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Beste senior

“Iedereen anders, allemaal Gent”.
Diversiteit is de realiteit in onze
stad. Iedereen moet kunnen zijn
wie hij wíl zijn, zonder gedoe
of problemen. 17 mei is ‘Dag
tegen homo- en transfobie’:
hét moment om ook in onze
LDC’s aandacht te besteden aan
inclusie en gelijke rechten en
kansen. Dille, als travestie gekend
in Gent en tot ver daarbuiten,
vertelt in deze WIJS over haar
wedervaren door de jaren heen.
Meer dan 40.000 Gentenaars
zorgen dag in dag uit voor een
naaste die hulp nodig heeft.
Mantelzorgers maken voor veel
mensen het verschil tussen een
menswaardig leven en miserie.
Ook zij hebben daarom een
eigen dag: 23 juni is ‘Dag van
de mantelzorger’. Ken jij iemand
die een cadeautje verdient voor
al zijn vrijwillige inzet? Lees het
artikel en geef de naam door!
Tot slot: voel je het ook, dat
de lente in de stad is? We
hebben een hele pagina vol tips
verzameld: erfgoedwandelingen,
een ritje met een duo- of triofiets,
bewegen… Laat je gaan, want:
bewegen houdt je jong!

Ritjes met de triofiets
Vroeger vaak gefietst, maar lukt dat nu zo goed niet meer? Dan is een
gratis ritje met een elektrische triofiets of riksja beslist een leuke optie. Een
vrijwilliger neemt je mee voor een tochtje in de buurt. Lees meer op pag. 7.
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INTERNATIONALE DAG TEGEN HOLEBI- EN TRANSFOBIE

“Aanvaard mensen
zoals ze zijn”
“Als homo word je weggeduwd uit de maatschappij. Ook nu nog,
al is het niet meer zo erg als in mijn jonge tijd. Daarom is het
belangrijk dat holebi’s en trans personen zich welkom voelen in de
lokale dienstencentra en zichzelf kunnen zijn.”

Lang voor er sprake was
van een Internationale
Dag tegen Holebi- en
Transfobie stond René De
Schepper (70) alias Dille
op de barricaden voor de
homorechten. In een tijd
waarin dat allesbehalve
evident was. “Rond 1969
ben ik beginnen uitgaan
in het homomilieu. In
Gent was dat maar een
zielige bedoening. Je
had een paar homobars. Schoon ingericht
met veel tierlantijntjes,
echte bonbonnières. We
noemden die bars nooit
bij naam, maar verwezen
naar de uitbaters ervan:
‘bij Marcel’ of ‘bij Noël’.
Dat was veiliger, want als
homo liep je hier te veel
in de kijker. Zo werden wij
regelmatig zonder aanleiding gecontroleerd door
de gerechtelijke politie.“
Zoals veel homo’s in
Vlaanderen, trok Dille
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daarom naar Antwerpen.
“Daar heb ik voor het
eerst vrouwenkleren aangetrokken. Ik was wat ze
noemden een ‘uitzuipster’’
in bars: verstand op nul
zetten en klanten aansporen om mij te trakteren.
Ik had dat er voor over. Ik
wilde geld verdienen om
een leven te leiden zoals
ik dat wou. Travestie is
voor mij altijd een rol geweest. Ik kleed mij alleen
als vrouw voor optredens.”

Getto
“Als homo’s leefden wij
toen in getto’s. Velen staken zich weg, maakten
zich zo klein mogelijk.
Thuis moest ik daar niet
mee afkomen. Toen mijn
moeder me vroeg om
terug naar huis te komen,
heb ik mijn vrouwen
kleren aangetrokken. Ze
hadden te kiezen of te
delen: ze namen mij zoals

ik ben of ze zagen me niet
meer. Het werd het eerste
en nadien werd er niet
meer over gepraat.”
“Dille heeft makkelijk
praten met zijn stoute
muile, zeggen ze vaak.
Maar door alle obstakels
die ik moest overwinnen,
heb ik een sterk karakter
gekweekt. Ik ben uitgescholden voor verklede
vent, jeanet, chocola,
tante. Je moet een dik vel
hebben om dat te kunnen verdragen. Daardoor
kan ik zijn wie ik ben, de
rest trek ik me niet aan.
En het is nog altijd niet
makkelijk. Een achterneef
outte zich onlangs met de
woorden ‘het spijt me, ik
heb een vriend’. Waarom
toch al dat spel daarover
maken? Aanvaard de
mensen zoals ze zijn, laat
hen doen wat ze willen,
maak hen niet noodgedwongen ongelukkig.”

'Waarom
daar spel van
maken?'

16.05

VOORDRACHT TRANSMAN
Samuel De Schepper, bekend van
het televisieprogramma ‘Taboe’,
getuigt over de voor elke trans
persoon lange weg naar een nieuw
‘zijn’.
Speltincx

17.05

RAINBOW-TOUR BRUSSEL
De Rainbow Ambassadors laten je
de plekken in Brussel ontdekken,
waar zich vanaf de 17de eeuw de
LGBTQI+-geschiedenis afspeelde.
De Waterspiegel

19.05

INFOSESSIE
In de infosessie ‘Dus ik zweeg’ getuigen een tiental oudere holebi’s
en trans personen over hun verblijf
in een ouderencentrum en hun
vrees om voor hun geaardheid uit
te komen.
De Thuishaven

20.05

FILM
De film ‘Altijd al anders’ toont het
persoonlijke gevecht van Nanda,
een oudere lesbienne die in een
assistentiewoning woont, tegen
discriminatie.
Ten Hove
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KORT

Jongenoudwedstrijd wordt ingedanst
Een 20-tal ouderen van twee dansclubs, onder wie lijndansers van
De Knoop, en een 20-tal leerlingen van basisschool Dokata uit de
Sint-Salvatorstraat dansen op dinsdag 26 april de nieuwe editie van de
wedstrijd ‘Jong en oud in Gent in. De voorstelling is opgebouwd uit een
dans die ontstaan is tijdens een ontmoeting tussen de kinderen en de
senioren.
Wil je deze unieke voorstelling graag bijwonen? Kom dan op 26 april
tussen 15 en 17 uur naar Danspunt in de Sint-Salavatorstraat 18A. De
toegang is gratis en inschrijven hoeft niet!
Heb je zelf leuke ideeën voor projecten die jong en oud samenbrengen
en versterken, post die dan op de website www.jongenoudingent.be.

Inloophuis Dementie

Woonevent

ACTIVITEITEN

Op zaterdagnamiddag 21 mei vindt
in het ICC (Citadelpark) het ‘Woonevent’ plaats.

Donderdag 13/5, 14 u. - 15.30 u.
Lezing: ‘Juridische aspecten bij
dementie’, in LDC De Mantel,
Hutsepotstraat 2, Zwijnaarde
Bij een diagnose dementie komen
heel wat juridische vragen naar
boven. Wat bv. met autorijden en
het opmaken van een testament?
Advocaat Erik Langerock, auteur
van het boek ‘Maakt dementie
onbekwaam?’, maakt je wegwijs.

Vrijdag 1/6, 14 u. - 15.30 u.
Dansen op het ritme van muziek,
WGC De Punt, Kliniekstraat 29,
Gentbrugge
Samen beweeg je simpelweg op
muziek, zowel trage als snelle
ritmes. Ben je niet meer zo mobiel,
dan biedt stoeldansen een uitweg!

Inloophuis Dementie in LDC Speltincx, Meersemdries 4 in Gentbrugge,
0478 93 25 73, dementievriendelijk@stad.gent
Zitdag: elke donderdag, 13 u. - 16 u., of op afspraak

Dag van de Buren
Op vrijdag 27 mei vieren we Dag van de Buren. Organiseer jij samen met
je buren de gezelligste burenontmoeting van het jaar? Surf dan naar
stad.gent/dagvandeburen, waar je een uitnodiging vindt om in te vullen,
te printen en bij je buren te bussen.
En niet vergeten: mail na je activiteit en vóór 15 juni je toffe, grappige,
mooie of ontroerende sfeerfoto naar ontmoeten.verbinden@stad.gent.
Uit alle inzendingen worden 3 winnaars geloot. Zij krijgen een mooie prijs
die zéker van pas komt bij de volgende burenontmoeting.
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Huiseigenaren kunnen er terecht met
vragen over premies, vergunningen,
ecologisch renoveren, verhuring,
woonvormen, aanpassingen aan de
woning,…
Huuringent en het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Gent helpen je om
zonder zorgen te verhuren.

Slim verbouwen voor later?
De ergotherapeuten van Zelfstandig
Wonen adviseren je om met kleine
aanpassingen een ‘maximaal levensrendement’ uit je woning te halen.
Ook voor een uitgebreid toegankelijkheidsadvies ben je hier aan het
juiste adres.
Woonevent, 21/5, 13 u. - 18 u.,
www.stad.gent/woonevent.be

"GEZONDHEID STAAT
BOVENAAN DE LIJST"

Deelgenomen aan de
lezersenquête van dit
magazine? En benieuwd naar
de resultaten? Dan hebben we
een dikke dank-je-wel voor jou
en de belangrijkste resultaten.

