kennis met inconti-
nentiemateriaal en krijg je tips 

voor oplossingen bij lichte 
tot zware incontinentie. Voor 
zowel mannen als vrouwen.
� 10 u. - 12 u.
€ gratis
✍  verplicht vóór 26/3
L lesgever: Ayten Altin

Vrijdag 3 april
Bezoek ‘Kleureyck’ 
met gids in  
Design Museum Gent 
Vertrekpunt van deze ten-
toonstelling is het bijzondere 
kleurgebruik van Jan van 
Eyck, dat na de restauratie van 
Het Lam Gods opnieuw ten 
volle zichtbaar werd. De expo 
is opgevat als een wandeling 
door de zeven hoofdkleuren 
die van Eyck en zijn tijdgeno-
ten gebruikten. Met werk van 
nationale en internationale 
designers uit meerdere ont-
werpgebieden (productont-
werp, crafts, textielontwerp, 
grafisch ontwerp, juweelont-
werp, architectuur,...).
�  15 u. stipt in het Design 

Museum (Jan Breydel-
straat 5)

€ 17,00 (incl. ticket + gids)
✍  t.e.m. 25/3, 
L max. 20 personen

Dinsdag 7 april
Activiteit met 
IBO ’t Sleepken
Namiddag vol volksspelen 
(sjoelbak,...) met de kinderen 
van kinderopvang ’t Sleepken 
(tot 12 jaar).
� 14 u. 
€ gratis
✍ t.e.m. 6/4

Woensdag 8 april
Taartnamiddag
Ook suikerarm gebak te koop.
� 14 u.

Maandag 13 april
Paasmaandag
Het centrum is gesloten.

Woensdag 15 april
Filmforum
Pavarotti
Deze documentaire schetst 
met beelden uit het familie-
archief, interviews en tv-
registraties een portret van 
operazanger Luciano Pavarotti. 
Speelduur: 110 minuten.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 8/4
L € 2,00 voor koffie en gebak

Taartnamiddag
Ook suikerarm gebak te koop.
� 14 u.

Donderdag 16 april
Paasontbijt
Buffet van hartig en zoet. 
� 9 u.
€ 8,00  KT 5,60
✍ vóór 9/4, 

Bloemschikken
Met Jo De Boeck.
� 13.30 u.
€ 3,00  KT 0,60 (plus € 10,00 à  

€ 12,00 onkosten bloem-
stuk)

✍ vóór 14/3, 
LJo zorgt voor het nodige 

materiaal. Moet je zelf iets 
kopen, hoor je dat aan het 
loket. Het te maken bloem-
stuk is 2 weken vooraf te 
bekijken in het centrum of 
online op de webwinkel.

Vrijdag 17 april 
Workshop pop-up 
creakaartje maken

Met Claudine Carron en Rita 
Bekaert.
� 13.30 u.

TIP!
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€ 3,00  KT 0,60 (plus € 3,00 
materiaalkosten)

✍  vóór 10/4
L Max. 10 personen.  

Meebrengen: lat, schaar, 
snijmat.

Dinsdag 21 april
Bingo
� 14.30 u.
€ 1,00 (bingoblaadje met  

4 spelletjes)

Woensdag 22 april 
Laat angst om te vallen  
je leven niet bepalen
Oefen je stabiliteit aan de hand 
van de fit-o-meter. Wie vandaag 
het parcours onder begeleiding 
aflegt, ontvangt een kleine  
attentie.
� 14 u.
€ gratis
✍ tot dag zelf

Taartnamiddag
Ook suikerarm gebak te koop.
� 14 u.

Donderdag 23 april
Daguitstap
Hartje Brussel 
Een dagje kuieren in Brussel 
met Veronique Luca. Via de 
Kunstberg en het Koninklijk  
Paleis wandel je naar de Zavel 
en het Justitiepaleis. We pick-
nicken in het Egmontparkje.
� 8.30 u. in De Thuishaven, 

waar we de bus nemen naar 
het station,  
terug in Gent rond 17 u. 

€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 17/4, 
L Max. 15 personen.  

Meebrengen: picknick, 
Lijnkaart en je zorgt voor 
je treinticket. Goed kunnen 
stappen is vereist. 

Maandag 27 april
Workshop 
Geheugentraining
Om je geheugen te verbeteren, 

begin je bij het trainen van je 
aandacht. Vervolgens werk je 
aan je gemoedsrust en tot slot 
aan jouw beweging. Vandaag 
zet je deze info om in de prak-
tijk met enkele oefeningen.

� 10 u. - 11.30 u.
€ gratis

Woensdag 29 april
Bezoek aan de  
Stokerij van Damme

Stokerij Van Damme, bekend 
om haar Balegemse jenever, is 
de laatste landbouw-jenever-
stokerij in de Benelux die het 
graan voor haar geestrijke 
drank zelf teelt. Dat proef je aan 
de volle smaak. 
� 13.30 u. in De Thuishaven, 

we nemen samen de bus 
richting Balegem

€ 18,00  KT 3,60 (bus, rondlei-
ding, proeven jenever, taart 
en koffie)

✍  vóór 20/4
L max. 30 personen

Vrijdag 1 mei
Dag van de arbeid
Het centrum is gesloten.

Donderdag 7 mei
Wandeling in Destelbergen 
� 13.10 u. busperron 13 aan 

Sint-Pietersstation, we  
nemen bus 34 van 13.15 u. 
tot de halte Scheldekant

✍ t.e.m. 30/4
L De wandeling start om  

13.40 u. aan de bushalte 
Scheldekant.  
Andere info: zie 2/4.

Vrijdag 8 mei
Iftar: samen eten
Tijdens de ramadan breken 
moslims na zonsondergang de 
vasten. Mensen komen samen, 
eten, delen eten. Het is gezel-
lig. Vrijwilligers van SOI en vzw 
Koza koken voor jullie ‘wereld-
keuken gerechten’ in de vorm 
van een buffet. Eerst maken we 
kennis met elkaar.
� 20.30 u. in ontmoetings-

ruimte De Thuishaven, 
eten om 21.19 u.

€ gratis
✍  vóór 1/5
L max. 50 personen

ANTENNEWERKING  
RABOT

Vrijdag 6 maart en 3 april
Samen eten
In Eetcafé Toreke, Vlotstraat 22.
� 12 u.
€ 13,00 of 5,50 (met UiTPAS 

sociaal tarief ) voor soep en 
hoofdgerecht

L Problemen met vervoer of 
andere vragen?  
Contacteer Griet Van Dessel 
op 0473 34 00 38 of  
griet.vandessel@stad.gent

Leesoma of opa gezocht 
voor mei
In basisschool Blaisantnest,  
Kaprijkestraat 12, om met 
kinderen van het 1ste leerjaar 
nieuwe woorden te oefenen.
�  elke di en do,  

13.15 u. - 13.45 u.
L Tijd en zin?  

Contacteer antennewerker 
Griet Van Dessel:  
0473 34 00 38.
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Jubileumlaan 219
9000 Gent

 09 266 93 44
www.ocmwgent.be/De-Vlaschaard

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

Centrumleider: AnneMarie 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 2 maart 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.

VAARDIGHEDEN ONDERHOUDEN BIJ GEZELLIGE BABBEL

Alice (86) is één van de initiatief-
nemers. “Ons groepje bestaat 
uit dames van 80-plus. Maar 
iedereen is welkom, ook ‘brave’ 
heren. Voorwaarde is wel dat je 
een basiskennis computer hebt. 
Want we geven geen les. Je kan 
je eigen laptop meebrengen of 
meevolgen op het toestel van 
iemand anders.”
“Allemaal volgden we in De 
 Vlaschaard computerles: Win-
dows, iPad,... Maar wat daarna. 
En een computeratelier vinden 
we weer net iets te schools. 
Vooraan staat er een lesgever/
begeleider, die bepaalt waar-
over we het hebben en naar wie 
je de hele tijd stil moet zitten 
luisteren. Vaak moet je ook iets 
voorbereiden.”
“Ons computercafé is laagdrem-
peliger”, vervolgt Alice. “Het gaat 
er veel losser en informeler aan 

toe. Gezellig met elkaar kletsen 
en tegelijk onze computervaar-
digheden onderhouden voor 
praktische zaken: iets bestellen 
bij Bol.com, de uren van bus en 
trein raadplegen, kaarten voor 
een voorstelling reserveren. 
Want de ervaring leert dat om 
bij te blijven je toch wel een ex-
terne prikkel, zoals ons compu-
tercafé, nodig hebt want alleen 
komt het er vaak niet van. En je 
steekt er meer van op dan als 
iemand in een computerwinkel 
het voor jou doet.”

Het computercafé vindt elke    
2de en 4de maandagnamiddag 
vanaf 14 uur plaats. De eerstvol-
gende data zijn 9 en 23 maart en 
27 april. Je betaalt hiervoor tot 
eind augustus 13 euro instapgeld 
of 2,60 euro met het kansentarief. 

Computercafé

Enkele kranige dames starten binnenkort met een 
computercafé op maandagnamiddag. “Bedoeling is om 
tijdens een gezellig samenzijn onze computervaardigheden te 
onderhouden en elkaar te helpen, maar ondertussen ook over 
koetjes en kalfjes te klappen.”
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Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 74.  
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  
2 maart om 9 uur (tenzij  
anders vermeld).

Maandag 2 maart
Gespreksgroep  
met Diederik Thuyn
Diederik leest een tekst voor.  
Je komt gewoon luisteren en 
deelt je reacties met andere 
deelnemers. Je hoeft zelf niks 
op voorhand te lezen.
� 14 u. - 16 u.
€ 3,00  KT 0,60  

+ € 1,00 voor de kopies
 2/3, 16/3, 6/4, 20/4
✍  vanaf 24/2, 

Woensdag 4 maart
Bingonamiddag
In een hoekje van de ontmoe-
tingsruimte.
� 14 u.
€ 0,25 per bingokaart

Haal meer uit je iPad 
Voor gevorderden
Gratis communiceren en chat-
ten, online informatie opzoeken 
en downloaden, tv kijken op 
je iPad, bestanden en foto’s 
opslaan en delen in iCloud, via 
YouTube en Spotify filmpjes 
en muziek opzoeken, online 
artikelen kopen en verkopen. 
Basiskennis vereist.
� 13.30 u. - 16.10 u.
€ 60,00  KT 12,00
 t.e.m. 10/6
✍  vanaf 24/2, 

Donderdag 5 maart
Computerspreekuur
Vrijwilligster Rita helpt je bij 

problemen met je computer.
� 9 u. - 11.30 u. (30 min. per 

afspraak)
€ gratis
 5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 30/4
✍  vanaf 24/2
L Geef bij inschrijving je con-

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

Vrijdag 6 maart
Vrijwilligersfeest
Op persoonlijke uitnodiging. 
Het centrum is de hele dag 
gesloten voor alle activiteiten. 

Dinsdag 10 maart
Gespreksnamiddagen 
rouw & verlies
Met huispsychologe Merel Cox
Hoe ga je om met verlies en 
verdriet? Wat is ‘rouwarbeid’? 
We komen twee namiddagen 
samen. Bij vragen, contacteer 
Merel Cox: 09 266 30 60.
� 14 u. - 16 u.
€ 6,00  KT 1,20 (2 namiddagen)
 10/3, 14/4
✍

Woensdag 11 maart
Rollatordans
Begeleiding: Kristien Bernard.
� 14 u. 
€ 1,10 per namiddag
 11/3, 18/3, 8/4, 15/4
✍  

Donderdag 12 maart
Spreekuur  
smartphone & tablet 
Vrijwilliger Walter beantwoordt 
je vragen of zoekt naar oplos-
singen voor je probleem. 

� 14 u. - 17 u. (60 min. per 
afspraak).

€ gratis
 12/3, 26/3, 9/3, 23/3 (van-

daag uitzonderlijk van  
9 u. - 12 u.)

✍
L niet voor iPhone en iPad

Naaien met Jeanine
Van patroon tot kleed
In deze 13-delige cursus maak 
je jouw eigen kleed. Kunnen 
naaien met naaimachine is 
vereist.
� 14 u. - 16 u.
€ 39,00  KT 7,80
 wekelijks t.e.m. 25/6
✍
L Zelf meebrengen: patroon-

papier, plakband, lat van 
50 cm, lintmeter, gewoon 
potlood, blauw en rood 
potlood, schrijfpapier. Na het 
patroontekenen kan je jouw 
eigen naaimachine mee-
brengen of één van het cen-
trum gebruiken (vermeld dat 
bij inschrijving). Koop nog 
geen stof aan. Na de eerste 
les berekent Jeanine hoeveel 
stof je nodig zal hebben.

Woensdag 18 maart
Gsm-spreekuur
Vrijwilliger Raf helpt je om je 
gsm efficiënt te gebruiken.
� 14 u. - 16 u. (30 min. per 

afspraak)
€ gratis
 18/3, 15/4 
✍  t.e.m. maandag ervoor
L bedoeld voor telefoontoe-

stellen met knoppen, geen 
smartphone of iPhone. 

Wist je dat... 

er elke 1ste maandag van 9.30 u. tot 
11.30 u. er een MAC-computeratelier is 
in De Vlaschaard met Rob Stevelinck? 
Inschrijven kan altijd aan het onthaal.

DE
VLASCHAARD

	Aanvang 

L	Informatie

€ Prijs 
KT Kansentarief

✍  Inschrijven  
 op het  
 secretariaat

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

  Toegankelijk



48

Bingo
Woensdag  
4 maart en  
1 april

Centrumraad
Agendapunten vooraf bin-
nenbrengen bij centrumleider 
Anne Marie Klomp:  
annemarie.klomp@stad.gent. 
� 9.30 u.