De grote Wijs-enquête
Laat ons beginnen met de belangrijkste vraag. We vroegen of je tevreden
bent over de openingsuren van het
dienstencentrum. Naar het antwoord
werd uitgekeken want we leven stilaan in een wereld die zeven dagen
op zeven open is, en liefst ook 24 uur
per dag. ‘Hoeft niet echt’, was het antwoord. Maar liefst 94% steekt voor
de huidige openingsuren een dikke
duim omhoog. De mensen achter de
bar en de vrijwilligers aan het loket
halen opgelucht adem…

Het corona-effect
In vergelijking met de vorige enquêtes zien we enkele verschuivingen
en het is niet moeilijk om de oorzaak
daarvan te achterhalen. We vroegen welke onderwerpen je in Wijs
besproken wil zien. Bij die favoriete onderwerpen staat het thema
‘gezondheid’ met stip op nummer
één. Dat was bij de vorige enquête in
2015 wel anders: toen stond ‘gezondheid’ slechts op de vijfde plek.
Corona heeft duidelijk gemaakt hoe
snel onze gezondheid fragiel kan
worden.

De overige populaire thema's zijn
respectievelijk uitstappen in het
binnenland, de dienstverlening van
het centrum, tentoonstellingen en
evenementen.

Meer emails
Nog een corona-effect: als je een
vraag hebt, ga je niet meer automatisch naar het dienstencentrum. We
blijven vaker thuis en stellen de vraag
via de telefoon of via email. Vooral
email wordt belangrijker: 21% van de
invullers stuurt al eens een mail naar
het dienstencentrum met een vraag.
Dat wil nog niet zeggen dat de
bezoekers van de dienstencentra
massaal grote fans zijn geworden van
de digitale wereld.
De digitale Wijs (Wijs staat ook op
het internet) wordt door slechts 5%
bekeken. En digitaal op de activiteiten inschrijven en betalen heeft
slechts ingang gevonden bij 10% van
het publiek.
Ook volgt slechts 17% de facebookpagina van het eigen dienstencentrum.
Wel heeft een kwart van de lezers op

basis van een artikel in Wijs al eens
meer informatie opgezocht op een
website.

Dikke merci
Om de programmatie van het
dienstencentrum te kennen valt
80% van de lezers volledig terug op
Wijs. Slechts 20% haalt zijn of haar
informatie ook uit andere bronnen.
Zou je het erg vinden mochten we
dit magazine afschaffen, vroegen we.
Maar liefst 93% antwoordt met 'ja'.
Tenslotte: 90% van de lezers die de
enquête invulden, houden Wijs lange
tijd bij de hand. En daarom zegt de
redactie een welgemeende dank-jewel, om van dit blad je huisgenoot te
maken.
Uit de deelnemers werden tien
winnaars geloot. De lekkere snoepdozen sturen we binnenkort naar
Ingrid Thienpont, Georgetta Van
Ryssel, Pat Vernimmen, Jean Marie
Audenaert, Lut Willockx, Rudy
Degroote, Monique Lanoot, Dirk De
Jaeger, Viviane Henry en Joannita
Ghysbrecht.
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Bewegen Op Verwijzing
Je wilt meer bewegen en gezonder leven, maar je
weet niet hoe? Dan is een Bewegen Op Verwijzing
(BOV)-coach iets voor jou.

wel in. Door meer te bewegen, voel
ik me fitter en kreeg ik meer zelfvertrouwen. Ik sta er nu beter voor dan
sommige van mijn leeftijdsgenoten.”

BOV-coach Dempsey hielp al tientallen Gentenaars aan een gezonde
levensstijl. “Eén ding hebben ze
gemeen: slechte herinneringen aan
de turnles! Ik haal ze graag uit hun
zetel. Samen maken we een beweegplan: ingebed in je dagelijkse leven,
haalbaar en in je eigen tempo.”
Leo (85) volgde haar raad en

Hoe werkt het?

doet nu zelf zoveel mogelijk zijn
boodschappen. Met een stappenteller houdt hij zijn stappen bij. “Brood
halen bij de bakker? Dat zijn dan
2.000 stappen. Naar de apotheker?
1.500 stappen extra! Sommige
dagen doe ik maar 500 of 1.000
stappen, door het slechte weer bv.
Maar die haal ik dan andere dagen

Vraag een verwijsbrief aan je huisarts
of andere hulpverleners: apothekers,
diëtisten, kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen of
verpleegkundigen. De coaching zelf
is volledig gratis!
www.stad.gent/bewegenopverwijzing

ERFGOEDWANDELINGEN
De Gentse deelgemeenten
en wijken hebben vaak
een rijkere geschiedenis
dan je op het eerste
zicht zou vermoeden. De
erfgoedwandelingen zijn
een toffe manier om die
verborgen parels dicht bij
huis te (her)ontdekken.
Het belfort, de kathedraal, het
stadhuis, het Gravensteen. Iedereen kent wel de grote Gentse monumenten. Maar ook de stadsranden en de deelgemeenten kunnen
bogen op lokaal erfgoed dat de
moeite waard is.
Erfgoedcel Gent bedacht daarom
wandelingen die je via aangename
routes langs de belangrijkste
lokale monumenten en historische
landschappen leidt. Bij elke stopplaats krijg je een vleugje lokale
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geschiedenis, sappige anekdotes
en korte biografieën van de bekendste inwoners mee. Wist je bv.
dat in orchideeënkwekerij Petrens
in Sint-Denijs-Westrem een scène
is opgenomen van de schandaalfilm Nymphomaniac 2 van Lars von
Trier?

Zes wandelingen
Je kan kiezen uit zes erfgoedwandelingen: Mariakerke,
Campo Santo, Sint-Amandsberg,

S int-Denijs-Westrem en Afsnee,
Wondelgem en de Brugse Poort.
Voor de wandelingen ben je 1,5 tot
2,5 uur onderweg.
De wandelkaarten zijn gratis te
verkrijgen in de Stadswinkel aan
de Botermarkt, het infokantoor
Visit Gent aan het Veerleplein, het
STAM aan de Godshuizenlaan en in
verschillende bibliotheekfilialen.
Op stamgent.be/erfgoedwandelplannen kan je de kaarten ook
downloaden.

Met de triofiets
Vroeger vaak gefietst, maar lukt dat nu zo goed niet meer?
Dan is een gratis ritje met een elektrische triofiets of
riksja beslist een leuke optie. Een vrijwilliger van je lokaal
dienstencentrum neemt je dan mee voor een tochtje in
de buurt.

Op busreis
naar Frankrijk
Heb je recht op een
verhoogde tegemoet
koming? Dan kan je
in juni tegen een zeer
schappelijke prijs een
week lang op reis gaan
naar Frankrijk.
‘Iedereen Verdient Vakantie’
en touroperator Staf Tours
organiseren in de week van
19 tot 26 juni een busreis
naar het vakantiepark
Vayamundo l’Espinet –
Quillan, in het hart van het
Katharenland aan de voet
van de Pyreneeën.
De all-in-prijs voor een
tweepersoonskamer
bedraagt 322,22 euro per
persoon. Dat is dus wel
degelijk alles inbegrepen:
maaltijden in het restaurant, dranken tijdens het
eten, picknick en inkomgelden bij daguitstappen,
vervoer,…
Zelf draai je dus alleen
op voor je persoonlijke
uitgaven.
Wie een eenpersoonskamer
wil, betaalt een supplement
van 105 euro.

Eén van die vrijwilligers is Marnix
van LDC Speltincx. “Ik doe dat nu
al sinds het prille begin. Zodra de
lente in het land is, kijken buurtbewoners er naar uit om met mij een
toertje te maken. Het gaat vooral
om 80-plussers en surplussers, die
zelf niet meer aan fietsen toekomen. Als ze dat vragen, haal ik hen
thuis op. Favoriete bestemmingen
zijn de Gentbrugse Meersen en de
Scheldedijk. Veel mensen vragen
ook om een toertje te maken langs
de wijk waar ze vroeger woonden.

Sommigen brengen hun kleinkind
mee. Als er tijd over is, stoppen we
onderweg aan een terrasje.”
Voor Marnix is het een kleine
moeite, tenzij de batterij van de
elektrische riksja uitvalt. “Ik heb
het ooit meegemaakt. Uitgerekend
op een snikhete dag en met in de
passagierszetel een man van wel
100 kilo! We reden op de Scheldedijk en ineens zag ik het lichtje van
de batterij pinken. Met de kleinste
steek en de grootste moeite zijn we
tot in het LDC geraakt.”

Inschrijven kan bij één
van de Rap op Stap-bureaus
in de LDC’s De Knoop,
De Vlaschaard, De Waterspiegel en Wibier. Dat kan
tussen 1 mei en 15 juni.
De reis gaat pas door als er
minstens 40 mensen ingeschreven zijn. Het maximaal aantal deelnemers
is 50.

7

INFOMOMENT OP 16 MEI

Petanque
DE BOEI

Kan je binnenkort weer petanque spelen in De Boei? Als
het van vrijwilliger Eddy De Maerschalck afhangt wel. “Op
maandagnamiddag 16 mei houden we een infomoment. Dan
zien we wel hoeveel geïnteresseerden erop afkomen en hoe we
het praktisch organiseren.”

Vaartstraat 2A
9000 Gent
 09 266 34 88
www.facebook.com/ldcdeboei
 ldc.deboei@stad.gent
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)
Centrumleider: Thomas Van Roy
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 mei
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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Eddy ging vorig jaar met
pensioen. “Ik ben dan beginnen zoeken naar activiteiten
om mijn tijd zinvol te vullen.
Tijdens de doe-mee-week ben
ik in De Boei beland. Ik was hier
nog nooit geweest, ook al woon
ik vlakbij! De petanquebaan
viel mij meteen op, maar die
stond nergens in het programmaboekje vermeld. Kennelijk
was petanque een stille dood
gestorven na het wegvallen van
de vorige vrijwilliger. Ik zag het
wel zitten om er een nieuw elan
aan te geven. Nu is het goede
moment. Want met alleen maar
twee buitenbanen, is petanque
in De Boei bij uitstek een zomersport.”
“Petanque bezorgt mij sowieso
altijd een vakantiegevoel”,
vervolgt Eddy. “En dat beogen
we ook in De Boei. We gaan niet
voor competitiewedstrijden

of kampioenschapstitels. Wel
gewoon een balletje gooien,
ons amuseren, een losse babbel,
onder de mensen zijn. En intussen ben je in beweging. Het is
dus ook goed voor je fysieke
conditie.”
“Op het infomoment willen
we bij voldoende interesse al
enkele praktische afspraken maken. Zoals wanneer komen we
samen om te spelen? Wie staat
mee in voor het onderhoud
van de banen? Ook mensen die
nog nooit petanque hebben
gespeeld, zijn zeker welkom.
We voorzien voor hen initiatie
namiddagen. Je kan daarbij
petanque sets van De Boei
gebruiken. Je hoeft dus niet
meteen zelf petanqueballen te
kopen”, geeft Eddy nog mee.
Infomoment petanque op 16/5
om 14 u. Gratis.

Je kunt inschrijven vanaf maandag 2 mei
om 9 uur (tenzij anders vermeld).
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.

Maandag 2 mei

Start inschrijvingen

 vanaf 9 u., deuren open
vanaf 8.30 u.
Woensdag 4 mei

Bingooo!

 14 u. - 17 u.
€ 0,25 per blaadje

✍ aan onthaal
L begeleiders: Annie en

• Donderdag 26 mei: O.H. Hemelvaart
• Vrijdag 27 mei: beperkt open van 9.30 u. 16 u., wel maaltijden en ontmoetingen,
onthaal gesloten
• Maandag 6 juni: Pinkstermaandag

je bezighoudt, over je gevoelens, over wat je denkt,...
 14.30 u. - 16.30 u. + pauze
€ 3,50 KT 0,70
 deel 2 vindt plaats op 14/6
✍ aan onthaal, min. 6, max. 12
deelnemers, 1 keer inschrijven voor beide babbels
volstaat!
L begeleiding: Fernand Van
Hoye

Eduard
Dinsdag 10 mei

Stoelturnen

 14 u. - 15 u.
€ 17,50 KT 3,50 (5 lessen)
 10/5, 17/5, 24/5, 7/6, 14/6

✍ aan onthaal, max. 15 deel
nemers
L lesgeefster: Doenja Van
Gampelaere

Internationale dag tegen
homo- en transfobie
Gezelschapsspel over
relaties, intimiteit en
seksualiteit

 14 u. - 16 u.
€ gratis

✍ aan onthaal tot max. 15 deelnemers

L begeleiding: Rainbow
Ambassadors

Vrijdag 13 mei

Boeiende wandeling
Het Leen, Eeklo (8 km)
 13.30 u. stipt vertrekuur
wandeling, afspreekpunt
aan De Boei
€ wandelkaart: 12,00 KT 2,40
of per beurt: 3,00 KT 0,60
✍ aan onthaal of telefonisch
met geldige wandelkaart,
L Begeleiding: Gilbert Dumez.
Draag aangepaste kledij.
Maandag 16 mei

Infomoment Petanque
Zie het artikel hiernaast.
Dinsdag 17 mei

Boeiende babbels
De 16 vragen van psychiater
Dirk De Wachter *deel 1*
Een gezellige babbel over wat

DE BOEI

Sluitingsdagen

Woensdag 18 mei

 samenkomst aan het
Sint-Pietersstation stipt
om 8.45 u., treinticket en
lijnkaart of abonnement zelf
te voorzien
gegidste rondleiding:
13.30 u. - 15 u.
€ 12,00 KT 2,40 (gids +
toegangsprijs)
✍ aan onthaal vóór 12/5,
max. 20 deelnemers,
L begeleiding: Martine
Verhulst

 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 20 mei

Reizen door de tijd
De Kruistochten
We zetten koers naar Jerusalem
en de Levant. We plaatsen de
kruistochten in de context van
het middeleeuwse Europa. We
bekijken aanleiding, verloop en
gevolgen van 2 eeuwen aanwezigheid van kruisvaarders in het
Midden-Oosten.

Vrijwilligerscafé
Ontmoetingsmoment voor
onze vaste vrijwilligers
 vanaf 14 u.
L centrum gesloten ’s namiddags
Donderdag 19 mei

Culturele uitstap
Geleid bezoek MAS |
Museum aan De Stroom |
Antwerpen

 14 u. - 16.30 u.

Met eerst een bezoek aan
“Feest”. Tijdens de rondleiding
vertelt de gids over de geschiedenis van de Antwerpse haven
en de “vrachten” vanuit en naar
de hele wereld. Plus de werkomstandigheden van 3 generaties dokwerkers.

L voordracht door Els

€ 3,50 KT 0,70

✍ aan onthaal tot max. 12 deelnemers

Maandag 23 mei

Fietstocht
Gentbrugge-Oostakker
(30/40 km)
 13.30 u., stipt vertrek om
13.45 u.
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€ fietskaart: 12,00 KT 2,40
of per beurt: 3,00 KT 0,60
✍ aan onthaal of telefonisch
met geldige fietskaart
L begeleiders: Marc
Ceulemans, Alex Gilot
Dinsdag 24 mei

Gezond ontbijt met
de Fitte Fijnproevers

 8.30 u. stipt
€ 5,50

✍ vóór 17/5, max. 25 deel
nemers,
Woensdag 25 mei

Suggestiemaaltijd
Couscous met Younes
 11.30 u.
€ 5,50
✍ aan onthaal vóór 18/5
L max. 40 deelnemers
Maandag 30 mei

Infosessie over bijen
Je leert meer over het leven
van een bij, het herkennen van
de koningin, werkster en dar.
Je krijgt uitleg van ei tot geboren bijtje en hoe je uiteindelijk
vers gemaakte honing krijgt.
 14 u. - 18 u.
€ 3,00 KT 0,60
✍ aan onthaal, max. 12 deelnemers
L Rondleiding: imker Eric
Cremmerye. Locatie: Vliegpleinkouter 28, Mariakerke.
Belangrijk: geen sterke geuren (parfums) aanbrengen
voor je veiligheid!

TIP!
Snoep
namiddagen
Vrijdag 6 mei:
wafels
Maandag
16 mei:
pannenkoeken
Vrijdag 3 juni:
wafels
Maandag
20 juni:
pannenkoeken
 vanaf 14 u.
(op=op)

€ 4,50 KT 0,90

€ 25,00 KT 17,50 (maaltijd +

nemers,
LZorg voor losse kledij,
flesje water plus fleece
dekentje. Begeleider:
Amari (Irène Carchon).

attentie, optreden = gratis)
je kan 20 UiTPAS-punten
ruilen voor € 5,00 korting
✍ aan onthaal vóór 1/6, geef
je voorkeur van tafelschikking door (max. 60 pers.)

Woensdag 1 juni

Vrijdag 10 juni

Bingooo!

Boeiende wandeling

Praktische info: zie 4/5.

Destelbergen (16 km)
 9 u. stipt vertrekuur wandeling, afspreekpunt aan de
Kouter
L andere info: zie 13/5

✍ aan onthaal, max. 12 deel-

Donderdag 2 juni

Gegidste wandeling
‘Een stad vol kunst, een
parcours met mysterieuze
en artieske hoogtepunten’
(3 km)
 vertrek stipt om 14 u.
aan Sint-Michielshelling,
aankomst +/- 16 u. aan
Korenmarkt
€ 3,00 KT 0,60
✍ aan onthaal vóór 26/5,
L begeleiding: Bernard
Beeuwsaert
Vrijdag 3 juni

Computerworkshop

Heerlijke bakverzinselen
van ‘de Zoete Koekskes’

Videogesprekken via je
computer of smartphone
Hoe videogesprekken voeren
met WhatsApp, Zoom of
Skype. Je kent jouw e-mailadres en het wachtwoord.
Handleiding beschikbaar.
Basiskennis pc vereist.
 9 u. - 12 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ aan onthaal vóór 26/5,
max. 10 deelnemers
L Meebrengen: eigen laptop,
smartphone + lader.
Lesgever: Daniël De Ridder.

€ prijs varieert naargelang de

Woensdag 8 juni

 14 u., op = op
taart
Dinsdag 31 mei

Mantra’s
Het zingen van klanken, die
hart en ziel raken, en levens
energie opwekken.
 14.30 u. - 16 u.
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Vader- en moederfeest
Met traiteur Dirk: lentesoep,
geflambeerd Noors gebraad
met fruitgarnituren en kroket
jes. Daarna optreden van
de Verborgen Talenten, plus
leuke verrassingsact!
 11.30 u.