Donderdag 19 maart
Muziek beluisteren
Beethovens derde symfonie, 
De Eroica
Beethoven componeerde deze 
symfonie ter ere van  Napoleon 
wiens naam hij kort vóór de 
première schrapte omdat 
Napoleon ook maar op macht 
belust was. 
En met de lente in het land: de  
Frühlingssonate voor viool en 
piano.   
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60 
✍  tot dag zelf, 

Zoete Zonde
Appeltaart
� 14 u. tot uitverkocht

Woensdag 25 maart
Samenkomst  
mantelzorggroep
Voorstelling van het boek 
‘Klein geluk voor de  
mantelzorger’
Caroline Coddens (Samana) 
vertelt over haar boek ‘Klein 
geluk voor de mantelzorger’ en 
brengt heel wat recepten die 
je leren meer zorg voor jezelf 
te dragen.
Aansluitend om 15 u: groeps-
gesprek.
� 14 u.
€ gratis
✍
L vervoer en oppas mogelijk 

Vrijdag 27 maart
Filmforum met  
nabespreking
Il ladro di bambini (1992)
Sociaal drama over een jonge 
politie-inspecteur en twee, aan 
hun lot overgelaten kinderen 

tussen wie langzamerhand 
een vertrouwensband ont-
staat. Speelduur: 114 minuten.

� 14.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍

Maandag 30 maart
Wandelen in Lemberge 
Begeleiding: Annie.
� 13.40 u. aan ‘De Zuid’, wij 

nemen bus 44 van 13.45 u. 
tot de halte Lembergse 
Steenweg. Voor wie recht-
streeks naar daar komt: 
wij zijn aan de halte om 
14.08 u. en starten meteen.

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

✍  aan het onthaal, kan tele-
fonisch met wandelkaart

L je koopt zelf een busticket 

Woensdag 1 april
Bingonamiddag
In een hoekje van de ontmoe-
tingsruimte.
� 14 u.
€ 0,25 per bingokaart

Vrijdag 3 april
Aperitiefconcert
Met Nicole Meseure en 
 Sylvain Dewaele.
� 10 u. - 11.30 u.
€ 6,50  KT 4,10 (2 drankjes 

inbegrepen)
✍  vóór 30/3, 

Beenhespparty
Warme beenhesp à  volonté, 
koude groenteschotel, 
gebakken krielaardappel-
tjes, mosterd-, archiduc- of 
 provençaalse saus, koude 
sausjes, broodjes en boter.

� 12.45 u.
€ 20,00  KT 14,00 
✍  vóór 30/3

Paas-TD met  
DJ Jacky Dallas
� 14 u.
€ gratis
L ontmoetingsruimte geslo-

ten tot 14 u.

Vrijdag 10 april
Muziek beluisteren
Missa Solemnis van  
Beethoven
N.a.v. Goede Vrijdag. Wij reser-
veren hiervoor een hele dag.
� 10 u.
€ 3,00  KT 0,60 + optioneel 

€ 5,00 voor verse soep en 
broodjes

✍  tot dag zelf of t.e.m. 6/4 als 
je soep met broodjes wil. 
Schrijf je in via de webwin-
kel? Vergeet deze optie niet 
aan te vinken! 

L wie de dag zelf inschrijft, 
kan geen broodje meer 
bestellen

Maandag 13 april
Paasmaandag
Het centrum is gesloten.

Woensdag 15 april
Daguitstap naar Kortrijk
Metamorfose van de  
guldensporenstad
Met in de voormiddag: ‘Kortrijk 
1302’ waar je de Guldenspo-
renslag herbeleeft. Na de vaste 
lunch (Vlaamse stoverij met 
Bellegems bruinbier) stads-
wandeling met gids: nieuwe 
bruggen, de imposante Leie-
werken, indrukwekkende ge-
bouwen. Begeleiding: Monic.
� 8.45 u. vertrekhal Gent-Sint-

Pieters
€ 28,30 KT 18,70 + welkom 

met koffie en lunch 
✍  aan onthaal t.e.m. 30/3, 
L je zorgt zelf voor je trein-

ticket
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Maandag 20 april
Start fototentoonstelling 
rond dienstverlening in je 
ldc
In de ontmoetingsruimte han-
gen verschillende portretten 
over de dienstverlening in De 
Vlaschaard. Voor vragen over 
onze dienstverlening, contac-
teer onze medewerkers.

Dinsdag 21 april
Zoete Zonde
Wafels met suiker en slagroom
� 14 u. tot uitverkocht

Woensdag 22 april
Samenkomst  
mantelzorggroep
Voordracht ‘De Zorgvolmacht’
Hoe geef je iemand een 
volmacht wanneer je wils-
onbekwaam dreigt te worden? 
Waarop moet je letten? Door 
notaris Maarten Duytschaever.
Aansluitend om 15 u: groeps-
gesprek.
� 14 u.
€ gratis
✍
L vervoer en oppas mogelijk 

Donderdag 23 april
Fietstocht
Groen in en om de stad 
Tocht van 25 km, met Kathy.
� 13.45 u. aan De Vlaschaard
€ fietskaart: 10,00  KT 2,00  

of per keer: 3,00  KT 0,60
✍  aan onthaal, kan telefonisch  

met geldige fietskaart

Vrijdag 24 april
Filmforum met  
nabespreking
The Crying Game (1992)

Politiek geladen thriller over 
de ontvoering van een Brits 
soldaat door het IRA, die eindigt 
in een tragisch liefdesverhaal.
Speelduur: 110 minuten.
� 14.30 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍

Dagje wandelen  
in Dendermonde
Voor goede stappers. 
Je passeert langs de voornaam-
ste monumenten van Dender-
monde: Abdij van Zwijveke, het 
Begijnhof, Grote Markt.  
’s Middags mogelijkheid tot 
dagschotel. Begeleiding: Annie.
� 8.44 u. met bus 28 op perron 

12 rechts van het Sint-
Pieters station

€ 3,00
✍  verplicht, 
L vergeet je buskaart niet

Infonamiddag  
Beginnerscursus voor 
smartphone en/of tablet 
(Android)
Na een korte presentatie door 
lesgever Walter, kan je je vanaf 
15 uur inschrijven voor deze  
5-delige cursus: telefoneren, 
 sms-en, contactpersonen behe-
ren, agenda, wekker, foto’s,  
video's en -albums, surfen op het 
internet, Google Maps, Gmail. 
Deelnemers krijgen achteraf 
voorrang voor de vervolgcursus.
� 14 u. - 17 u.
€ infonamiddag: gratis 

cursus: 15,00  KT 3,00
 8/5, 15/5, 29/5, 5/6 en 12/6
✍  opgelet! Inschrijven kan  

alleen na dit infomoment
L niet voor gebruikers van iPad 

of iPhone (Apple)

Fit-O-Meter
Laat angst om te vallen je 
leven niet bepalen
Oefen je stabiliteit aan de hand 
van de fit-o-meter in jouw 
centrum. Vandaag kan je het 

parcours onder begeleiding af-
leggen en ontvang je een kleine 
attentie.
� 14 u.
€ gratis
✍

Vrijdag 1 mei
Dag van de Arbeid
Het centrum is gesloten.

Vrijdag 29 mei
Halsketting maken
Met Blanche Desmet. Een voor-
beeld vind je in vitrinekast aan 
onze hoofdingang vanaf 28/4. 
�  9.30 u. - 16.30 u.
€ 6,00  KT 1,20 + € 20,00 ma-

teriaalkosten + € 5,00 (verse 
soep, broodje)

✍  van 4/5 tot 15/5 (met opgave 
kleur ketting)

ANTENNE DRONGEN, 
BAARLE, LUCHTEREN

Zitdagen
Op maandag- en vrijdag-
namiddag (14 u. - 16 u.) in het 
Open Huis aan de Leie, Domien 
Ingelsstraat 15A. Huisbezoek op 
aanvraag mogelijk. 

Contactgegevens antenne-
werker Ellen Van Tuyckom:
09 266 93 29 of 0470 20 62 80, 
ellen.vantuyckom@stad.gent 

Buurtmaaltijden
Voor ouderen uit de buurt die 
moeite hebben om zelf te ko-
ken of graag in gezelschap eten.
• Drongen centrum: 25/3 en 

29/4 (elke laatste woens-
dag), Open Huis aan de Leie

• Luchteren: 18/3 en 22/4 
(elke derde woensdag), 
Parochiezaal, Gavergracht-
straat 103A (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/De-Waterspiegel

 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 2 maart 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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Veerle is van opleiding gezond-
heidscoach. “Mijn doel is om 
mensen mentaal en lichamelijk 
in beweging te brengen. Een 
gezonde, gemotiveerde geest 
in een gezond lichaam, daar 
sta ik voor. Een uurtje bewegen 
staat voor meer energie, een 
betere conditie, mentaal tot rust 
komen, je beter in je vel voelen, 
positiever in het leven staan. 
En in groep leer je van elkaar, 
deel je ervaringen en voel je je 
minder alleen.”
In dance out dansen de deel-
nemers op de muziek van toen: 
de jaren 60, 70 en 80. “Heel 
herkenbaar voor hen. Daardoor 
krijgen ze zin om te bewegen 
en ambiance te maken. Ik ben 
ook geen strenge lesgever. Je 
amuseren is belangrijker dan 
alle danspasjes correct uit te 

voeren. Je moet natuurlijk wel 
mee bewegen en de basispasjes 
kunnen.”
“In elke les dansen we op 4 
liedjes”, vervolgt Veerle. “Twee 
om op te warmen en één om af 
te koelen: stretchen, je hartslag 
laten dalen, uitblazen. Centraal 
staat een liedje waarop je een 
nieuw dansje leert. Vandaag was 
dat ‘Proud Mary’.”
“De eerste lessen kunnen uitda-
gend zijn. Maar veel danspasjes 
keren terug. Hoe meer je komt, 
hoe makkelijker het wordt en 
hoe beter je erin wordt”, aldus 
nog Veerle.

Dance out op vrijdag van 9.30 u. 
tot 10.30 u., abonnement 29 
lessen: € 72,50  KT 14,20 of tien-
beurtenkaart: € 30,00  KT 6,00. 
Instappen kan gelijk wanneer.

GOED VOOR LICHAAM EN GEEST

Dance out
Elke vrijdagvoormiddag geeft Veerle Vanrysselberghe dance 
out. “Oftewel al dansend je conditie onderhouden. Maar ook je 
geest vaart er wel bij. Want je moet de verschillende danspasjes 
onthouden en dus je geheugen laten werken. Ook het sociaal 
contact is belangrijk.”
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FITNESSRUIMTE OPENZETTEN

Bewegen op alle niveaus
In maart start De Waterspiegel met laagdrempelige 
bewegingsactiviteiten voor vrouwen. “Nu al kunnen buurtbewoners 
onze fitnessruimte gebruiken als er geen lessen zijn. We bereiken zo 
alle generaties, van jongere mensen tot zelfs een 100-jarige bij het 
stoelturnen”, zegt ergotherapeut Ellen Janssens.

“We bemerken een stijgende vraag 
naar bewegingsactiviteiten. Men-
sen zijn begaan met hun gezond-
heid, zowel fysiek als mentaal. Want 
bewegen helpt om je brein in top-
vorm te houden en bij de pinken 
te blijven. En je komt zo ook onder 
de mensen”, vertelt Ellen. “Daarom 
starten we samen met de Sport-
dienst onder de noemer ‘Buurt be-
weegt gezond’ met ‘Bewegen voor 
vrouwen’, waarin we de algemene 
conditie van buurtbewoners willen 
opkrikken met spierversterkende 
en lenigheidsoefeningen. Voorlo-
pig houden we het bij 20 lessen.”
“Onze fitnessruimte staat ook open 
voor buurtbewoners op maandag-
voormiddag, woensdag, donder-
dagvoormiddag en vrijdagnamid-
dag. Je hoeft je alleen maar aan te 
melden bij ons onthaal”, vervolgt 

Ellen. “Een mooi uitgeruste zaal 
waarin ik in alle rust mijn conditie 
kan onderhouden. Met mijn zit-
tende job heb ik dat nodig, anders 
zou ik er rap uitzien als Billie Turf”, 
lacht Peter (50).
Al even laagdrempelig is het stoel-
turnen op donderdag, dat onder 
zijn deelnemers zelfs de 100-jarige 
Esther telt. “Ze heeft er veel deugd 
van”, vertelt haar zoon Walbert. 
“Haar been doet geen pijn meer, 
ze kan haar handen weer dicht-
vouwen en ze beweegt soepeler.” 
“Op en aan een stoel zijn meer 
bewegingen mogelijk dan je zou 
vermoeden. Je ontdekt je lichaam 
en krijgt weer vertrouwen in wat je 
kan”, weet lesgever Caroline Le Roy.

Bewegen voor vrouwen: zie agenda 
2/3.

Zelfverdediging

Als het van Freddy Dobbelaere 
afhangt, kan je binnenkort 
in De Waterspiegel 
zelfverdediging volgen. “Het 
is niet mijn bedoeling om van 
jou een gevechtsmachine te 
maken. Wel dat je soepel blijft 
en meer zelfvertrouwen krijgt. 
Waardoor je minder schrik hebt 
om buiten te komen en je leven 
een stuk socialer wordt.”

Freddy doceert een vorm van 
jiujitsu, een Japanse zelfverdedi-
gingskunst waarmee je in enkele 
tellen via werp-, greep-, slag-, 
stoot- en traptechnieken een 
aanvaller kan uitschakelen. Geef 
toe, dat klinkt behoorlijk afschrik-
wekkend en agressief. 
Schijn bedriegt, verzekert Freddy. 
“De leuze van deze oude krijgs-
kunst is: elk vermeden gevecht 
is een gewonnen gevecht. Je 
beoefent geen jiujitsu om iemand 
tegen de grond te meppen, wel 
om jezelf los te maken als je neer-
geslagen wordt. Beland je in een 
bedreigende situatie, dan kan je 
jezelf verweren.”
“Daarnaast is zelfverdediging een 
bewegingsleer. De oefeningen 
houden je soepel. Je leert alles op 
een zachte en langzame manier. 
Ik heb nog nooit meegemaakt 
dat iemand tijdens de les een 
blessure opliep”, zegt Freddy, een 
erkend BLOSO-monitor.