Interactieve lezing
met presentatie
‘De geneeskracht in een
gezonde voedings- en
levensstijl’
Hoe kan je de conditie van
je lichaam op elke leeftijd
verbeteren, behouden en ondersteunen? Natuurlijk staat je
levenswijze hier niet los van.
 14 u. - 16 u.
€ 4,50 KT 0,90
✍ aan onthaal, max. 12 deelnemers
L gastspreker: Helena Vervaet
Vrijdag 17 juni

Reizen door de tijd
De Guldensporenslag

We gaan in op de gebeurtenissen die tot de Guldensporenslag in 1302 leiden, de
veldslag; de nasleep en mythevorming rond het treffen aan
de Groeningebeek bij Kortrijk.
 14 u. - 16.30 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ aan onthaal tot max. 12
deelnemers
L voordracht door Els

Maandag 20 juni

Donderdag 23 juni

Fietstocht

Culturele Daguitstap
Koninklijk Museum
Mariemont + Mijnsite Bois
du Cazier

Lembeke (30/40 km)
Praktische info: zie 23/5.
Dinsdag 21 juni

Gezond ontbijt met de
Fitte Fijnproevers

✍ vóór 14/6, max. 25 deel
nemers,

L andere info: zie 24/5
Woensdag 22 juni

Mantelzorgwandeling
N.a.v. Dag van de Mantelzorg
Als je zorgt voor een ander,
komt er veel op je af en is het
belangrijk om even tijd te nemen voor jezelf. Dat kan samen
met andere mantelzorgers tijdens een begeleide wandeling
in de Bourgoyen-Ossemeersen.
Wandelen in de buitenlucht
werkt ontspannend. Het maakt
je hoofd leeg en helpt je om
even de zinnen te verzetten.
Tijdens de wandeling staan we
stil bij de zorg die je geeft en
kan je ervaringen uitwisselen
met anderen. De mantelzorgwandeling kan voor iedereen
anders zijn: even bijpraten,
andere mantelzorgers ontmoeten of gewoon genieten van de
natuur.
We voorzien in een warm onthaal vanaf 13.30 u. Na 16 u.
nemen we de tijd om na te praten en samen iets te drinken.
 14 u. - 16 u., bezoekers
centrum De Bourgoyen,
Driepikkelstraat 32
€ gratis
✍ inschrijven en vervoer aanvragen (€ 3,00) aan onthaal
vóór 16/6 of telefonisch
L Begeleiding: Marijn Loozen
van mantelzorgorganisatie
OKRA Zorgrecht.
Keuze tussen wandeling van
2,5 of 4,5 km.

Voormiddag: rondleiding in
kunstcollectie Museum van
Mariemont.
Namiddag: rondleiding mijnsite
van Bois du Cazier in Marcinelle
waar 262 mensen omkwamen
tijdens de brand van 1956.
 1ste opstapplaats bus: De
Boei stipt om 8 u.
2de opstapplaats: achterkant
St.-Pieterstation stipt om
8.15 u.
terug rond 19 u.
€ 35,00 KT 7,00 (gidsen, toegangsprijs + bus) maaltijd
niet inbegrepen, kans op
lunch ter plaatse (info volgt
bij inschrijving
✍ aan onthaal vóór 16/5,
max. 35 deelnemers,
L begeleiding: Herman
Luwaert, Martine Verhulst
Dinsdag 28 juni

Mantra’s
Praktische info: zie 31/5.
Zaterdag 2 juli

Exclusieve wandeling met
een waar gebeurd verhaal
Een wandeling van 6 km.
 verzamelen om 14.15 u. aan
bushalte Sint-Gerolfkerk,
Drongenplein
€ 3,00 KT 0,60
✍ aan onthaal, max. 15 deel
nemers
L begeleiding: Carlo Fauconier

DE BOEI

ANTENNE MARIAKERKE
& BLOEMEKENSWIJK
Samen Eten
Dinsdag 3 mei en 7 juni
Sociaal restaurant Balenmagazijn, Getouwstraat 10.
 12 u.
€ 11,00 dagschotel (sociaal
tarief € 5,50)
Dinsdag 10 mei en 14 juni
Sociaal restaurant Poorthuis,
Kempstraat 150.
 12 u.
€ 10,00 dagschotel (sociaal
tarief: € 5,50)
Dinsdag 17 mei en 21 juni
Sociaal restaurant Villa
Ooievaar, Botestraat 131-133.
 11.45 u.
€ 11,00 dagschotel (sociaal
tarief: € 5,50)

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven




op het
secretariaat
inschrijven
kan ook in
de webshop
reeks éénmaal
inschrijven
reeks per les
inschrijven

 Toegankelijk

Wekelijks wandelen met
de buren
Elke dinsdag
 14.30 u,. in de Groene
Velden, vertrek: speelpleintje
Mercuriusstraat
€ gratis
L begeleiding: Carlo Fauconier

Buurtwandeling in de
Bourgoyen – Ossemeersen
Zondag 22 mei
 10.30 u., vertrek: bezoekerscentrum De Bourgoyen,
Driepikkelstraat 32
€ gratis
L begeleiding: op zoek naar
een nieuwe vrijwilliger!

Boodschappenbus
regio Planetenwijk
Vrijdag 13 & 27 mei, 10 & 24 juni
 14 u.
€ 5,00 KT 3,00
Meer info over deze
activiteiten, vervoer aanvragen
of andere vragen:
Fran Debrouwere: 0473 31 79 77
of bel ons onthaal: 09 266 34 88.
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LEKKER ETEN OP MAMA’S ÉN PAPA’S WIJZE

Aan Tafel
DE HORIZON

Vanaf mei nodigt De Horizon elke laatste woensdag van de
maand kwetsbare buurtbewoners uit voor ‘Aan Tafel’. Een
lekkere, gezonde maaltijd op mama’s wijze, vers bereid door
vrijwilligers, in een gezellige sfeer aan een mooi aangeklede
tafel en voor een zacht prijsje.

Ferdinand Lousbergskaai 12
9000 Gent
 09 266 88 55
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 en 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 mei
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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“Sinds onze verbouwing beschikken we over een mooie,
nieuwe keuken waarmee we
wat meer willen doen”, vertelt
maatschappelijk werker Ingrid
Bogaert. “Zo is het idee gegroeid van ‘Aan tafel’, waarbij we
onze gasten onthalen op een
driegangenmenu: soep, een
hoofdgerecht met verse groenten plus een dessert. Alles ter
plekke bereid door onze nieuwe
vierkoppige kookploeg, die niet
toevallig alleen uit mannen bestaat. Want we willen graag het
traditionele rolpatroon doorbreken! We zorgen voor een extra
gezellige, feestelijke sfeer: een
mooi tafelkleedje, bediening aan
tafel. En je betaalt hiervoor maar
6 euro. Voor een zomerse BBQ
of een feestdiner in de eindejaarperiode mikken we op een 8
euro. We houden de prijs bewust
laag omdat we ons specifiek

richten tot kwetsbare buurtbewoners: mensen die vaak alleen
zijn en voor wie het een plezier
is om eens samen met anderen
aan tafel te zitten. Het zal nog zo
lekker smaken.”
Gastheren van dienst zijn gepensioneerd chef-kok Freddy,
hobbykoks Philippe en Dirk, plus
barvrijwilliger Maurice. Zij zien
het helemaal zitten. “We nemen
alles zelf in handen. Menu samenstellen, aankopen doen, de
mise en place, koken. De maaltijdvrijwilligers helpen bij het
op- en afdienen en het afwassen. De overschotten schenken
we aan een sociale organisatie
uit de buurt.”

‘Aan Tafel’ op woensdag 25/5
(inschrijven t.e.m. 17/5) en
29/6 (inschrijven t.e.m. 21/6)
vanaf 12 u. € 6,00.

Je kunt inschrijven vanaf maandag 2 mei
om 9 uur (tenzij anders vermeld).
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.

Maandag 2 mei

Zoete maandag
Met een lekker gebak in onze
cafetaria.
 ook op 13/6
Dinsdag 3 mei

Centrum gesloten
•
•
•

Donderdag 26 mei: Hemelvaart
Vrijdag 3 juni: vrijwilligersuitstap
Maandag 6 juni: Pinkstermaandag

€ 13,50 KT 2,70 (instapgeld tot

Woensdag 4 mei

Bingo

 14 u.
€ 1,00 per 4 kaarten
 ook op 1/6

✍ tot dag zelf of volzet
Computer spreekuur
Hulp bij vragen over je computer, op afspraak.
 13.30 u. - 16 u.
€ gratis
 18/5, 1/6, 15/6, 29/6
(2-wekelijks op woensdag)
✍ tot maandag voordien

Petanque
Begeleiding: Hubert
Verstichelen.
 14 u.

Zaterdag 7 mei

LES GOÛTS DE GAND
meets HIDIRELLEZ

 Aanvang
L Informatie

Hier kan je andere mensen
ontmoeten en ontdekken wat
er allemaal in De Horizon te
beleven valt. Of gewoon omdat
het deugd kan doen om een
klapke te doen...
Begeleiding: Riet Bultinck.
 14 u. - 15.30 u.
€ gratis
 ook op 2/6
✍ vooraf

Het wereldmuziekfestival
Les Goûts de Gand is weer in
‘normale’ doen, met dat verschil
dat er een extra dimensie wordt
toegevoegd: een fusie met het
lentefestival Hidirellez. Turkse
gemeenschappen over de hele
wereld vieren met Hidirellez het
begin van de lente.
Je kan genieten van wereldse
muziek en dans op kleine,
grote, charmante en/of intieme
locaties in de Machariuswijk.
Kom jij ook langs in De Horizon?
 14 u. - 23 u.
€ gratis
L www.decentrale.be
tel. 09 265 98 28

Vrijdag 6 mei

Maandag 9 mei

Basiscursus
digitale fotografie

Linux spreekuur
gevorderden

Leer alle mogelijkheden van
je fototoestel kennen om het
optimaal te gebruiken. Zo maak
je foto’s die technisch sterk zijn
en een goede beeldopbouw
hebben.
Begeleiding: Raphaël Cocquyt,
Cultuursmakers Evergem Digi.
 9 u. - 12 u.
€ 17,50 KT 3,50 (incl. cursus in
pdf-vorm)
 13/5, 20/5, 3/6, 10/6
✍ tot 5/5 of volzet
L meebrengen: digitaal
fototoestel, geheugenkaart,
gebruiksaanwijzing, USBstick

Uitleg over de verschillende
toepassingen van het besturingssysteem Linux.
Begeleiding: Lode Van
Beethoven.
 14 u. - 16 u.
€ gratis spreekuur
 ook op 13/6
✍ vooraf

september)
 elke woe
✍ aan onthaal,
L bij slecht weer in de
Snoekstraat 101, 9000 Gent,
PC Heirnis

Zitdag LEIF
Tijdens de zitdag van het Informatiepunt Zorg bij het levenseinde (initiatief van Palliatieve
Zorg Gent-Eeklo i.s.m. LEIF) kan
je terecht met je vragen rond
het levenseinde.
 9 u. - 12 u. (afspraak van één
uur per persoon)
€ gratis
 volgende zitdag: 7/6
✍ vooraf via
http://www.palliatieve.net/
leif_public of 09 218 94 01
L aan het onthaal kunnen we
je helpen om online een
afspraak te maken

DE HORIZON

Donderdag 5 mei

Babbeltafel

€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven




op het
secretariaat
inschrijven
kan ook in
de webshop
reeks éénmaal
inschrijven
reeks per les
inschrijven

 Toegankelijk

Dinsdag 10 mei

Film
‘Call Me By Your Name’
De film vertelt het verhaal van
een jongen en een man die
beiden op hun eigen manier
in aanraking komen met hun
homoseksuele gevoelens. Te
midden van het zonovergoten
Italiaanse platteland ontstaat
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een passievolle en bijzondere
relatie tussen beiden. De film is
een wervelend ode aan verlangen en sensualiteit.
Begeleiding: Germain
Degrendele.

 14.30 u.
€ 3,50 KT 0,70

✍ vooraf,
L met voor- en nabespreking
Woensdag 11 mei

Voordracht
‘Info op voedingsetiketten’
A.d.h.v. verpakkingen leer je
de complexe info op voedings
etiketten juist te interpreteren
zodat je beter producten kan
vergelijken. Zo kan je bewust
een gezonde en budgetvriendelijke keuze maken.
 14 u.
€ gratis
✍ vooraf
L begeleiding: diëtiste
Myriam Van San
Donderdag 12 mei

Gezelschapsspellen
Vrijwilliger Maarten leert je
enkele leuke bordspellen kennen zoals Koehandel, Ticket to
Ride, Genius en Blokus. Puur
voor het plezier of alleen om te
winnen? Ga de uitdaging aan
en doe mee.
Begeleiding: Maarten Deman.
 13.30 u. - 16 u.
€ gratis
 ook op 16/6
✍ vooraf
Dinsdag 17 mei

Infosessie: ‘Mijn kleinkind
is holebi/transgender’
Wat als je als grootouder merkt
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Centrumraad
Woensdag
15 juni

Vrijdag 20 mei

dat één van jouw kleinkinderen holebi of een trans
persoon is en er zelf niet durft
voor uitkomen? Wat als je
kleindochter lesbisch is en op
zekere dag zegt ze dat zij samen met haar vriendin graag
een kind wil hebben. Hoe ga
je hiermee om?
 14 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ tot 14/5,
L i.s.m. Rainbow
Ambassadors

Maandag 23 mei

Donderdag 19 mei

Linux spreekuur
beginners

Uitstap
Chocolatier Balerdon +
Provinciaal domein
Puyenbroeck

Bloemschikken
Begeleiding: Rolande
Callebaut.
 14 u. - 17 u.
€ 24,50 KT 20,90 (incl. materiaal en verse bloemen)
✍ tot 13/5 of volzet! Tijdig
inschrijven, beperkte plaatsen!
 ook op 24/6: hiervoor
inschrijven vóór 17/6

Maak kennis met Linux, een
gratis en veilig computerbesturingssysteem als alternatief
voor Windows en iOS.
Begeleiding: Lode Van
Beethoven.
 14 u. - 16 u.
€ gratis
 ook op 27/6
✍ vooraf
Dinsdag 24 mei

Tijdens dit bedrijfsbezoek kan
je de beroemde Choc-neus
van Balerdon proeven en hun
uitgebreid gamma pralines en
kruidenchocolades ontdekken.
Na de proeverij en een koffie
bezoek je het Provinciaal
Domein Puyenbroeck, waar
je kan genieten van een wandeling of een terrasje in de
prachtige natuur.
Begeleiding: Guido Delamarre.
 12.45 u. (verzamelen om
12.30 u.), terug in Gent
rond 18 u.
€ 33,00 KT 6,60 (incl. rondleiding, proeverij, koffie,
vervoer met autocar)
✍ vóór 11/5,
L Toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Bij slecht weer
trekken we naar Waasland
Shopping Center.
I.s.m. De Knoop.

Voordracht
‘Digitaal lezen’
Heb jij geen plaats meer in
je uitpuilende boekenkast of
wil je graag enkele boeken
op reis meenemen zonder je
een breuk te tillen? Wat zijn de
voordelen en mogelijkheden
van digitaal lezen in vergelijking met "klassiek" lezen ?
Een overzicht met praktische
tips. Begeleiding Germain
Degrendele.
 14 u.
€ gratis
✍ aan onthaal of via
09 266 88 55
Donderdag 26 mei

Hemelvaart
Het centrum is gesloten.
Vrijdag 27 mei
Het LDC sluit om 16 u.
Onthaal alleen telefonisch
bereikbaar.

Dinsdag 31 mei

Voordracht
‘Van de pest tot corona’
Wat is een virus? Waar komt het
vandaan? Wat kan je ertegen
doen? De twee belangrijkste
pandemieën uit het verleden
zijn de zwarte pest in de 14de
eeuw en de Spaanse griep in
1917. Telkens met duizenden
doden.
Corona past in dat rijtje, maar
het was anders, en niet alleen
omdat de wetenschap intussen
veel vooruitgang heeft geboekt.
Ieder virus (of bacterie) is verschillend. En het is niet alleen
een kwestie van gezondheid.
De hele maatschappij ondergaat de ziekte en de sociale
gevolgen zijn zeer diepgaand.
Wat heeft de geschiedenis ons
geleerd en waarom is het belangrijk om goed geïnformeerd
te blijven?
Begeleiding: Bert Herregods.
 14.30 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ aan onthaal,
Vrijdag 3 juni

Vrijwilligersuitstap
Het LDC is vandaag gesloten.
Maandag 6 juni

Pinkstermaandag
Het LDC is vandaag gesloten.
Dinsdag 7 juni

Zitdag LEIF
Zie 3/5.
Vrijdag 10 juni

Les: itsme
Itsme is een superhandige
en veilige app om je identiteit digitaal te bewijzen via
je smartphone. Na installatie
ervan moet je je gsm-nummer
koppelen aan je identiteit.
Daarna kan je op websites
van de overheid, zoals FOD
Financiën, Mijn burgerprofiel of
Mijn gezondheid, inloggen via

itsme zonder kaartlezer. Je kan
er o.a. persoonlijke informatie
bekijken of wijzigen en officiële
documenten aanvragen.
Begeleiding: Lode Van
Beethoven.
 14 u. - 17 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ tot 9/6 of volzet,
L Vereiste kennis: gebruik pc,
internet en smartphone.
Meebrengen: smartphone,
identiteitskaart met bijbehorende pincode en e-mailadres.
Dinsdag 14 juni

Itsme
Individuele begeleiding om de
app te installeren op je smartphone.
 14 u. - 17 u.
€ gratis
✍ tot 13/6 of volzet

Film
‘Supernova’ (2020)
Twee vrienden Sam – een Brits
pianist – en Tusker – een Amerikaans schrijver – maken samen
een reis met hun mobilhome.
Ze kletsen, grappen en kibbelen, maar gaan daarbij één
onderwerp uit de weg die hun
relatie doet wankelen: Tusker
lijdt aan vroegdementie.
Supernova is een intimistisch
en gevoelig drama dat focust
op de complexe personages en
hun relaties.
Begeleiding: Germain
Degrendele.
 14.30 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ aan onthaal,
L met voor- en nabespreking,
speelduur: 90 minuten
Woensdag 15 juni

Centrumraad
Zit je met een vraag, suggestie
of wat dan ook, dan kan je nu
jouw stem laten gelden!
 9.30 u.