De lessen starten bij minimaal 
4 deelnemers, op woensdag- of 
vrijdagnamiddag. Geef je voorkeur 
door aan het onthaal. 



Week van de vrijwilliger,  
week van bedanken
Van zaterdag 29 februari  
t.e.m. zondag 8 maart
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Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 74.  
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.

rijen. Zij ontvangen hiervoor 
nog een persoonlijke uitno-
diging. 

Maandag 9 maart
Computerworkshop
Documenten opvragen 
met identiteitskaart
Aanvraag tot vernieuwing 
identiteitskaart, adreswijzi-
ging doorgeven, geboorte-
bewijs opvragen, huwelijks-
akte, belastingbrief invullen, 
je loopbaan- en pensioen-
gegevens bekijken... We leg-
gen je uit hoe je dat doet.

� 13.30 u. - 17 u.
€ 3,00  KT 0,60 
✍  vóór 9/3, 
L Meebrengen: laptop 

indien mogelijk, eID-
kaartlezer, identiteitskaart 
en de daaraan verbonden 
PIN-code. 
Maximaal 10 deelnemers. 
Lesgever: Daniël De Ridder.

Dinsdag 10 maart
Start Fietsseizoen
Fietsen Zwijnaarde
Tocht van 38 km. 
Vandaag wordt ook de fiets-
kalender voor 2020 uitge-
deeld. 
� 13.30 u. aanwezig in  

De Waterspiegel,  
vertrek om 13.45 u.

€ fietspas: 10,00  KT 2,00  
(1 jaar geldig in alle ldc)  
of per tocht: 3,00  KT 0,60 

✍  aan onthaal vóór vertrek 

8ste finale carambole  
biljarttornooi van de ldc’s
� 13.30 u.

Woensdag 11 maart
Volksspelen
� 14 u.
€ gratis
✍  aan onthaal
L begeleiding: Annie Landuyt, 

Linda Haeck

Petanque tornooi 
Tussen de kinderen van  
vzw Jong en bezoekers van 
De Waterspiegel
De kinderen vzw Jong petan-
quen tegen onze bezoekers. 
Iedereen is welkom!
� vanaf 14 u.
�  gratis
✍ vrijblijvend aan onthaal

Donderdag 12 maart
8ste finale carambole  
biljarttornooi van de ldc’s
� 13.30 u.

Vrijdag 13 maart
Bakgroep ‘De Pateekes’
Citroencake 
Margot laat je proeven en wis-
selt tips uit. Plezier en ontmoe-
ting staan voorop.
� 9.30 u. - 12 u.
€ 3,00  KT 0,60 + kosten  

ingrediënten (verrekening 
dag zelf aan onthaal)

✍  vóór 11/3,  
L maximaal 4 deelnemers 

Week van 
de Dienst-
verlening en 
Week van de 
Valpreventie
Maandag 20 
tot vrijdag  
24 april

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

Maandag 2 maart
Start inschrijvingen
� 9 u.

Bewegen voor vrouwen
Voor dames die aan hun 
conditie willen werken. Lenig-
heids- en spierversterkende 
oefeningen, correct gebruik 
van fitnesstoestellen.
Bewegen in groep is gezond 
én gezellig.
� 14 u. - 15 u.
€ 2,00  KT 0,40 per les  

(geen tienbeurtenkaart)
 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 20/4, 

27/4, 4/5, 11/5, 18/5
✍ vooraf aan onthaal
L I.s.m. Sportdienst Gent,  

i.k.v. ‘Buurt beweegt gezond’

Dinsdag 3 maart
Sneukelingen
Wafels
� 14 u. 
€ 2,50 per portie

Vrijdag 6 maart
Dag van de Vrijwilligers

Het centrum is gesloten. 
We trakteren onze vrijwilligers 
op een uitstap vol verwenne-
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Sluitingsdagen

• Vrijdag 6 maart: Vrijwilligersuitstap
• Maandag 13 april: Paasmaandag
• Vrijdag 1 mei: Dag van de Arbeid

Maandag 16 maart
Samen kokkerellen
Samen koken, kletsen, gezellig 
tafelen!
� 9.30 u. - 12 u.
€ 7,50  KT 1,50 
✍  vóór 13/3, maximaal 9 deel-

nemers (beperkte plaatsen!)

Woensdag 18 maart
Bingo
Hotdogs verkrijgbaar als snack. 
� 14 u.
€ 0,20 voor een blaadje 
✍  aan onthaal
L met Rudy Schelstraete

Donderdag 19 maart
Spreekuur voor computer/
tablet/smartphone
Zit je met vragen over je com-
puter, tablet of smartphone? 
Weet je niet wat je ermee kan 
aanvangen of hoe te gebrui-
ken? Wij helpen je verder!
� 10 u. - 12 u.
€ gratis
✍  maak een afspraak vóór 19/3 

aan onthaal of telefonisch 
(duur sessie: 20 min. / pers.)

L begeleider: Kurd Van De 
Velde

Dinsdag 24 maart
Uitstap 
Bezoek MSK voor de  
Van Eyck-tentoonstelling
Een optische revolutie
In 2020 huldigt Gent zijn grote 
Vlaamse Meester. De stad laat 
met het themajaar 'OMG! Van 
Eyck was here' zien dat Van Eyck 
na zes eeuwen nog altijd zijn 
stempel op de stad drukt. 
Want het Lam Gods is zoveel 

meer dan louter werelderfgoed. 
Het is een levend icoon dat 
blijft fascineren en inspireren.

�  stipt om 15 u. in de hal van 
het Museum voor Schone 
Kunsten, Fernand Scribe-
dreef, 1 (Citadelpark)

€ 25,00  KT 5,00 (toegang + 
audiogids inbegrepen)

✍  aan onthaal of via ,  
tot maximaal 12 deelnemers 
en vóór aanvang!

L begeleiding: André Desmet

Donderdag 26 maart
Fotoatelier
� 9.30 u.
€ 13,00  KT 2,60 (instapgeld tot 

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

Drubbels

Vrijdag 27 maart
Petanque met leute
Petanque zonder reglementen 
met plastic ballen, plus bowling. 
Taartjes verkrijgbaar. 
� 14 u.
✍  aan onthaal
L begeleider: Ward, dj Maurice

Maandag 30 maart
Infosessie
Actief en gezond ouder 
worden in je buurt
Een beweegcoach legt de voor-

delen van lichaamsbeweging 
uit en je krijgt tijdens de sessie 
handige tips en tricks mee om 
meer te bewegen thuis en in je 
buurt. Want gezond ouder wor-
den staat gelijk met dagelijks 
bewegen!

� 15 u. - 17 u.
€ gratis
✍  aan onthaal vóór 30/3,  

maximaal 25 deelnemers
L beweegcoach: Dempsey 

Demeyer

Dinsdag 31 maart
Wandelen Outer 
8,5 km in deze groene deel-
gemeente van Ninove langs 
landelijke wegen. Vervoersvrij-
willigers, geef ons een seintje!

� 14 u. start wandeling
€ wandelkaart: 10,00  KT 2,00 

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

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

Noteer in jouw agenda!
Lentehappening
Vrijdag 15 mei
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Vrolijk Pasen! Donderdag 16 april
Spreekuur voor computer/ 
tablet/smartphone
Zit je met vragen over je com-
puter, tablet of smartphone? 
Weet je niet wat je ermee kan 
aanvangen of hoe te gebrui-
ken? Wij helpen je verder!
� 10 u. - 12 u.
€ gratis
✍  maak een afspraak vóór 

16/4 aan onthaal of telefo-
nisch (duur sessie: 20 min. 
per persoon)

L begeleider: Kurd Van De 
Velde

Vrijdag 17 april
Petanque met leute
Petanque zonder reglementen 
met plastic ballen, plus bow-
ling. Taartjes verkrijgbaar. 
� 14 u.
✍  aan onthaal
L begeleider: Ward,  

dj Maurice

Maandag 20 - vrijdag 24 april
Week van de  
Dienstverlening
Fototentoonstelling van onze 
dienstverlening
Week van de Valpreventie
Fit-o-meter

Maandag 20 april
Samen kokkerellen
Samen koken, kletsen, gezellig 
tafelen!
� 9.30 u. - 12 u.
€ 7,50  KT 1,50 
✍  vóór 17/4, maximaal 9 deel-

nemers (beperkte plaatsen!)

Computerworkshop
Gmail geliefd maar  
onbekend
Je hebt  al een Gmail-adres en 
kunt al berichten versturen met 
Gmail. Maar wat kan je nog 
meer aanvangen met Gmail? 
• Hoe orden je netjes je 

berichten en welke mag je 
verwijderen?

€ fietspas: 10,00  KT 2,00  
(1 jaar geldig in alle ldc)  
of per tocht: 3,00  KT 0,60

✍  aan het onthaal vóór  
vertrek 

Sneukelingen
Vers fruitslaatje 

� 14 u. 
€ 2,50 per portie

Woensdag 8 april
Volksspelen
� 14 u.
€ gratis
✍  aan onthaal
L begeleiding: Annie  

Landuyt, Linda Haeck

Donderdag 9 april
Paaseierenraap

De paashaas vergeet ook De 
Waterspiegel niet en heeft in 
en rond het centrum lekkere 
chocolade eieren achtergela-
ten voor zowel volwassenen 
als (klein)kinderen. Met als 
uitsmijter een verrassingsact 
voor jong en oud. 
� 14 u.
€ gratis
✍  vóór 2/4, 
L i.s.m. vzw Jong

Maandag 13 april
Paasmaandag
Het centrum is vandaag 
gesloten.

L Goed schoeisel aanbevolen. 
Je wandelkaart kan je ook 
ter plaatse vernieuwen. 
Wandelvrijwilligers: Chris 
Van Hee, Luc Auquier.

Woensdag 1 april
Repaircafé 
Herstellingen van fietsen, klein 
electro, multimedia, textiel en 
meubels.
� 14 u. - 17 u.
€ gratis, je betaalt alleen on-

kosten voor het herstelmate-
riaal

L Werkhuis Bulb, Meulestede-
kaai 1

Vrijdag 3 april
Bakgroep ‘De Pateekes’
Notenkoekjes 
Margot laat je proeven en wis-
selt tips uit. Plezier en ontmoe-
ting staan voorop.
� 9.30 u. - 12 u.
€ 3,00  KT 0,60 + kosten  

ingrediënten 
✍  vóór 1/4,    

Vrolijk paasfeest
Traiteur Marc & Hilde onthaalt 
je op aspergeroomsoep, ge-
volgd door een hoofdgerecht 
in buffetvorm (varkenswange-
tjes met warme groenten en 
frietjes) en een paaslekkernij. 
Daarna café chantant met dj 
Maurice en Margot.
� 11.30 u.
€ 18,00  KT 12,60 (inclusief 

paasmenu) 
je kan 20 UiTPAS-punten 
ruilen voor € 5,00 korting

€ optreden gratis
✍  vóór 25/3, geef je voorkeur 

van tafelschikking door

Dinsdag 7 april
Fietsen
Eeklo
Tocht van 45 km. 
� 13.30 u. aanwezig in  

De Waterspiegel,  
vertrek om 13.45 u.
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ANTENNEWERKING  
WONDELGEM

Donderdag 5 maart
Samen eten in  
Villa Ooievaar
� 11.45 u.
€ 10,00 (sociaal tarief: 5,50)
 eerste donderdag van de 

maand: 5/3 en 2/4
L in Villa Ooievaar (sociaal res-

taurant), Botestraat 131-133, 
Wondelgem  
(i.s.m. Fran Debrouwer,  
antenne Mariakerke ldc  
De Boei)

Maandag 16 maart
Samen eten in  
Sint-Godelieve
�  vanaf 11 u.,  

maaltijd om 12 u.
€ 5,50 
 derde maandag van de 

maand: 16/3 en 20/4
L in Feestzaal Sint-Godelieve, 

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

Zitdag
✍  met of zonder afspraak
�  elke maandag 9 u. - 11 u. 

(niet op maandag 9 maart 
en 13 april: paasmaandag)

L in woonzorgcentrum De 
Liberteyt, Vroonstalledries 22 

� elke woensdag 13.30 u. - 
14.30 u. 

L in Open Huis Wondelgem, 
Sint-Markoenstraat 10

Antennewerker Jolien Cosaert 
komt op vraag ook aan huis. 
Haar contactgegevens zijn:
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 op het num-
mer 09 266 30 50.

L Het parcours is gedurende 
de hele Week van de Val-
preventie, van 20 tot 24 april, 
zelfstandig en vrijblijvend te 
gebruiken. 

Woensdag 22 april
Bingo
Met croques als snack. 
� 14 u.
€ 0,20 voor een blaadje 
✍  aan onthaal
L met Rudy Schelstraete

Donderdag 23 april
Fotoatelier
� 9.30 u.
€ 13,00  KT 2,60 (instapgeld tot 

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

Drubbels

Vrijdag 24 april
Week van de  
Dienstverlening
Afsluitingsfeest  
fototentoonstelling
Feestelijke afsluiting van de 
Week van de Dienstverlening.
Kom luisteren naar de erva-
ringen en getuigenissen van 
cliënten en collega’s rond de 
dienstverlening in De Water-
spiegel. Met een hapje en een 
drankje. 
� 14 u. - 17 u.
€ gratis
✍  vóór 17/4, zo kunnen we in 

voldoende hapjes voorzien!

Vrijdag 1 mei
Dag van de Arbeid
Het centrum is vandaag 
gesloten.

• Hoe organiseer je je contac-
ten? 

• Verwijderen van vervelende 
reclameboodschappen en 
wijzigen van het uitzicht van 
je berichtenpagina.