Vrijdag 17 juni

Afsluitfeest: schoolbal
back to the sixties
Wil je een schoolbal uit de jaren
60 nog eens beleven, kom dan
naar ons afsluitfeest met als
dresscode: uitgangskledij van
de sixties!
Om de honger te stillen, zijn er
lekkere spitburgers.
 17 u.
€ 16,50 KT 11,55 (incl. aperitief, spitburger en muziek
dj MoLoToV)
✍ t.e.m. 10/6,
L je kan 20 UITPAS-punten
inruilen voor € 5,00 korting

DE HORIZON

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven

ANTENNE BINNENSTAD
Donderdag 23 juni

Zorg dragen voor een
ander begint bij zorg
dragen voor jezelf
We kijken terug op de voorbije
activiteiten van het mantelzorgproject en plannen graag met
jullie samen de activiteiten van
het najaar. Waaraan hebben
jullie verder nood?
 17 u. (ontvangst om 16.30 u.
in LDC De Horizon)
€ gratis
✍ via Liesbet: 0473 33 03 04,
Liesbet.meuret@stad.gent




op het
secretariaat
inschrijven
kan ook in
de webshop
reeks éénmaal
inschrijven
reeks per les
inschrijven

 Toegankelijk

Info zitdagen
• Regio Patershol:
dinsdag 14 u. - 16 u.
Open Huis Pratershol,
Kaatsspelplein 8
• Regio St-Jacobs/Nieuwpoort/Ijkmeesterstraat:
woensdag 15 u. - 16.30 u.
Huize Nieuwpoort,
Nieuwpoort 50
• Regio Zuidpark/
Dierentuin:
vrijdag 14 u. - 16 u.
LDC Nestor, Tijgerstraat 12
Antennewerker Liesbet komt
ook graag op huisbezoek.
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BUURTFEEST VOOR JONG EN OUD

Ledeleute
DE KNOOP

De Knoop en Buurtwerk Ledeberg organiseren op zaterdag
21 mei het buurtfeest ‘Ledeleute’. “Na de corona-ellende van
de voorbije jaren willen we alle Ledebergenaars, van jong tot
oud, samenbrengen en een hart onder de riem steken”, zeggen
Wendy Dewaele van De Knoop en buurtwerker Griet Van
Dessel.

Hundelgemsesteenweg 125
9050 Gent
 09 266 45 80
www.facebook.com/
lokaaldienstencentrumdeknoop
 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 mei
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 terugbetaald bij annulering. Uitzonderingen
enkel in overleg met de centrumleider.
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Ledeleute start met een rommelmarkt (8 u. - 16 u.) op het
grasplein achter de Welzijnsknoop. Vanaf 10 u. kan je in
De Knoop zelf terecht voor een
repair café, waar vrijwilligers
gratis kledij, elektrische apparaten, meubels, fietsen, juwelen,...
herstellen. Je kan er ook je fiets
of step gratis laten markeren.
Dat schrikt dieven af, omdat ze
jouw rijwiel dan moeilijker kunnen doorverkopen.
Wijkgezondheidscentrum
Botermarkt is aanwezig met een
stand voor gratis mondzorg. Je
krijgt er ook poetsinstructies
voor je tanden.
Tussen 17.30 u. en 19.30 u. kan
je op de graspleinen aan de
Welzijnsknoop en het Centrumplein én op de speelplaats van
de Benedictuspoort aanschuiven voor een gratis picknick
voor een 500 gasten. Vanaf

20 u. organiseren vzw Jong en
Cult’Us optredens met jongeren
uit de buurt. Meteen een leuke
kennismaking met de bloeiende
lokale muziekscene, waarin rap,
hiphop en dans de boventoon
voeren.
“Ledeleute is echt bedoeld als
een feest van en voor buurt
bewoners. Op de rommelmarkt
zijn uitsluitend standhouders uit
Ledeberg welkom. En voor de
picknick kunnen alleen buurt
bewoners zich inschrijven”,
geven Wendy en Griet nog mee.
Inschrijven als standhouder voor
de rommelmarkt kan vanaf 19/4
op dinsdag (15 u. - 16 u. ) in De
Knoop en op vrijdag (17 u. - 19 u.)
bij vzw Jong in de Welzijnsknoop,
waar je je ook kan inschrijven
voor de picknick. Voor meer
info mail je het best naar
buurtwerk.ledeberg@stad.gent.

Je kunt inschrijven vanaf maandag 2 mei
om 9 uur (tenzij anders vermeld).
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.

Maandag 2 mei

Computerspreekuur Apple
(smartphone en MacBook)
Niet voor beginners. Geef bij
inschrijving je vraag door.
 13.30 u. - 16.30 u.
€ gratis
 elke maandag
✍ verplicht, aan onthaal
L begeleiding: Luc Moreels
Dinsdag 3 mei

Computerbuddy
Niet voor beginners. Geef bij
inschrijving je vraag door.
 9 u. - 12 u.
€ gratis
✍ verplicht, aan onthaal vanaf
27/4
L begeleiding: Freddy De
Rudder, Willy Deruyck
Vrijdag 6 mei

Kunstige Creativiteit voor
iedereen
Werken met Aquarel potloden
of Polychromos kleurpotloden
 9.30 u. - 11.30 u.
€ 17,50 KT 3,50 (5 lessen)
 13/5, 20/5, 3/6, 10/6
✍ vanaf 27/4,
L max. 19 deelnemers, begeleiding: Marie-Paule Mullie
Dinsdag 10 mei

Expositie
Kunstig Atelier en Creatief Atelier
Van 2 mei tot 30 juni
Gevarieerde werken van houtskool tot olieverf
en vele andere materialen, o.a. acryl, aquarel.
Kom en bewonder deze kunstenaars.

€ 4,50 KT 0,90

✍ vóór 10/5 of tot volzet,
L Meebrengen: oude of te
herstellen halsketting. Benodigdheden verkrijgbaar bij
Rita. Verrekening onkosten
dag zelf. Max. 9 deelnemers.

Filmfan
12 mighty orphans
 14 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ vanaf 27/4 tot dag zelf,
L kwartier pauze, met nabespreking
Donderdag 12 mei

Pc-lessen voor beginners
(met voorkennis)
Klemtoon op basisfuncties
van Windows 10: aanmelden,
bureaublad, startscherm en
-menu,...
 13.30 u. - 16 u.
€ 24,50 KT 4,90 (7 lessen)
✍ tot dag zelf of volzet,
L Max. 6 deelnemers.
Meebrengen: eventueel je
laptop en oplader.
Begeleiding: Ghislaine
Joestens.
Voorkennis vereist: goed
kunnen omgaan met computer op niveau van een
afgeronde initiatiecursus.

Ontbijt

 8.30 u. - 10 u.
€ 6,00 KT 4,20

✍ vanaf 27/4 en vóór 5/5
L i.s.m. Benedictuspoort
Woensdag 11 mei

Workshop halsketting
pimpen of herstellen

 13.30 u. - 16 u.

Vrijdag 13 mei
Het centrum is gesloten,
onze vrijwilligers worden in de
bloemetjes gezet.

Begeleide troostwandeling
in het Park De Vijvers

 15 u.

 ook op 24/6

✍ troostplekledeberg@stad.gent
of 09 266 30 66

DE KNOOP

L vertrek aan terras WZC De
Vijvers
Woensdag 18 mei

Koken zonder recept
‘Onvoorbereid’ koken, oftewel
intuïtief koken, draait rond meer
zelfvertrouwen kweken in de
keuken. Er wordt geen volwaardige maaltijd per persoon voorzien. Je proeft op het einde van
de les wat je hebt klaargemaakt.
€ 4,50 KT 0,90 (plus € 5,00
voorschot, verdere onkosten
worden dag zelf geregeld)
✍ vóór 12/5
L Max. 8 deelnemers. Begeleiding: Brigitte Bauwens.
Meebrengen: schort, goed
snijdend mes.

Infosessie chakrameditatie

 9.30 u. - 11.30 u.

€ infosessie gratis
€ 21,00 KT 4,20 (6 lessen)
 start lessen 25/5

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven




op het
secretariaat
inschrijven
kan ook in
de webshop
reeks éénmaal
inschrijven
reeks per les
inschrijven

 Toegankelijk

✍ tot dag zelf,
L min. 3, max. 12 deelnemers,
begeleiding: Ludo Kneepkens

Bingo
In de cafetaria.
 14 u.
€ 1,50/blaadje
 ook op 15/6
✍ tot dag zelf

Film ‘Les invisibles’
N.a.v. Internationale Dag
tegen Homo- en Transfobie
LGBTQI+ senioren getuigen over
de moeilijke beslissing voor hun
geaardheid uit te komen.
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 14 u.
€ 3,50 KT 0,70

✍ vóór 16/5
L Max. 20 deelnemers. I.s.m.
de Rainbow Ambassadors.
Donderdag 19 mei

Snoepnamiddag &
Spotify verzoeknamiddag
Coupe aardbei met slagroom
 14 u.

Computerworkshop
Cybercriminaliteit
Je leert jezelf beschermen tegen de risico’s van het internet.
 14 u. - 17 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ vóór 18/5,
L Max. 15 deelnemers.
Begeleider: Gilbert Dumez.
Meebrengen: papier, balpen.