Basiskennis pc vereist. Work-
shop alleen voor gebruikers 
met een Gmail-adres. 
Na afloop krijg je een uitgebrei-
de handleiding mee.

� 13.30 u. - 17 u.
€ 3,00  KT 0,60 
✍  vóór 15/4, 
L Meebrengen: je laptop 

indien mogelijk, je kent je 
Gmail-adres plus wacht-
woord. 
Maximaal 10 deelnemers. 
Lesgever: Daniël De Ridder.

Maandag 20 april en  
dinsdag 21 april
Week van de  
Valpreventie
Laat angst om te vallen jouw 
leven niet bepalen

Oefen jouw stabiliteit aan de 
hand van de fit-o-meter in De 
Waterspiegel. 
Wie op maandag en dinsdag 
onder begeleiding het parcours 
met oefeningen aflegt, ont-
vangt een kleine attentie.
Deelname is gratis. 
�  10 u. start begeleide sessie 

(maandag) en om 14 u. 
(dinsdag)



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  
dinsdag 3 maart 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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MEER DAN ALLEEN DRANKJES UITSCHENKEN

 “Een barvrijwilliger doet meer 
dan alleen drankjes uitschen-
ken”, aldus Paul. “Tegenover de 
bezoekers gedroeg ik me als 
een echte cafébaas. Vriendelijk 
onthaal, een praatje slaan met 
de mensen zonder jezelf op te 
dringen, niemand terechtwijzen 
als iets fout loopt. Achter de bar 
was ik nochtans geen gemak-
kelijke, een echt ‘pierke-zjust’. 
Alle glazen moesten bv. op hun 
plaats staan of het was spel.  
Aan mijn opvolgers geef ik geen 
goede raad mee. Iedereen werkt 
op zijn eigen manier.”
“Ik heb voor mijn ouders 
gezorgd en ben lang in actief 
geweest”, vertelt Filip. “Ik 
wilde graag iets doen, onder 
de mensen zijn, positief in het 
leven staan. Dat ik zelf van 
 Gentbrugge ben, maakt het 
extra leuk. Ik ken nog veel 

mensen. Als klein manneke heb 
ik hier nog gespeeld, want mijn 
vader werkte in het kasteeltje!”
‘Dek’ kwam na zijn pensioen 
 petanquen in Speltincx en zag 
dat ze iemand nodig hadden 
voor de bar. “Ik ben alleen-
staand. Zo leer ik in mijn buurt 
mensen van mijn leeftijd ken-
nen. De eerste indrukken zijn 
positief. Het is soms zeer druk, 
maar de feesten zijn top. En we 
worden goed ondersteund door 
servicemedewerkers Brigitte en 
Rani.”
Centrumleider Sabrine heeft 
veel waardering voor hetgeen 
Paul presteerde én is tevreden 
met de opvolging. “Barvrijwil-
liger vergt de nodige sociale 
vaardigheden en een goede 
conditie, maar je krijgt ont-
zettend veel terug vanuit de 
contacten met bezoekers.”

Barvrijwilligers
Een vertrouwd gezicht verdwijnt uit de ontmoetingsruimte. 
Na 20 jaar stopt Paul als barvrijwilliger. Met Filip en ‘Dek’ is de 
opvolging verzekerd. “We kijken ernaar uit. Het is een toffe 
manier om in eigen buurt nieuwe mensen te leren kennen.”
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Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 74.  
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 dinsdag  
3 maart om 9 uur (tenzij  
anders vermeld).

Maandag 2 maart
Waarderingsdag  
voor vrijwilligers
Het centrum is gesloten.

Dinsdag 3 maart
Korte wandeling
We vertrekken en eindigen in 
Speltincx en stappen ongeveer 
4 km in een rustig tempo.
Begeleiding: Etienne Huijghe.
� 14.30 u.
€ gratis
 3/3, 17/3, 7/4, 21/4
✍  vóór vertrek Speltincx

Woensdag 4 maart
Nieuw!  
Atelier computer basis
Volgde je een basiscursus en wil 
je je kennis onderhouden of zit 
je met vragen? Dan kan je nu bij 
onze nieuwe computervrijwil-
liger Wim terecht.
� 14 u. - 16 u. wekelijks
€ 13,00  KT 2,60 (instapgeld tot 

eind augustus)

Donderdag 5 maart
Genealogie
Stamboomonderzoek
Op zoek naar jouw familie-
geschiedenis? We brengen  
geïnteresseerden samen, om 
met elkaar hun kennis en erva-
ring te delen.
� 14.30 u. 
€ 3,00  KT 0,60
 maandelijks, elke 1ste do
✍  tot dag zelf 

Maandag 9 maart
Wandeling 
Schelderode/Merelbeke/
natuurgebied De Putten
Afstand 7 km.
Begeleiding: Antoon De Loof.
� verzamelen om 13.45 u., 

start om 14 u. stipt, vertrek-
punt: Kerk Schelde rode

€ wandelpas: 10,00  KT 2,00  
(1 jaar geldig in alle centra) 
of per tocht: 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 
47 en 48 halte Schelderode 
dorp

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

Dinsdag 10 maart 
Koffieochtend  
Kom op tegen Kanker
Informeel uitwisselingsmoment 
tussen lotgenoten. 
� 9.30 u.
€ gratis
 10/3, 24/3, 7/4, 21/4 
✍  tot de dag zelf

Reeks bloemschikken
Met Marijke Deman.
� 9 u. en 13.30 u.
✍  vóór 5/3 materiaal bestellen 

(€ 17,00), alleen voor deel-
nemers reeksen

Donderdag 12 maart
Samen lezen
Voor wie zin heeft om een 
sterk verhaal of mooi gedicht 
te horen voorlezen en er met 
anderen over te praten.
Begeleiding: Caroline 
Verbruggen.
� 14.15 u. - 15.15 u. 
€ gratis
 12/3,  19/3, 23/4

Nieuw!
Lenigheidstraining

Voor ouderen die actief willen 
blijven! 
We doen spierversterkende oe-
feningen, trainen je coördinatie, 
(lichte) uithouding, evenwicht 
en geheugen.  
Alle oefeningen gebeuren in  
zit of met een stoel als steun-
punt. Iedereen doet mee wat hij 
of zij kan.
�  10.30 u.  - 11.30 u.
€ 30,00  KT 6,00 (10 sessies)
 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 23/4, 

30/4, 7/5, 14/5, 28/5, 4/6

10.000 stappen-wandeling
We vertrekken in Speltincx en 
stappen 6 à 7 km in de gezonde 
buitenlucht.
Begeleiding: Etienne Huijghe.
� om de 2 weken afwisselend 

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

Nieuwe activiteit! 
Lenigheidstraining
Start donderdag 12 maart

Reeks van 10 lessen.  
Kom en doe mee! 
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Week van  
de Dienst-
verlening en 
Valpreventie
Maandag 20 
tot zondag  
26 april

Nieuwe fietskalender

Onze fietsvrijwilligers verwelkomen alle geïnteresseerde 
fietsers voor de starbijeenkomst op maandag 16 maart.  
De eerste fietstocht gaat naar Wetteren op donderdag 2 april. 
Een volledig programma van de fietstochten 2020 vind je op 
pagina 6 en 7.

Donderdag 19 maart
Broodbakken 
Alleen voor deelnemers  
ingeschreven voor de reeks. 
Lesgevers: Luc & Lut.
�  groep 1: 9 u. - 12 u. 

groep 2: 14 u. - 17 u.

Samen lezen
Zie 12/3.

Workshop
Bloemen in vilt
Met Marianne D’hont.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60  

+ € 1,00 materiaalkosten
✍ vooraf 

Vrijdag 20 maart
Broodbakken
Lesgevers: met Luc & Lut.
� groep 3: 9 u. - 12 u.
€ 6,00  KT 1,20 + kosten 

ingrediënten verrekend 
onder deelnemers

 29/5
✍  meebrengen: schort + 

brooddoos

Maandag 23 maart 
Voordracht
Voor elk kwaaltje een 
pilletje
Over gebruik en misbruik 
van medicatie bij ouderen
Systematisch innemen van 
medicatie gebeurt altijd het 
best in overleg met een arts. 
Want veel vragen dringen 
zich op: hoe snel werkt je me-
dicatie, wat zijn de gevolgen 
voor je lichaam, het belang 
van doseren, medicatie in 
combinatie met andere pillen 

of alcohol, kostprijs, hoe bouw 
je medicatie af,...  
En wat met die zogezegde 
wondermiddelen, aangepre-
zen in de media en op inter-
net? Wat is daar van aan?
I.s.m. SIG.

� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 19/3, 

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

versnapering
L Op uitnodiging. Interesse? 

Contacteer Christine Van 
Ranst.

Dinsdag 24 maart
Koffieochtend  
Kom op tegen Kanker
Zie 10/3.

Spreekuur iPad
Computervrijwilliger Monique 
Carlier helpt je bij problemen. 
Individueel en op afspraak.  
45’ per persoon.
� 9 u. - 12 u.
€ gratis
✍  vóór 27/3

10.000 stappen wandeling
Zie 12/3.

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

 12/3, 9/4, 24/3, 28/4
✍  tot dag zelf

Vrijdag 13 maart
Koken met Myriam
Lesgever: Myriam Troch.
• voorgerecht: tapas
• hoofdgerecht: paella
• dessert: sinaasappel met 

pistachenoten 
� 9 u.
€ 3,00  KT 0,60 + 15,00 

voorschot ingrediënten
✍  vóór 6/3

Maandag 16 maart
Startbijeenkomst fietsers
Een leuk weerzien na de 
winterstop. Met koffie, taart en 
voorstelling van het nieuwe 
fietsseizoen. Brigitte maakte 
voor jullie een mooie presen-
tatie met foto’s van de voorbije 
tochten.  
We wuiven ook fietsvrijwilliger 
Willy Lagaert uit.
� 14 u.
€ 3,00 voor koffie en gebak
✍  vóór 12/3, 

Wafelbak en 
ontmoetingsnamiddag
�  14 u. - 16 u.
✍  kaarters kaarten in  

vorming 1

Dinsdag 17 maart
Korte wandeling
Zie 3/3.

Start petanqueseizoen 2020

Van 8 april tot 29 juli is er weer 
zomer competitie op woensdag-
namiddag. 
Nieuwkomers zijn welkom!  
Meer info bij vrijwilliger Fons.
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Vergaderingen

• Vervoer: do 12 maart om 14 u.
• Secretariaat: do 2 april om 9.30 u. en wo 29 april om 10 u.
• Bar: do 2 april om 9.30 u.
• Vorming: ma 27 april om 14 u.
• Beweging: ma 4 mei om 14 u.

Woensdag 25 maart
Mes en vork
Begeleiding: Frank 
D’oosterlinck.
� 9 u. - 13.30 u.
€ 3,00  KT 0,60 + voorschot  

€ 15,00 ingrediënten, ver-
rekening dag zelf

✍  vóór 20/3
L gesloten groep

Donderdag 26 maart
Grote kuis Bingo
Bingo met leuke prijzen en prij-
zen handig voor de grote kuis.
� 14.30 u.
€ 0,20 per blaadje
✍  tot dag zelf 
L computerlokaal

Koken voor mannen 
Samen met André De Craene  
en Tony Naessens kook je met  
seizoensgebonden ingrediën-
ten.
Info menu verkrijgbaar aan 
onthaal of vraag de flyer.
� 9 u. - 13.30 u.
€ 3,00  KT 0,60 + € 10,00 

voorschot ingrediënten
✍ vóór 20/3

Maandag 30 maart
Verhalentocht  
Brugse Poort
Een twee uur durende verhalen-
tocht met Marc Symoens over 
de geschiedenis en de evolutie 
van de wijk Brugse Poort.
Met het historische landelijke, 
windmolens, een aanlegplaats 
voor schepen, de 'calvinistische 
tempel', een poort op weg naar 
de stad, de woonplaats van 
'de werkmens', de fabrieken 

van eertijds. Met zijn eigenste 
jeugdherinneringen in de om-
geving van de Bevrijdingslaan, 
het school lopen in de Reinaert-
straat, de link met Pierke van 
Henri en Jean-Pierre Maeren, 
het steekkarrenverhuurbedrijf 
of de meubelfabriek. 
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60 
✍ vóór 26/3, 

Voordracht 
Hoe werkt een 
hoorapparaat?

Het gehoor is een essentieel 
deel van communicatie tus-
sen mensen. Daarnaast is 
het van cruciaal belang om 
je te oriën teren in plaats en 
ruimte en helpt het je om je te 
waarschuwen voor potentieel 
gevaar. Kortom: beschadiging 
aan het binnenoor is meer dan 
louter gehoorverlies. Een hoor-
apparaat kan veel verhelpen. 
Maar waar moet je je zoektocht 
beginnen? Wanneer is een 
hoorapparaat aangewezen? 
Wat bestaat er allemaal? Hoe-
veel kost dat grapje? Kan je een 
beroep doen op een bijdrage 
van je ziekenfonds? I.s.m. SIG.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 26/3, 

Donderdag 2 april 
Algemene seniorenquiz
Test je kennis in deze ontspan-
nende quiz met Ivan en Patsy 
en wie weet, val je in de prijzen.
Iedereen welkom.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 27/3, plaatsen beperkt, 

Fietstocht Wetteren
1ste fietstocht van het nieuwe 
seizoen (30 km).
� 13.45 u. vertrek
€ met fietspas: 10,00  KT 2,00 

(1 jaar geldig in alle centra) 
of per tocht: 3,00  KT 0,60

✍  20 min. vóór vertrek aan-
wezig zijn voor inschrijving

Genealogie
Zie 5/3.

Maandag 6 april
Vroegtijdige zorgplanning
Door tijdig na te denken en 
te beslissen over de zorg die 
je wilt, mocht je ernstig ziek 
worden, krijg je de kans ook het 
laatste deel van jouw leven zelf 
mee vorm te geven. 
We bekijken het vandaag heel 
praktisch:
• Wat houdt vroegtijdige zorg-

planning nu precies in? 
• Waarom moet je erover 

nadenken?
• Wie kan je hierbij helpen? 
• Welke papieren heb je hier-

voor nodig? 
Met onze huispsycholoog en 
dokter Jolien van wijkgezond-
heidscentrum De Punt.
� 14.30 u.
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Uitstap
Stads-
wandeling 
Oostende
Dinsdag  
21 april

€ gratis
✍  tot de dag zelf 

Dinsdag 7 april 
Koffieochtend  
Kom op tegen Kanker
Zie 10/3.

Korte wandeling
Zie 3/3.

Reeks bloemschikken
Met Marijke Deman.
� 9 u. en 13.30 u.
✍  vóór 2/4 materiaal bestel-

len (€ 17,00), alleen voor 
deelnemers reeks

Donderdag 9 april
Reeks taart bakken
Voor gekende deelnemers
Lesgever: Edwin Danckaert.
� 9 u. - 12 u.

Reeks taart bakken 
Lesgever: Edwin Danckaert.
� 14 u. - 17 u.
€ 9,00  KT 1,80 (kosten ingre-

diënten onder deelnemers 
verrekend)

 9/4, 11/6, 13/8
✍  Beperkte plaatsen, gekende 

deelnemers krijgen voor-
rang.  
Meebrengen: schortje, 
deegrol, voorraaddoos.

10.000 stappen-wandeling
Zie 12/3.

Vrijdag 10 april
Infosessie EHBO  
app Rode Kruis

Weet jij wat te doen bij een 
ongeval of noodsituatie?  
Met de gratis app 'Eerste hulp - 

Rode Kruis' op je smartphone 
heb je altijd alle nuttige eerste 
hulptips op zak om basishulp 
te bieden. Deze namiddag 
maken we jullie wat wegwijs 
bij het installeren van en het 
werken met de app.
� 13.30 u.
€ gratis
✍  vóór 6/4

Maandag 13 april
Paasmaandag
Het centrum is gesloten.

Dinsdag 14 april 
Wafelbak en  
eierenzoektocht
Wie een ei vindt in onze tuin 
bij goed weer of binnenhuis 
bij slecht weer, krijgt een 
leuke verrassing in de plaats, 
plus een lotje waarmee je een 
mooie prijs kan winnen.  
Er zijn ook verse wafels ver-
krijgbaar.
Breng gerust je kleinkinderen 
mee.
� 14 u. - 16 u.
L kaarters in vorming 1

Vrijdag 17 april
Koken met Myriam
Soufflé, pasta al ragu, 
geflambeerde banaan.
� 9 u.
€ 3,00  KT 0,60 + € 15,00 

voorschot ingrediënten
✍ vóór 10/4

Maandag 20 april
Week van de valpreventie
Laat angst om te vallen je 
leven niet bepalen
Oefen je stabiliteit aan de 
hand van de fit-o-meter. 
Vandaag kan je het parcours 
met oefeningen onder bege-
leiding afleggen. Elke deelne-
mer van een begeleide sessie 
ontvangt een kleine attentie.
� 14 u.
€ gratis
✍  tot dag zelf

Dinsdag 21 april
Uitstap Stadswandeling  
Oostende

Stadswandeling in de 
 koningin der badsteden: 
Maria Hendrika park, jacht-
haven, Mercator, Sint-Petrus en 
Paulus kerk, Venetiaanse gaan-
derijen, Kursaal, Zeehelden-
plein, Ensorhuis, Visserstrap... 
Na de lunch (hoofdgerecht en 
koffie) nemen we de veerboot 
naar het Fort Napoleon. Een 
digitale gids leidt je rond. 
�  8.40 u. in vertrekhal  

station Gent-Sint-Pieters
€ 3,00  KT 0,60  

+ € 21,50 (lunch + bezoek 
Fort Napoleon)

✍  vóór 17/4 of tot volzet
L Je zorgt voor eigen trein-

ticket. Wie geen 65+ is, kan 
een Rail Pass reserveren:  
€ 16,80.

Koffieochtend  
Kom op tegen Kanker
Zie 10/3.

Korte wandeling
Zie 3/3.

Donderdag 23 april
Samen lezen
Zie 12/3.

Vrijdag 24 april
Koken voor mannen 
Zie 26/3.
✍  vóór 17/4

Maandag 27 april
Infosessie
Mag ik nog rijden?
Verkeersinstituut VIAS heeft 
een nieuw hulpmiddel 

TIP!
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waarmee je zelf je rijgeschikt-
heid kan testen. Want je moet 
medisch geschikt zijn om met 
de auto te mogen rijden. Wat 
dat juist inhoudt, vertelt dokter 
neuroloog Anna Vakaet je deze 
namiddag. Wil je intussen zélf 
al eens gaan kijken wat de ver-
keerstest inhoudt, surf dan naar  
www.magiknogrijden.be.

� 14 u.
€ gratis
✍  vóór 24/4

Wandeling  
Astene/Deinze/Stadsbos
7 km met Antoon De Loof.
� verzamelen om 14.15 u., 

start om 14.30 u. stipt,  
vertrekpunt: Astene station

€ wandelpas: 10,00  KT 2,00  
(1 jaar geldig in alle centra) 
of per tocht: 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 77 
halte Astene dorp

Ontmoetingsnamiddag
Over den deurpel
Zie 23/3.

Dinsdag 28 april
10.000 stappen-wandeling
Zie 12/3.

Spreekuur iPad
Zie 24/3.
✍ vóór 24/4

Woensdag 29 april
Mes en vork
Zie 25/3.
✍ vóór 24/4

Donderdag 26 maart
Buurtmaaltijd
Erwtensoep met verse munt,
balletje met Luikse siroop, 
boontjes en natuuraardappelen, 
fruitsalade.
� 12 u. in voetbalkantine VSV 

Gent, Boer Janssenstraat 
(deuren open om 11.30 u.) 
14 u. voordracht brandweer: 
brandmelders in je woning, 
verplicht sinds dit jaar!

€ 5,50  KT 3,00
✍  bij je straatverantwoordelijke 

of Chantal: 0477 99 64 94

Donderdag 23 april
Buurtmaaltijd
Brunoisesoep met verse 
kruiden, koninginnehapje met 
balderdeeg, tuinkers en puree, 
citroencake.
� 12 u. in voetbalkantine VSV 

Gent, Boer Janssenstraat 
(deuren open 11.30 u.) 
14 u. bingonamiddag

€ 5,50  KT 3,00
✍  bij je straatverantwoordelijke 

of bij Chantal: 0477 99 64 94

Donderdag 29 april
Buur”t” ik zie u graag!!!
I.s.m. de Brede School, de bui-
tenschoolse opvang, kinder-
dagverblijf De Droomboom en 
basisschool ‘t Groen Drieske 
nodigen we de buurtbewoners 
van de Groeningewijk en  
Robinia uit op een leuk ont-
moetingsmoment in de grote 
zaal van de school aan de  
Voordries 31.
� 14 u. onthaal met een 

glaasje,  
14.30 u. - 15.30 u. 
verrassingsoptreden,  
15.30 u. - 16.30 u. koffie en  
taart

✍ bij Chantal vanaf 1/4
L wie vervoer wil, wordt bij 

goed weer opgehaald met 
de triofiets

NOTEER ALVAST  
IN JE AGENDA

Dinsdag 5 mei
Reeks bloemschikken
Met Marijke Deman.
� 9 u. en 13.30 u.
✍  vóór 30/4 materiaal 

bestellen (€ 17,00), alleen 
voor deelnemers reeks

Vrijdag 8 mei
Koken met Myriam
Opgevulde pastaschelpen, 
kalfsschenkel op Milanese wijze, 
nougattaart.
� 9 u.
€ 3,00  KT 0,60 + € 15,00 

voorschot ingrediënten
✍  vóór 1/5

Maandag 11 mei
Voordracht Kanker-
preventie bij senioren 
Door actief in te zetten op pre-
ventie bij ouderen kunnen we 
met zijn allen genieten van een 
verbeterde levenskwaliteit en 
een langere gezonde levensver-
wachting. Dat is niet alleen een 
voordeel voor het individu maar 
draagt ook bij aan duurzame 
zorg in onze maatschappij.  
Met Johan De Munter,  
verpleegkundig consulent van 
het Kankercentrum UZ Gent.
� 14 u.
€ gratis
✍  vóór 7/5

ANTENNENIEUWS
GROENINGEWIJK

Dinsdag 3 en 31 maart en  
dinsdag 28 april
Boodschappenbus Ald/Lidl
Alleen groepsbegeleiding!
� opstapplaats om 14 u. 

aan het pleintje van de 
Groeningewijk

€ 5,00  KT 3,00
✍ bij antennemedewerker 

Chantal Boone: 0477 99 64 94



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/Ten-Hove

 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 2 maart 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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NIEUWE ANTENNEWERKER EN PLANNER

Ine Pierreux treedt in de voet-
sporen van Isabel Hinnekint, die 
een eigen zaak in kinderkledij 
begon. “Ik deed wel al vrijwil-
ligerswerk, maar dit is mijn aller-
eerste werkervaring. Bovendien 
is de Brugse Poort onbekend 
terrein voor mij. Gelukkig kan ik 
terugvallen op het mooie werk 
van mijn voorgangster en op een 
hele schare enthousiaste buurt-
partners en vrijwilligers. Want de 
uitdagingen zijn niet min. Ruim 
12% van het aantal inwoners is 
65-plusser, van wie bijna 10% 
een migratieachtergrond heeft. 
Vaak gaat het ook om kwetsbare 
ouderen.”
“Om hun noden te detecteren, 
ga ik de komende maanden 
sterk focussen op preventieve 
huisbezoeken. De activiteiten 
op donderdagnamiddag blijven 
behouden, zij het voorlopig 
maar tweewekelijks. Samen met 

Digipolis, de buurtbibliotheek en 
VOEM, de Vereniging voor Ont-
wikkeling en Emancipatie van 
Moslims, willen we voor deze 
doelgroep ook laagdrempelige 
computeractiviteiten opstar-
ten: leren werken met Skype, 
 Messenger, WhatsApp.”
Planner Simon Willems maakte 
tijdens de ‘winterstop’ de over-
stap naar het Dienstenbedrijf 
Sociale Economie van Stad Gent. 
Zijn opvolger is Katie (spreek uit 
als Kaatie!) Fack. “Naast adminis-
tratief werk houdt mijn job het 
plannen en praktisch opvolgen 
van activiteiten in. Ik zie dat echt 
wel zitten, want ik sta graag 
tussen de mensen.” Katie werkte 
tevoren als zelfstandige en bij 
het Gentse dierenasiel. “Ik heb 
een hart voor dieren en in  
’t bijzonder voor katten.” Aldo, 
de huiskat van Ten Hove, zal het 
graag horen.

Welkom Ine en Katie
Ten Hove zet 2020 in met twee nieuwe medewerkers. Ine 
Pierreux gaat voltijds aan de slag als antennewerker voor de 
Brugse Poort. Als nieuwe planner wordt Katie Fack het eerste 
aanspreekpunt voor lesgevers en vrijwilligers die activiteiten 
begeleiden.
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Open atelier
Recht voor de vuist, goedlachs,  
met een groot hart, inspirerend.  
Zo verwelkomt Leen Hauman je op 
dinsdag- en woensdagnamiddag in 
het open atelier. “Elke dinsdag ben ik 
zelf aanwezig, op woensdag lukt me 
dat niet altijd. En voor de liefhebbers 
doen we elke tweede dinsdagna-
middag iets speciaals in ‘Creatief 
be-nieuw-d’. Vaak maken we dan van 
recuperatiemateriaal functionele en 
decoratieve dingen. Zo hebben we 
overschotten van plastic rietjes, die 
niet meer verkocht mogen worden, 
gestreken om er pennenzakken van 
te maken. Of we rakelen oude tech-
nieken op, zoals naaldkant. Dat is 
leuk om één keer te doen, maar niet 
een hele lessenreeks lang.”
Iedereen is welkom in het open 
atelier, benadrukt Leen. “Weet je niet 
wat doen, val gerust binnen. Het 
is gemakkelijk te vinden: de eerste 
deur links zodra je Ten Hove bin-
nenstapt! Het is hier constant een 

va-et-vient. Elk moment is een goed 
moment om te starten. Het is geen 
atelier waar alles volgens strikte 
regels verloopt. Niemand moet hier 
iets. Het eindresultaat moet op iets 
trekken, maar perfect? Neen, dat 
zeker niet.”

Boompje kaarten
In het open atelier kan je gewoon je 
ding doen. “Breien, haken, tapijt- en 
stramiennaaien, borduren, doppen 
kleven, kransjes maken,... Maar ook 
gekke dingen in elkaar knutselen. 
Een boompje bijvoorbeeld met 
speelkaarten als takken. Een boom-
pje kaarten, heet dat dan! Rond de 
kerstperiode hebben we met oude 
veren van een matras een kerstman 
gemaakt. En een kerststalletje met 
kralen, houtschilfers en koffiecapsu-
les. We werken ook mee aan de grote 
tentoonstelling van de lokale dien-
stencentra deze zomer in de Cultuur-
kapel, naar aanleiding van het Van 

Eyck-jaar. Onze bijdrage is een lege 
kader. Uiteraard het kader waarin het 
gestolen paneel van het Lam Gods, 
de Rechtvaardige Rechters, stak!”
“We werken met wol en stoffen die 
we krijgen of we gebruiken elkaars 
materiaal”, vertelt Leen. “We helpen 
elkaar, delen lief en leed bij een 
 koffieklets, het samen zijn is min-
stens even belangrijk als het crea-
tieve luik.”
Het open atelier vindt elke dinsdag- 
en woensdagnamiddag plaats van 
14 uur tot 16.30 uur. “Wat we hier 
maken, is normaal voor Ten Hove be-
stemd. Onder meer voor de verkoop 
op de jaarlijkse herfstmarkt. In dat 
geval hoef je niets te betalen en krijg 
je elke keer zelfs een gratis koffie. 
Werk je toch liever voor jezelf, dan 
betaal je een jaarlijks instapgeld van 
20 euro of 4 euro met het kansen-
tarief. ‘Creatief be-nieuw-d’ is apart 
te betalen: 3 euro of 60 eurocent per 
sessie”, geeft Leen nog mee.