Sluitings
dagen
Donderdag
26 mei: O. L. H.
Hemelvaart
Maandag
6 mei: Pinkster
maandag

✍ verplicht via
cafe.gent@samana-ovl.be
Zaterdag 21 mei

Rommelmarkt en
Repaircafé en Picknick
Zie het artikel op pag. 16.
Zondag 22 mei

Wandeling Mariakerke
(Bourgoyen/Park halfweg
Een tocht van 8 km.
 13.30 u./13.45 u. verzamelen Driepikkelstraat Info
Natuurpunt (bereikbaar
met lijnbus 3), start 14 u.
€ wandelkaart: 12,00 KT 2,40
of per beurt: 3,00 KT 0,60
✍ verplicht vóór 19/5
L max. 30 deelnemers, begeleiding: Antoon De Loof
Dinsdag 24 mei

Uitstap: Chocolatier
Balerdon + Provinciaal
domein Puyenbroeck

Workshop kartonnage

Zie agenda De Horizon (p. 14).
 13 u. vertrek aan de Knoop,
verzamelen om 12.45 u.
L max. 15 deelnemers

ten benodigdheden, € 10 à
20, verrekening dag zelf )
 ook op 28/6
✍ tot dag zelf of volzet,
L Max. 10 deelnemers. Heb
je thuis stofjes, breng deze
mee. Lesgeefster brengt er
ook mee.

Vrijdag 20 mei

Pc-dokter

 9 u. - 12 u. en 13.30 u. - 16 u.

 13.30 u.

€ 3,00 KT 0,60 (plus onkos-

€ gratis

✍ verplicht aan onthaal vóór

Vrijdag 27 mei

18/5, kan ook via
09 266 45 80
L max. 5 deelnemers in de
voormiddag, max. 3 in de
namiddag

Minimale dienstverlening

Lezing: ‘De symfonieën
van Beethoven’

Lange-afstandswandeling
Schellebelle naar Appels

Alleen cafetaria open. Inschrijven aan onthaal niet mogelijk.
 9.30 u. - 16 u.
Zaterdag 28 mei

 14 u. - 16.30 u.
€ 3,50 KT 0,70

✍ vóór 13/5,
L minstens 6 deelnemers,
spreker Yves Verlinden

Samanacafé

 19.30 u.

€ gratis
 ook op 17/6
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Een tocht van 20 km.
 7.45 u. verzamelen vertrekhal Gent-Sint-Pieters,
8.13 u. op spoor 9 trein
naar Landen, afstappen
Schellebelle
€ 3,00 KT 0,60
✍ vóór 25/5,
L Begeleiding: Erik Kellens.
Max. 10 deelnemers.

Meenemen: lunch en drinken voor onderweg.
Belangrijk: draag goed, stevig en waterdicht schoeisel
en regenkledij of aangepaste wandelkledij. Koop
zelf een treinticket enkel
richting Schellebelle en een
busticket terug naar huis.
Woensdag 1 juni

Moeder - Vaderfeest
• scampi met fijne groentjes
en witte wijnsaus
• Gentse waterzooi met fijne
groentjes en natuuraard
appelen
• koffie en crème brûlée
Animatie: crooner Dean
Megeno.
 11.30 u.
€ 27,00 KT 18,90 (maaltijd +
live optreden)
€ 3,00 KT 0,60 (alleen dansnamiddag)
✍ vóór 23/5
L Max. 85 pers. Je kan 20
UiTPAS-punten inruilen voor
€ 5,00 korting. I.s.m. Ikook
voor het hoofdgerecht.
Vrijdag 3 juni

Bezoek Hotelschool Gent,
Restaurant Keizer Karel
De leerlingen van het 5de jaar
maken een driegangen lunch:
• consommé van ossenstaart
• kalfsoester, salie bearnaisesaus, gegrilde asperges en
Pont Neuf-aardappelen
• dessert, verrassing van de
chef
 11 u. aan De Knoop, lunch
stipt om 12 u. tot 14.30 u.
€ 28,00 (lunch, 2 drankjes,
koffie)
✍ vóór 23/5
L Menu onder voorbehoud.
Geef eventuele allergieën of
vegetarisch alternatief door
bij inschrijving. Koop zelf
een vervoersticket.
Max. 14 personen.

Dinsdag 7 juni

Computerworkshop
Veilig aankopen via internet
Samen met de lesgever bespreek je verschillende mogelijkheden en simuleer je
aankopen.
 13.30 u. - 17 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ vóór 3/6 of tot volzet,
L Max. 10 deelnemers.
Begeleider: Daniël De Ridder.
Meebrengen: laptop en
oplader indien mogelijk.
Je weet hoe homebanking
werkt. Goede basiskennis pc
vereist. Uitgebreide hand
leiding beschikbaar.
Woensdag 8 juni

Workshop halsketting
pimpen of herstellen
Zie 11/5.
✍ vóór 7/6 of tot volzet,

Brood bakken met Luc & Lut

 9 u. - 12 u. / 14 u. - 17 u.
L meebrengen: schort + lege
broodzak
Zaterdag 18 juni

Lange-afstandswandeling
Angleur naar Esneux
16 km, met mooie uitzichten op
Ourthe-vallei.
 7 u. verzamelen vertrekhal
Gent-Sint-Pieters,
7.20 u. trein naar Eupen
€ 3,00 KT 0,60
✍ vóór 16/6,
L zie 28/5
Donderdag 23 juni

Snoepnamiddag &
Spotify verzoeknamiddag
Dame blanche met warme
chocoladesaus
 14 u.
Vrijdag 24 juni

Filmfan

Pc-dokter

Kruimeltje
Praktische info: zie 11/5.
✍ tot dag zelf,

Praktische info: zie 20/5.
✍ inschrijven vóór 22/6

60’s fuif
Maandag 13 juni

 18.30 u. - 23 u.

Kookworkshop
Eva’s wereldkeuken

deuren open vanaf 18 u.
€ 5,00 VVK / 6,00 Kassa
✍ tot dag zelf of volzet
L max. 85 personen

Indonesische streetfood: Ajam
Babi (saté van kip en varkensvlees met pindasaus en rijst) .
 10 u. - 12.30 u.
€ 4,50 KT 0,90 (plus € 3,00
voorschot, verdere onkosten
dag zelf )
✍ vóór 7/6
L max. 10 deelnemers
Dinsdag 14 juni

Ontbijt
Zie 10/5.
✍ inschrijven vóór 7/6

Zondag 26 juni

Wandeling Wachtebeke
(domein Puyenbroeck)
Een tocht van 8 km.
 13.30 u./13.45 u. verzamelen
parking 1, start om 14 u.
€ wandelkaart: 12,00 KT 2,40
of per beurt: 3,00 KT 0,60
✍ verplicht vóór 23/6
L Max. 30 deelnemers.
Begeleiding: Antoon De
Loof. Lijnbus 76 parking 1.

Dinsdag 12 juli

Gentsche Fiêste feest
Met een typisch Gentsche
menu vier je een ‘vree wijze’
start van de Gentsche Fiêste.
• bordje vol Gentse lekker
heden
• stoofvlees van varkenswangetjes met frietjes en
witloofsalade
• koffie en dessert
Luc Around en Helena Gaudi
zorgen voor de ambiance!
 11.30 u.
€ 25,00 KT 17,50 (maaltijd +
live optreden)
€ 3,00 KT 0,60 (alleen dans
namiddag)
✍ vóór 1/7
L Max. 85 deelnemers.
Je kan 20 UiTPAS-punten
inruilen voor € 5,00 korting.

DE KNOOP

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven
ANTENNE MOSCOU-WIJK
Boodschappenbus
Aldi/Lidl
Elke 1ste en 3de maandag
Alleen groepsbegeleiding!
 16.30 u.: opstapplaats wijkcentrum De Porre
€ 5,00 KT 3,00
✍ verplicht bij Chantal Boone:
0477 99 64 94
L wegens veiligheidsmaat
regelen kan er max.1 buurt
bewoner tegelijk meerijden




op het
secretariaat
inschrijven
kan ook in
de webshop
reeks éénmaal
inschrijven
reeks per les
inschrijven

 Toegankelijk

Donderdag 19 mei en 23 juni

Moscou Kookt
Maandelijks kookmoment
voor buurtbewoners met Leen
D’harte. Menu wordt besproken
onder deelnemers vorig kookmoment.

Vrijdag 17 juni

Lezing: ‘De gouden eeuw
van Beethoven’

Woensdag 29 juni

Praktische info: zie 20/5.
✍ vóór 10/6,

Praktische info: zie 18/5.
✍ inschrijven vóór 23/6

Koken zonder recept
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NIEUWE VRIJWILLIGERS WELKOM

Klusjesman Raf
DE MANTEL

Een bel die niet meer gaat, een slepende deur, een
lichtschakelaar vervangen, een loshangend gordijn. Eén
telefoontje naar De Mantel en binnen de kortste keren staat
klusjesman Raf aan je deur om je uit de nood te helpen.