“Ons open atelier is creatief 
bezig zijn met goedkope 
materialen. Geen idee is 
te gek. Andere mensen 
ontmoeten, elkaar helpen, 
je amuseren, je hart eens 
goed luchten over de lage-
emissiezone. Dat kan hier 
ook allemaal. Als je maar een 
leuke namiddag passeert.”

JE DING DOEN  
EN JE AMUSEREN
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Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 74.  
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.

Vrijwilligers-
dag Ten Hove
Vrijdag  
27 maart
Het centrum  
is gesloten!

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

Vrijdag 6 maart
Filmforum
Cinema Paradiso
Italiaans drama van Giuseppe 
Tornatore (1988).

De succesvolle filmregisseur 
Salvatore keert na 30 jaar terug 
naar zijn geboortedorp op 
Sicilië om de begrafenis bij te 
wonen van zijn dierbare vriend 
Alfredo (Philippe Noiret).
Hij denkt terug aan de ge-
lukkige momenten die hij 
doorbracht in de plaatselijke 
bioscoop ‘Paradiso’, waar  
Alfredo operateur was en 
hem de liefde voor de film 
bijbracht...
De film won de speciale jury-
prijs op het Filmfestival van 
Cannes in 1989 én de Oscar 
voor beste niet-Engelstalige 
film. 
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍
L Film met voor- of na-

bespreking.  
Moderator: Hugo Hoste. 
Speelduur: 123 minuten.

Dinsdag 10 maart
Creatief be-nieuw-d
Lintjeskant of Brussels kant
Leen gaat samen met jou 
inventief aan de slag met re-
cuperatiemateriaal en bezorgt 
het zo een tweede leven. 
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  aan onthaal
L lesgever: Leen Hauman. 

Materiaal zal aanwezig 
zijn. Je hoeft niets mee te 
brengen.  

Woensdag 11 maart
Bingo

� 14 u.
€ 0,50 per spel
L per spel altijd prijs voor 

plaatsen 1 en 2!

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, studen-
ten verpleegkunde van de 
Artevelde hogeschool.

� 14 u.
€ gratis
L i.s.m. Arteveldehogeschool 

Verpleegkunde

Zaterdag 14 en zondag 15 
maart
Café Santé!
Toneel ten Hove presenteert: 
leuke sketches,  bekende 
en minder bekende Gentse 
liedjes, humor, een danspasje. 
Regie: Sabine Van Hulle.
� za 14/3 om 20 u. 

zo 15/3 om 15 u.
€ 5,00
✍  onthaal Ten Hove
L Opgelet! Vindt plaats in de 

Cultuurkapel Sint Vincent, 
Sint-Antoniuskaai 10.  
U gebracht door toneel-
groep Ten Hove.  
Regie: Sabine Van Hulle

Nieuw!  
Spreekuur Photoshop en PowerPoint
Elke donderdagnamiddag

Je kan op afspraak bij Etienne terecht met je vragen 
of problemen voor Photoshop of PowerPoint.  
Interesse? Maak een afspraak op het secretariaat!
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Vergaderingen

• Surplus vrijwilligers: woensdag 25 maart om 10 u.
• Bar: maandag 20 april om 10 u.
• Loket: maandag 27 april om 14 u.
• Creatief: donderdag 30 april om 10 u.
• Beweging: maandag 18 mei om 10 u.

Dinsdag 17 maart
Nieuw!
Lessenreeks: fotografie 
met reflex- of systeem-
camera 

Dankzij digitale fotografie 
schuilt er een fotograaf in ieder 
van ons! Denk maar aan de tal-
loze vakantiefoto’s waarmee je 
unieke ervaringen en herinne-
ringen hebt vastgelegd. 
Wil je graag alles uit je reflex-
camera of systeemcamera  
halen? Dan is deze cursus per-
fect voor jou! 
In zes halve dagen leer je al de 
technische en artistieke aspec-
ten van de fotografie en heeft 
je reflexcamera geen geheimen 
meer!  
Voor deze lessenreeks breng je 
jouw eigen reflex- of systeem-
camera mee.
� 9.30 u. tot 12 u.
€ 24,00  KT 4,80 (8 lessen)
 17/3, 24/3, 31/3, 7/4, 14/4, 

21/4, 28/4, 5/5
✍
L Lesgever: Eddy Van der  

Meersche

Woensdag 18 maart
Snoepnamiddag
Pannenkoeken
� 14 u.

Nieuwe lessenreeks
‘Kijk, Van Eyck!’
Kim neemt je graag mee in de 
wereld van Jan Van Eyck.  
Onder de titel 'Kijk, Van Eyck!' 
vertelt zij boeiend over de 
tijdsgeest in de 15de eeuw en 
stelt zij de kunstschilder Jan 
Van Eyck aan jou voor. Je hoeft 
helemaal geen kunstexpert te 
zijn om te kijken, te ervaren en 
jouw observaties te delen met 
anderen.
� 13.30 u.
€ 9,00  KT 1,80 (3 lessen)
 18/3, 25/3, 1/4
✍
L Lesgeefster: Kim Decatelle. 

Een les duurt ongeveer  
2 uur.

Donderdag 19 maart
De concerto’s van  
Beethoven
Een bloemlezing en historisch 
overzicht rond het compone-
ren van zijn 5 piano- en viool-
concerto, en het tripelconcerto 
voor viool, cello en piano.

� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍
L Spreker: Yves Verlinden. 

Lezing in het kader van  
200 jaar Beethoven.

Wandeling Ursel 
Een tocht van 8,1 km. 
We wandelen vandaag rich-
ting Vrekkem, Westvoorde en 
Onderdale. 
� 14.15 u. aan de bushalte
€ wandelkaart: 10,00  KT 2,00 

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

✍
L Bus 65 Sint-Pietersstation op 

perron 8 om 13.13 u. naar 
halte Ursel-Dorp 14.06 u. 
Mogelijk nieuwe uurregeling 
vanaf maart, raadpleeg  
hiervoor de website van ‘De 
Lijn’.

Vrijdag 20 maart
De Nieuwe Tijd
De Boeddha-mind - 
Annie Vanhee
Deze lezing gaat niet over  
de geschiedenis van het  
Boeddhisme, noch over het 
leven van Sidharta zelf. 
Het gaat over mijn persoonlijk 
proces om deze staat te berei-
ken, de verschillende stadia 
waar je door moet om dan 
tenslotte in vrede, acceptatie en 
in volle vrijheid van het leven te 
genieten. 
Onderweg geef ik dan ook af  
en toe een hint, om mensen 
te inspireren het ook te gaan 
doen.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍
L begeleiding: Myriam Van 

Wesemael
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Infosessie 
Workshop 
hart- 
coherentie
Donderdag  
2 april

Vrijdag 27 maart
Vrijwilligersdag Ten Hove
Het centrum is vandaag 
gesloten. Geen activiteiten of 
dienstverlening.
L elke vrijwilliger ontvangt 

vooraf een uitnodiging.  
Was je het voorbije jaar 
 actief als onbezoldigd vrij-
williger in Ten Hove en heb 
je begin maart nog geen 
uitnodiging in de bus ge-
kregen, neem zeker contact 
op met het onthaal!

Donderdag 2 april
Infosessie
Workshop hartcoherentie 

Hartcoherentie is een weten-
schappelijk onderbouwde 
methode en bestaat uit een 
ademhalingstechniek (focus-
ademhaling) die men aanleert 
om zelf stress te leren beheer-
sen. Met deze focusademhaling 
spelen we in op de hartritme-
variabiliteit, waardoor ons 
zenuwstelsel tot rust komt en 
we zo veerkracht opbouwen.
In deze workshop gaat Myriam 
Deroo interactief aan de slag en 
krijg je antwoord op vragen zo-
als: Wat is hartcoherentie? Wat 
kan een focusademhaling be-
tekenen in functie van stressre-
ductie? Wat is de connectie tus-
sen hart en brein? Hoe kunnen 

we daar met onze ademhaling 
op inspelen? Hoe wordt dit 
gemeten met bio-feedback-
apparatuur? Hoe bouwen we 
veerkracht op? Wat houdt een 
hartcoherentietraining in?
� 14 u.
€ gratis
✍
L De workshop duurt 1,5 of   

2 uur. Meer info op 
harttegenstress.com

Vrijdag 3 april
Filmforum
Maudie
Romantisch drama van Aisling 
Walsch (2016).
De film volgt het levens-

verhaal van de Canadese 
volksschilderes Maud Lewis 
(1903-1970). Maud heeft een 
erge vorm van artritis. Ze 
strompelt door het leven. Ze 
woont bij haar oude tante, 
maar ze snakt naar onafhan-
kelijkheid. Ze vertrekt en 
komt als huishoudster terecht 
bij de norse en onvriendelijke 
visboer Everett Hawke...
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍
L Film met voor- of na-

bespreking.  
Moderator: Hugo Hoste. 
Speelduur: 116 minuten.

Dinsdag 7 april
Paasfeest met  
Freddy Lee en Jasmin

Na het feestelijke menu zingen 
Freddy Lee en Jasmin (vader 
en dochter) songs van Cé-
line Dion, Sister Act,  Whitney 
Houston, Sandra Kim en Frank 
Galan,... Ook Elvis Presley, Tom 
Jones, Joe Dassin, Johnny Ray, 
Frans Bauer, Will Tura en eigen 
werk passeren de revue.
� 12 u. start maaltijd,  

het optreden start rond 
13.30 u. / 14 u.

€ 27,50  KT 16,25 
✍
L Geen andere activiteiten 

in ontmoetingsruimte en 
Rode Zaal (géén yoga!). 
Details menu beschikbaar 
aan onthaal.

Donderdag 9 april
Infosessie
Verlies, en hoe verder?
Iedereen krijgt in zijn of haar 
leven ooit te maken met ver-
lies en verdriet. 
Tijdens deze voordracht geeft 
psychologe Merel graag wat 
meer uitleg over de verschil-
lende soorten verlieservarin-
gen bij het ouder worden. 
Verder bespreekt ze het 
rouwproces, met zeker ook 
aandacht voor: ‘en hoe verder?’.  

Snoepnamiddagen

• Pannenkoeken:  
woensdag 18 maart

• Wafels:  
woensdag 15 april

TIP!

Wandelingen

• Ursel: donderdag 19 maart, 
een tocht van 8,1 km

• Kalken: donderdag 16 april, 
een tocht van 7,46 km
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Paasfeest met  Freddy Lee en Jasmin
Dinsdag 7 april

Na het feestelijke menu zingen Freddy Lee en Jasmin (vader en dochter) songs 
van Céline Dion, Sister Act,  Whitney Houston, Sandra Kim en Frank Galan,...  
Ook Elvis Presley, Tom Jones, Joe Dassin, Johnny Ray, Frans Bauer, Will Tura en 
eigen werk passeren de revue.

Na de voordracht is er tijd voor 
bijkomende vragen.
� 14 u.
€ gratis
L inschrijven verplicht!

Maandag 13 april
Paasmaandag
Het centrum is gesloten.

Woensdag 15 april
Snoepnamiddag
Wafels
� 14 u.

Donderdag 16 april
Wandeling
Kalken
Een tocht van 7,46 km.  
We wandelen vandaag richting 
Overmere. 
� 14 u. aan de bushalte
€ wandelkaart: 10,00  KT 2,00 

of per beurt: 3,00  KT 0,60
✍
L Bus 36 Dampoort perron 11 

om 13.15 u., aankomst halte 
Kalken-kerk 13.40 u.  
Mogelijk nieuwe uurregeling 
vanaf maart, zie website ‘De 
Lijn’.

Vrijdag 17 april
De Nieuwe Tijd
Wonderlijke tekenen van de 
Nieuwe Tijd –  
Katelijne Merchier
Vele merkwaardige verschijnse-
len kondigen het Watermantijd-
perk aan. In dit tijdperk zal een 
nieuw bewustzijn het denken 
en de harten van de mensen 
doordringen en komen vrede, 
liefde, rechtvaardigheid en vrij-
heid tot uitdrukking.  

Niets zal de stuwkracht van ver-
andering kunnen tegenhouden. 
Dit wordt onder meer mogelijk 
gemaakt door de aanwezigheid 
van grote spirituele leraren, die 
opnieuw, zoals in Atlantische tij-
den, onder de gewone mensen 
zullen leven. Onder leiding van 
de Heer Maitreya, de Wereld-
leraar, werken deze wijzen nu 
reeds achter de schermen.  
Ze inspireren de mensheid en 
tonen de weg uit de huidige 
wereldcrisis. De nieuwe tijd 
werd al in de Bijbel aangekon-
digd, maar ook in vele recente 
esoterische en spirituele litera-
tuur, vind je deze informatie 
terug.
Een ontmoeting met de Heer 
Maitreya heeft de spreekster  
ertoe aangezet om via lezingen 
te helpen met het verspreiden 
van deze hoopgevende bood-
schap.
Kom luisteren en kijken naar 
een buitengewone PowerPoint-
presentatie met veel foto’s en 
uitzonderlijke videofragmenten.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍
L begeleiding: Myriam Van 

Wesemael

Dinsdag 21 april
De muziek van de  
vrienden/leerlingen van 
Beethoven
Een lezing over zijn 6 leerlin-
gen/componisten en hoe hun 
muziek een kopie werd van zijn 
karaktermuziek.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60

✍
L Spreker: Yves Verlinden. 

Lezing in het kader van 200 
jaar Beethoven.

Donderdag 23 april
Gemotiveerd op zwier
Bezoek aan het Huis van de 
Vrije Schippers, Graslei
Havenbedrijf North Sea Port 
nodigt je uit voor een bezoek 
aan ‘Het Havenhuis’, dat sinds 
kort is ondergebracht in het 
volledig gerestaureerde ‘Huis 
van de Vrije Schippers’. Met een 
gids bezoek je het 16de-eeuwse 
gildehuis van de kelder tot in de 
nok van het dak. Een rolstoel-
helling en lift zijn aanwezig.
� 11 u. (groep 1) en  

14 u. (groep 2)
€ 3,00  KT 0,60 (+ € 1,00 pp ter 

plaatse voor de gids)
✍  vóór 2/4, 
L Duur bezoek: 1 uur.  

Max. 20 deelnemers per 
groep. Samenkomst op de 
Graslei 14. Bij inschrijving 
moet je een groep kiezen.

Vrijdag 1 mei
Feest van de Arbeid
Het centrum is vandaag 
gesloten.

ANTENNENIEUWS 
BRUGSE POORT

Voor het programma van 
maart-april kan je terecht bij de 
nieuwe antennemedewerker 
Ine Pierreux: 09 266 88 98, 
ine.pierreux@stad.gent.
Zie ook het artikel op pag. 62.
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Antwerpsesteenweg 768
9040 Sint-Amandsberg

 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 maart/april kun je 
inschrijven vanaf maandag 2 maart om 

9 uur (tenzij anders vermeld). Voor de 
activiteiten t.e.m. vrijdag 6 maart kan dat al 

vanaf maandag 24 februari.  
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.

NIEUWE CENTRUMLEIDER

“Ik ben één van de vele West-
Vlamingen die in Gent is blijven 
plakken. Al een jaar of tien 
woon ik vlak bij De Horizon. Ik 
ben dus al een beetje vertrouwd 
met wat een lokaal dienstencen-
trum is”, vertelt Wouter. “Van op-
leiding ben ik sociaal-cultureel 
werker. Ik heb lang in die sector 
gewerkt. Eerst met jongeren, 
later met ouderen bij de vzw 
FedOS in Brussel, de Federatie 
van Onafhankelijke Senioren, 
die opkomt voor de belangen 
van 50-plussers. Ik coördineerde 
daar een netwerk van lokale 
groepen en stuurde een team 
van educatieve medewerkers 
aan. In de tussentijd behaalde ik 
een master in gerontologie aan 
de VUB.”
“Dat ik nu kies voor Wibier, is 
omdat ik veel goesting heb om 
op lokaal vlak te werken”, aldus 

Wouter. “Ouderen worden een 
almaar grotere groep in onze sa-
menleving, die bovendien heel 
heterogeen is samengesteld: 
alleenstaanden en koppels,  
80-plussers en een jongere ge-
neratie, de babyboomers en mei 
68-ers die zeer actief, mondig 
en zelfbewust is. Dat biedt heel 
wat interessante uitdagingen 
op diverse vlakken: vrije tijd, 
dienstverlening, ontmoeting 
en vrijwilligerswerk. Dat vind je 
allemaal verenigd in een lokaal 
dienstencentrum.”
“Als Wibier willen we inspelen 
op wat leeft in de buurt. Wat 
goed loopt nog versterken en 
zelf naar de mensen toe stap-
pen. Een uitdaging waarvoor we 
met ons gedreven en betrok-
ken team van 19 medewerkers 
en ruim 200 vrijwilligers goed 
gewapend zijn”, besluit Wouter.

Welkom Wouter

Sinds begin dit jaar is Wouter De Beuf (34) de nieuwe 
centrumleider van Wibier. Met veel plezier volgt hij Liesbet Van 
Crombrugge op. Wouter heeft meteen al een primeur beet: hij 
is de eerste mannelijke centrumleider in de geschiedenis van 
Wibier.
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WIBIER

Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 74.  
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 gepland in 
maart/april kan je inschrijven 
vanaf maandag 2 maart om 
9 uur. Voor de activiteiten die 
gepland zijn t.e.m. vrijdag  
6 maart, kan dat al vanaf 
maandag 24 februari.

Maandag 2 maart
Herstellen juwelen en  
aanleren basistechnieken
� 14 u.  
€ 3,00  KT 0,60  (per keer, plus 

materiaalkosten)
✍ vanaf 24/2, 
L meebrengen: handdoekje 

zodat je parels niet wegrollen

Woensdag 4 maart
Snoepnamiddag
Gestreken mastellen
� vanaf 14 u.  
€ prijs gebak

Voorstelling  
Jean Pierre Maeren
Initiatief van OKRA Oude  
Bareel, KWB en Femma
Zie vorige agenda.
� 19.30 u. 
€ 10,00 (voorverkoop, via Hilde 

De Bondt: 09 229 12 96 of 
hilde.debondt@telenet.be) 
of 13,00 aan de kassa

L parochiale kring van de Oude 
Bareel, Beelbroekstraat 2

Donderdag 5 maart
Extra groep!  
Franse praatgroep 
Gemoedelijk Frans oefenen.
� 15.15 u. - 17.15 u.
€ 13,00  KT 2,60 (instapgeld tot 

augustus)
 wekelijks op do 

De kunsten
Vragen bij enkele van hun 
facetten
Kunsten. Vanwaar komen 
ze? Waartoe dienen ze? Wat 
kenmerkt ze? Hebben ze een 
betekenis? Allemaal vragen 
waarover we kunnen discus-
siëren.
� 14 u. - 17 u.
€ vandaag gratis, bij voldoen-

de interesse starten we een 
vijfdelige reeks op

€ reeks: 15,00  KT 3,00
 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4

Donderdag 12 maart
Leesclub 

Met vandaag ‘De Hemel 
Verslinden’ door Paolo Giordano. 
� 14.30 u. 
€ 3,00  KT 0,60
✍ vóór 5/3, 

Genealogie 
Initiatief van OKRA  
Oude Bareel
Graven in je familie geschie-
denis: hoe vind je via de 
computer de gegevens van je 
voorvaderen terug?
� 14.30 u.
€ 2,00 per keer (ter plaatse te 

betalen)
L parochiale kring van de Oude 

Bareel, Beelbroekstraat 2

Zaterdag 14 maart
Thé-Dansant
Viva España
Initiatief van OKRA Oude 
Bareel
DJ Henk haalt de leukste 
dansplaatjes boven voor deze 
Spaans-getinte thé-dansant. 
Kom je bovendien uitgedost 
in Spaanse kledij, dan maak je 
kans op een prijs!
� 19.30 u. - 1 u.
€ 7,00 VVK (via overschrijving 

op BE51 8906 3432 4962) of 
€ 9,00 aan de kassa

L parochiale kring van de Oude 
Bareel, Beelbroekstraat 2

Maandag 16 maart
Cursus wegcode
Initiatief van OKRA  
Oude Bareel
Nood aan een opfrissing van 
de voorrangsregels? Wat is er 
allemaal nieuw in de wegcode? 
Je verneemt het in deze korte 
cursus, met speciale aandacht 
voor fietsers! 
� 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍ vóór 9/3
L parochiale kring van de Oude 

Bareel, Beelbroekstraat 2

Dinsdag 17 maart
Wandelen
Wachtebeke
Een tocht van 8 km met Lieve 
en Daniël. 
� 13.30 u.
€ wandelkaart: 10,00  KT 2,00 

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

✍ vóór 10/3, 

Wens je een rondleiding in ldc Wibier?

Een welkomvrijwilliger neemt je mee en 
geeft je informatie over de werking elke  
1ste dinsdag van de maand om 10 u.

• 3 maart 
• 7 april
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Paas-
maandag
Maandag  
13 april
Het centrum 
is gesloten.

Bakken
Seizoensgebonden gebakjes
Hugo De Wulf demonstreert 
zijn bakkunsten, geeft tips en 
laat je proeven.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60 (plus kosten 

ingrediënten)
✍ vóór 10/3

Kwartfinale carambole 
biljarttornooi lokale 
dienstencentra
� 13.30 u.

Donderdag 19 maart
Kwartfinale carambole 
biljarttornooi lokale 
dienstencentra
� 13.30 u.

Recreatief fietsen
Melle
Een tocht van 25 km.
� 13.45 u.
€ fietskaart: 10,00  KT 2,00  

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

✍  vóór 12/3, 
L meebrengen: reserveband, 

fluohesje

Donderdag 26 maart
Mantelzorgcafé
Mantelzorgers delen er-
varingen en wisselen tips 
uit. Voor het thema van de 
bijeenkomst: contacteer 
maatschappelijk werker Jenny 
Verstraeten.
I.s.m. S-Plus Mantelzorg.
� 14 u. 
€ gratis
✍ inschrijvingen via Jenny 

Verstraeten 

Woensdag 1 april
Snoepnamiddag
Oliebollen
� vanaf 14 u.  
€ prijs gebak

Donderdag 2 april
Uitstap Charleroi
Initiatief van OKRA  
Oude Bareel
Voor velen is Charleroi een on-
bekende stad met een proble-
matische reputatie. Nochtans 
kan de stad bogen op een rijk 
cultureel verleden.  
We beginnen met een 
Margritte wandeling door het 
centrum met zijn art-deco- en 
jugendstil-woningen en zijn 
street art. Daarna bezoeken 
we het Museum voor Schone 
Kunsten of voor de fotolief-
hebbers, het befaamde Foto-
grafiemuseum, het grootste 
van Europa.
� 9.20 u. verzamelen in ver-

trekhal Gent-Sint-Pieters, 
terug in Gent rond 19.30 u. 

€ 26,00 (inclusief: wandeling 
met gids, lunch, toegang 
tot museum - vervoer en 
dranken apart te betalen)

✍ vóór 16/3

Maandag 6 april
Juwelen herstellen en 
aanleren basistechnieken
Zie 2/3.
✍ vóór 30/3, 

Pc-initiatie
Basiskennis Windows 10
Geen voorkennis vereist.  
In deze reeks leer je:
• pc opstarten en afsluiten

Muzikaal contactmoment
Dinsdag 17 maart en 21 april

Voor mantelzorger en persoon met geheugenprobleem.
� 14 u.
€ gratis
L aanmelden via Jenny Verstraeten 

WIBIER KOMT  
WEER IN BEWEGING!

Iedereen ontwaakt uit zijn 
winterslaap en krijgt goesting 
om opnieuw te bewegen! 
Ben jij nog op zoek naar wat 
lichamelijke activiteit? We 
bieden je graag de volgende 
activiteiten aan:

• Dans je fit   
Ma 2/3, 14 u. - 15 u. 
Op een laagdrempelige 
manier beweeg je je hele 
lichaam zonder jezelf te 
belasten.

• Stoelgym en dans 
Ma 2/3, 15.15 u. - 16.15 u.  
Vanop je stoel doe je  
oefe ningen voor het ver-
beteren van je soepel heid, 
kracht en lenigheid.

• Easy work-out 
Di 3/3, 8.45 u. - 9.45 u. 
Met eenvoudige oefenin-
gen houd je je lichaam fit 
en gezond.

• Dance-out 
Vr 6/3, 14 u. - 15 u. 
Op een aerobic-achtige 
manier dans je op de ene 
hit na de andere.

• Stressvermindering  
en ontspannen 
Vr 6/3, 15 u. - 15.45 u.  
Even tot jezelf komen met 
bewegings- en adem-
halingsoefeningen.

• Wandelen 
Di 17/3, 13.30 u.  
Voor de 1ste wandeling van 
dit jaar trekken we naar 
Wachtebeke.

• Recreatief fietsen 
Do 19/3, 13.45 u.  
Met onze stalen ros fietsen 
we richting Melle voor een 
tocht van 25 km.
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Inschrijven voor de pedicure?

Geen pedicures meer op vrijdag,  
wel op:

• Maandag: 13 u. - 16.30 u.
• Woensdag: 9 u. - 12.30 u.
• Donderdag: 9 u. - 16 u.

• Werken met muis en toet-
senbord

• Verkenner
• Opslaan en weer openen 

van bestanden
• Apps of programma's ope-

nen en afsluiten
• USB-stick en harde schijf 

aansluiten en gebruiken
• Soorten printers en printen 
En meer praktische tips voor 
een correct gebruik van  
Windows 10!
� 9 u. - 12 u.  
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
 6/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 

25/5, 8/6, 15/6, 22/6, 29/6
✍  vóór 30/3
L eigen laptop meebrengen, 

ter plaatse geen vast toestel 
beschikbaar, wel beperkt 
aantal laptops

Woensdag 8 april
Café chantant
Kleinkunst
� 14.30 u. 
€ gratis 
✍ vóór 1/4

Grootouder- 
kleinkinder activiteit

Cupcakes zijn behalve een 
heerlijke traktatie ook vaak 
prachtige kunstwerkjes. Leuk en 
simpel om te bakken, geweldig 
om te versieren. 

� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  vóór 1/4
L kinderen vanaf 3 jaar

Donderdag 9 april
Sportief fietsen
Wippelgem
Een tocht van 25 - 30 km.
� 13.45 u.
€ fietskaart: 10,00  KT 2,00  

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

✍ vóór 2/4, 
L meebrengen: reserveband 

en een fluohesje

Maandag 13 april
Paasmaandag
Het centrum is gesloten.

Dinsdag 14 april
Wandelen
Mariakerke
Een tocht van 8 km met Lieve 
en Daniël.
� 13.30 u.
€ wandelkaart: 10,00  KT 2,00 

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

✍ vóór 7/4, 

Bakken
Seizoensgebonden gebakjes
Met Hugo De Wulf.
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60 (plus kosten 

ingrediënten)
✍ vóór 10/4

Woensdag 15 april
Paaslunch
Op het menu: lamskroon met 
rozemarijnsaus, groenteboeket 
en gratinaardappelen.

� 12 u. (aperitief vanaf 11.30 u.)
€ 23,00 KT 16,10 (incl. aperitief, 

hoofdgerecht, dessert met 
koffie)

✍ vóór 8/4

Donderdag 16 april
Recreatief fietsen
Drongen
Een tocht van 35 km.
� 13.45 u.
€ fietskaart: 10,00  KT 2,00  

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

✍ vóór 12/3, 
L meebrengen: reserveband, 

fluohesje 

Repair Café 
Gent Repareert  
dat’t weer marcheert
Herstellingen van fietsen, klein 
electro, pc en multimedia en 
textiel. 1 stuk per persoon.
� 14 u.  
€ onkosten materiaal en/of 

vrije bijdrage
L Open Huis Azalea  

(Achterstraat 20)

Zaterdag 18 april
Repair Café
Gent Repareert  
dat’t weer marcheert
Herstellingen van fietsen, klein 
electro, pc en multimedia en 
textiel. 1 stuk per persoon.

Vergeet niet dat je bij inschrijving een 
klevertje moet afgeven! Als je in het 
begin van dit jaar nog geen nieuwe 
klevertjes aanvroeg, gelieve hieraan te 
denken voor een correcte betaling.
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Fit-o-meter
Maandag  
20 april
Oefen je 
stabiliteit!  
Het parcours 
is gedurende 
de rest van 
de week 
zelfstandig en 
vrijblijvend te 
gebruiken.

NIEUWS BURENZORG-
GROEP WESTVELD

Boodschappenbus 
Westveld
De boodschappenbus brengt 
je van de opstapplaats naar 
Carrefour/Aldi en zet je terug 
thuis af. Geen individuele, wel 
groepsbegeleiding.
• Carrefour: 20/3, 17/4
• Aldi: 6/3, 3/4
� 10 u.
€ 5,00  KT 3,00
✍  min. 3 dagen vooraf bij 

Jenny: 09 266 33 78
L opstappen aan de Kring 

of op Paradijsvogelplein 
(wordt vooraf afgesproken)

Buurtmaaltijd
Dinsdag 3/3 en 7/4 
Na de buurtmaaltijd kan je 
deelnemen aan een activiteit, 
voorbereid door de vrijwil-
ligers. Heb je zelf een voorstel, 
laat het gerust weten.
€ 5,50 (soep, hoofdgerecht en 

dessert)
✍ via de vrijwilligers van de 

Burenzorggroep Westveld 
of Jenny Verstraeten 

L Kring Westveld

Nieuw! De duofiets
Een driewieltandem waarbij 
de gebruikers naast elkaar 
zitten en de bijzitter zonder 
instap kan opstappen. Er is één 
persoon die stuurt en beiden 
kunnen trappen. De duofiets 
is in de eerste plaats bedoeld 
voor de inwoners van het 
Westveld. Kan je zelf niet meer 
fietsen, maar maak je toch 
nog graag een fietsritje of wil 
je per fiets jouw boodschap-
pen doen? Laat het weten aan 
jouw vrijwilliger of contacteer 
Jenny Verstraeten. We zoeken 
dan in de buurt naar een vrij-
williger die samen met jou een 
fietstochtje wil maken.

� 14 u.  
€ onkosten materiaal en/of 

vrije bijdrage
L De Pastory en Buurtwerk 

Dampoort (Louis Schuer-
manstraat 1)

Maandag 20 april
Centrumraad 
� 14 u.
L agendapunten indienen 

vóór 10/4 bij centrumleider 
Wouter

Wat is outreachend  
werken?
Heb je je ook al eens afge-
vraagd waarom het personeel 
van Wibier vaak buiten het 
centrum aan het werk is? 
Sinds enkele jaren is het onze 
opdracht om zelf meer naar 
de mensen toe te stappen, dat 
heet dan outreachend werken. 
De infosessie sluit aan bij de 
opening van onze tentoon-
stelling over outreachend 
werken, die een hele week in 
de ontmoetingsruimte loopt. 
We zetten deze manier van 
werken ook tijdens de Week 
van de Dienstverlening in de 
kijker.
� 14 u.  
€ gratis
✍ vóór 14/4

Fit-o-meter in kader van 
Week van de Valpreventie
Oefen je stabiliteit aan de hand 
van de fit-o-meter in Wibier. 
Het parcours is gedurende de 
rest van de week zelfstandig 
en vrijblijvend te gebruiken.
€ gratis

Dinsdag 21 april 
ALLES wat je ooit al wilde 
weten over je organen!
Deze keer: de zintuigen
In vijf lessen frist Dr. An Vakaet 
je kennis over onze orgaan-
systemen op: zintuigen, hart 
en bloedvaten, longen en 

spijsverteringsorganen en 
- natuurlijk - het zenuwstelsel. 
Je krijgt praktisch informatie 
mee, zodat je weet hoe beter 
met kleine en grote onge-
makken om te gaan.
� 10 u. - 11 u.
€ gratis
 28/4, 5/5, 12/5, 19/5
✍ vóór 14/4

Donderdag 23 april 
Mantelzorgcafé
Zie 26/3.
� 14 u. 
€ gratis

Maandag 27 april
Smartphone- en  
gsm-spreekuur  
i.s.m. SAVA 

Je kan terecht met je vragen 
bij een student van het Sint-
Janscollege.
� volgens afspraak tussen 

14 u. - 16 u.
€ gratis 
✍ vóór 20/4
L breng je handleiding en 

opgeladen toestel mee

Dinsdag 28 april 
ALLES wat je ooit al wilde 
weten over je organen!
Deze keer: hart en  
bloedvaten
Zie 21/4.
� 10 u. - 11u.
€ gratis
✍  vóór 21/4

TIP!
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Zitdag
Wekelijks op woensdag
Van 10 u. - 12 u. in ldc Wibier.
Bij mobiliteitsprobleem: geef 
een seintje en wij komen graag 
op huisbezoek.
Contactgegevens 
Maatschappelijk werker Jenny 
Verstraeten: 09 266 33 78.

SINT-AMANDSBERG

Zitdag 
Wekelijks op maandag 
Van 10 u. tot 12 u. in het Open 
Huis Azalea, Achterstraat 20.

ANTENNE 
DAMPOORT-HEILIG HART-
SCHELDEOORD

Buurtkoffie
Donderdag 19/3 en 16/4 
Telkens van 14 u. tot 16.30 u. in 
het Buurthuisje, Wolterslaan 16.

Contactgegevens
Antennewerker Sarah De 
Graeve: 0477 96 35 14 of  
Sarah.degraeve@ocmw.gent, 
elke werkdag tussen 9 u. - 16 u. 

ANTENNE KANAALDORPEN 

DESTELDONK
Buurtmaaltijd en  
kaartnamiddag
Do 5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 30/4 
�  vanaf 11.45 u. (De Kring, 

Rechtstraat 49)
€ 5,50 
✍ bij Thelma De Bruyckere:   

09 266 33 31 / 0477 97 50 10,  
tot 3 dagen vooraf

SINT-KRUIS-WINKEL
Ontmoeting
Elke maandagnamiddag
Tussen 14 u. en 17 u. in het 
Buurtpunt, Sint-Kruis-Winkel-
dorp 63, om bij een drankje 
(tegen een zacht prijsje!) een 
babbel te slaan met andere 

buurtbewoners. Er staat ook 
telkens een activiteit gepland 
(zie maandelijkse kalender). 

Buurtmaaltijd
Vrijdag 20/3 en 17/4
� vanaf 11.45 u.
€ 5,50
✍ bij Thelma De Bruyckere:   

09 266 33 31 / 0477 97 50 10,  
tot 3 dagen vooraf

L Open Huis Winkele,  
Sint-Kruis-Winkeldorp 17 

Fietsherstelplaats
Elke 1ste en 3de dinsdag
Tussen 10 u. en 12 u. in Buurt-
punt, Sint-Kruis-Winkeldorp 63.

Kies een naam voor  
het Terdonk park
Het nieuw park naast de woon-
wijk aan het Zuidledeplein is al 
officieel geopend, maar zoekt 
nog een naam. Ideeën? Stem 
mee via https://ookmijn.stad.
gent/terdonk-park/voorstellen.

Zitdag
Elke dinsdag 
Tussen 10 u. - 12 u. in het Buurt-
punt, Sint-Kruis-Winkeldorp 63.
Contactgegevens: maatschap-
pelijk werker Thelma De  
Bruyckere: 09 266 33 31 of  
thelma.debruyckere@stad.gent.

ANTENNE OOSTAKKER 

Buurtmaaltijd
Donderdag 19/3 en 23/4 
€ 5,50 voor soep, hoofd-

gerecht en dessert 
✍ op 0475 79 17 72 (bellen op 

ma, do en vr-voormiddag) 
L in OCO, Pijphoektraat 30

Surplusactiviteit
Donderdag 26/3 en 30/4
In het Open Huis Oostakker, 
Gasthuisstraat 12A. Thema’s 
zoals beweging, geheugen-
training, ontspanning komen 

aan bod. Voor ouderen die niet 
meer kunnen aansluiten bij 
activiteiten van bestaande ver-
enigingen. Interesse of vragen? 
Contacteer antennewerker Mia.

Benefiet welzijnsschakel 
Kans
Zaterdag 7 maart
Iedereen welkom, mooie gele-
genheid om de welzijnsschakel 
Kans (als medepartner van de 
antenne) te steunen en te leren 
kennen. Met optredens van 
Akoest, Discoverd en DJ Hugo.
�  vanaf 20 u.
€ 7,00 VVK (09 330 02 53,  

of e-mail: kans@live.be)  
10,00 kassa

L in OCO, Pijphoekstraat 30

Boodschappenbus  
Oostakker
Om de 2 weken
Deze brengt je van een opstap-
plaats naar Carrefour/Aldi en 
zet je terug thuis af. Voor buurt-
bewoners die geen vervoer 
hebben maar nog zelfstandig 
boodschappen kunnen doen. 
✍  info en inschrijven bij Mia

Rummikub
Elke woensdag 
In het Open Huis (Gasthuis-
straat 2A), van 14 u. tot 16 u. 
Voor mensen die het spel niet 
kennen, leggen we het graag 
uit. Vervoersprobleem? Infor-
meer bij antennewerker Mia.

Zitdag 
Elke donderdag 
Van 10 u. tot 12 u. in het Open 
Huis, Gasthuisstraat 2A.
Voor vragen over thuiszorg, 
burenzorg, vrije tijd, inschrijvin-
gen wzc/assistentiewoningen, 
premies, welzijn.
Contactgegevens:
Mia Trappeniers: 0478  87 06 79 
of mia.trappeniers@stad.gent, 
elke werkdag tussen 9 u. - 16 u.            
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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 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 14u-17u 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 13u30-16u 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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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 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 14u-17u 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 13u30-16u 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

75* 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*
Bewegen voor 
vrouwen ma 14u-15u

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
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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*
Bewegen voor 
vrouwen ma 14u-15u

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

* niet tijdens schoolvakanties
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Dans, Historische ma 16u15-17u15
Dans, Latino di 15u-16u wo + vr (zie onthaal)

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) 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 wo 9u30-10u30 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 wo 9u30-11u30 (chakra) 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 di 16u-17u 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* do 8u40, vr 9u*
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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, Historische ma 16u15-17u15
Dans, Latino di 15u-16u wo + vr (zie onthaal)

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) 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 wo 9u30-10u30 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 wo 9u30-11u30 (chakra) 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 di 16u-17u 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* do 8u40, 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 15u-16u 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, 13u30-16u 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

di-nm spreekuur op 
afspraak

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) di-nm spreekuur op 

afspraak

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)

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 15u-16u 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, 13u30-16u 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

di-nm spreekuur op 
afspraak

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) di-nm spreekuur op 

afspraak

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)

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
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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 & do 15u10 

(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 & do 15u10 

(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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INKOPEN DOEN

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

Kan je nog zelfstandig boodschap-
pen doen, maar heb je geen eigen 
vervoer? Dan kan je met de bood-
schappenbus van je lokaal diensten-
centrum inkopen doen in een waren-
huis in de buurt.

Roland (79) is één van de bewoners 
van de Groeningewijk in Gentbrugge 
die maandelijks meerijdt met een 
busje van Stad Gent. “We zijn met een 

groepje van zeven. Buurtwinkels vind 
je hier niet. Voor ons dagelijks gerief 
trekken we onze plan wel. Maar pak-
ken water of kattenbakvulling? Dat 
is te zwaar om alleen te vervoeren. 
We gaan altijd naar de Aldi en de Lidl, 
want daar kennen we onze weg goed. 
En je bent een keer weg met je buren.”
Een rit kost 5 euro of 3 euro als je 
recht hebt op een verhoogde tege-
moetkoming.

Boodschappenbus

* bad/douche is enkel gratis zonder hulp van een verzorgende in het ldc

"Je bent een keer weg met de buren."
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Wie te maken krijgt met kanker, moet vaak naar het ziekenhuis. 
Heel wat patiënten zijn genoodzaakt hiervoor een beroep te 
doen op ziekenvervoer. Hoe ze dit best regelen, is niet altijd 
even duidelijk. De kosten lopen snel op en patiënten moeten 
soms lang wachten tot het vervoer komt opdagen waardoor ze 
te laat zijn op hun afspraak.

Ben of ken je een patiënt met goede of minder goede ervaringen? 
Deel jouw verhaal en help ons zo mee ziekenvervoer de juiste 
richting uit te sturen.

Ga naar beterziekenvervoer.be of bel gratis de Kankerlijn op 
0800 35 445. 

  STUUR SAMEN MET KOM OP TEGEN KANKER 
ZIEKENVERVOER DE JUISTE RICHTING UIT.
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