Hutsepotstraat 29A
9052 Zwijnaarde
 09 266 98 55
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 mei
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 bij
voorkeur 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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Even voorstellen: Raphaël Van de
Velde (76), geboren en getogen
in Zwijnaarde, bezige bij en actief
in het verenigingsleven. “Ik heb
mee het jeugdhuis opgericht, zat
in de laatste gemeenteraad vóór
de fusie met Gent, was voorzitter van de muziekharmonie en
één van de drijvende krachten
achter de verbroedering met het
Oostenrijkse Lembach.”
Na de opening van De Mantel
was Raf één van de eersten om
zich als vrijwilliger op te geven.
“Ik ben begonnen als bar- en onthaalvrijwilliger. Omdat ik nogal
een handige Harry ben, heb ik
me ook opgegeven als klusjesman. Ik ben van vele markten
thuis en het geeft een fijn gevoel
als je mensen kan helpen. Voor
het geld moet je het niet doen
maar voor mij is vrijwilligerswerk
onbetaalbaar. Ik haal er veel
voldoening uit.”

“Buurtbewoners kunnen op Raf
een beroep doen voor kleine
klusjes, waarvoor een stielman
niet de oplossing is vanwege
de kostprijs en lange wachttijd”,
vertelt maatschappelijk werker
Isabelle Vangaever. “Wat we niet
doen, zijn structureel geplande
werkzaamheden, zoals het
gras maaien, de haag scheren,
loodgieterij, behang- en schilder
werken. Je betaalt hiervoor
2,50 euro per uur, plus verplaatsings- en eventuele materiaalkosten. Nieuwe klusjesvrijwilligers
zijn altijd welkom, zowel voor
Zwijnaarde als Sint-DenijsWestrem en Afsnee.”
Wil je een beroep doen op de
klusjesdienst van De Mantel of
als klusjesvrijwilliger aan de slag
gaan, contacteer dan Isabelle:
09 266 96 33 of
Isabelle.Vangaever@stad.gent

BUREN VOOR BUREN

Paulette wil graag met de
computer leren werken.
Niet in klasverband, maar
één op één, op haar maat.
Buurtzorger Katty Van den
Berghe van De Mantel
bracht haar in contact met
buurtbewoner Michel, die
veel weet van computers en
graag andere mensen wil
helpen.

Computerexpert
Michel helpt Paulette
Het verhaal van Paulette en Michel is
een mooi voorbeeld van ‘Buren voor
buren’, waarbij het lokaal dienstencentrum behulpzame buurtbewoners in contact brengt met buren die
hulp kunnen gebruiken. “Het is toch
veel leuker wonen in een buurt waar
bewoners af en toe tijd vrijmaken
voor elkaar. Zeker voor wie wat hulp
kan gebruiken, maakt dit vaak een
groot verschil”, aldus Katty. “Eén van
onze huisbezoekvrijwilligers was
langsgegaan bij Paulette en haar
man Roger, met de vraag of ze hulp
nodig hadden. Bleek dat Paulette
een digibeet was, die niets snapte
van computers terwijl ze het wel
graag zou kunnen.”

Jeroen Meus
“Nu moet ik het altijd aan mijn
man vragen, zoals de recepten van
Jeroen Meus uitprinten!”, vertelt
Paulette. “Maar ik wil graag mijn

eigen ding doen. Betalingen doen,
zaken opzoeken, een online afspraak
maken met de huisdokter, formulieren van de overheid aanvragen,
online bestellingen plaatsen. Tegenwoordig verloopt alles maar digitaler. Als je niet meer bij bent, word
je een echte sukkelaar.” Haar man
Roger steunt haar ten volle. “Want
wat als er met mij iets gebeurt? Wij
hebben ook geen kinderen die kunnen bijspringen. En wellicht kan ik
zelf een en ander van Michel opsteken, zoals hoe online te vergaderen.”

Buurtnetwerk Hoplr
Op zoek naar een geschikte ‘match’
botste Katty op het buurtnetwerk
Hoplr op het aanbod van Michel.
“Mijn vrouw en ik zijn hier recent
komen wonen. Vrijwilligerswerk leek
mij een toffe manier om buurtbewoners te leren kennen. Ik help graag
andere mensen, ik heb er de tijd

voor en computers zijn helemaal
mijn ding. Als je digitaal mee bent,
vergemakkelijkt dat aanzienlijk je
leven. Notariële akten van je huis
online aanvragen zal je bv. een pak
minder tijd kosten dan naar het
kadaster te moeten stappen.”
“De eerste keer ben ik meegegaan
om Michel en Paulette aan elkaar
voor stellen en om te kijken of het
klikt. Want het lukt zeker niet altijd
van de eerste keer, maar hier gelukkig dus wel”, vertelt Katty.
Michel ziet het alvast helemaal zitten. “Stap voor stap ga ik Paulette
met de computer leren werken.
En we gaan het daarbij ook zeker
hebben over belangrijke zaken,
zoals veilig surfen op het internet
en je privacy beschermen. Niet om
Paulette schrik aan te jagen, maar
om haar zelfverzekerder te maken.
Achter je computer moet je je veilig
kunnen voelen.”
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Je kunt inschrijven vanaf maandag 2 mei
om 9 uur (tenzij anders vermeld).
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.

Traject ‘Zin in
vriendschap’
Reeks van
3 bijeenkomsten
Voel je je ook wel eens alleen? En kan je je eigenlijk
wel eenzaam voelen terwijl
je toch in gezelschap bent?
Heb je behoefte aan sociale
contacten maar weet je niet
goed waar te beginnen?
Samen met huispsychologe
Sien en maatschappelijk
werkster Isabelle bekijken
we waar jij specifiek nood
aan hebt, en reiken we de
nodige handvaten aan om
zelf aan de slag te gaan.
De deelnemers inspireren
elkaar door onderling verhalen en tips uit te wisselen.
Wie weet zit die oude
schoolvriendin te wachten
op een telefoontje van jou
na al die jaren...

 vindt plaats op do 5 mei,
woe 18 mei en do 2 juni,
telkens van 14 u. tot 16 u.
L contacteer Sien, Isabelle
of vraag meer info aan
ons onthaal:
09 266 96 33, isabelle.
vangaever@stad.gent
09 266 34 45,
sien.duquennoy@stad.
gent
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Sluitingsdagen
•
•
•
•

Donderdag 26 mei: Hemelvaart (centrum gesloten)
Vrijdag 27 mei: minimale bezetting = geen activiteiten
Maandag 6 juni: Pinkstermaandag (centrum gesloten)
Vrijdag 17 juni (centrum gesloten)

Donderdag 12 mei

TIP!

Filmforum
‘Bienvenue chez les Ch’tis’

Fototentoon
stelling
"Eén in
diversiteit'
Week van
maandag
16 mei

€ gratis

✍ inschrijven aan onthaal is
verplicht, de plaatsen zijn
beperkt!
Maandag 16 mei

Fototentoonstelling:
“Eén in diversiteit”

Komedie over een postdirecteur die, om zijn depressieve
vrouw te plezieren, probeert
zich te laten overplaatsen
naar de Côte d'Azur. Maar zijn
plannetje mislukt en als straf
wordt hij tewerkgesteld in
Bergues, een boerendorpje
in het noorden. Al snel blijkt
dat het verschrikkelijke beeld
dat hij van het noorden heeft,
niet helemaal strookt met de
werkelijkheid.
 14 u.
€ 3,50 KT 0,70
L speelduur: 120 minuten,
met nabespreking
Vrijdag 13 mei

Voordracht
‘Juridische aspecten bij
dementie’
Bij een diagnose dementie
komen heel wat (juridische
vragen) naar boven.
Wat met autorijden of het
opmaken van een testament?
Ga je voor een volmacht
of bewindsvoering? Deze
en andere vragen worden
beantwoord en we maken
je wegwijs in het juridische
landschap!
 14 u.

Deze prachtige tentoonstelling toont hoe divers we zijn
en hoe mooi we zijn in onze
diversiteit. Het is een hart
onder de riem voor holebi- en
transgenderouderen en een
eye-opener voor hetero-ouderen die misschien een eenzijdig beeld hadden van holebi’s
en trans personen.
 de hele week te bewonderen
€ gratis
L tentoonstelling in cafetaria,
inschrijven niet nodig
Donderdag 19 mei

Duidingsmoment bij de
fototentoonstelling:
“Eén in diversiteit”
Duidingsmoment bij de foto’s
die te zien zijn in de tentoonstelling.
 10 u.
€ gratis
✍ inschrijven verplicht!
Vrijdag 3 juni

Ontmoetingsfeest
De hele buurt komt samen om
elkaar beter te leren kennen.
Dit feest is er vooral voor en
door de buurtbewoners om
elkaar te ontmoeten en te
verbinden!

Vrijwilligers gezocht!
Wij zoeken nog gemotiveerde vrijwilligers die zich minstens een halve dag per week willen inzetten
voor ons LDC. Wij bieden zinvol werk aan en je komt terecht in een positief ingesteld team.
• vrijwilligers die willen meehelpen met het project
• vrijwilligers om te helpen in onze cafetaria
‘BIB aan huis’
• vrijwilligers die ’s middags helpen om de
• vrijwilligers voor het vervoer van en naar het LDC
maaltijden op te dienen

Donderdag 16 juni

Filmforum
‘The Best Exotic Marigold
Hotel’

Deze feelgood-film uit 2011
vertelt het verhaal van zeven
Britse gepensioneerden met
uiteenlopende levens en karakters. Ze worden geconfronteerd
met een eenzaam bestaan als
65-plusser: troosteloze woningen en bemoeizuchtige
(schoon)zonen zijn maar enkele
voorbeelden. Als ineens een
prachtige reclamefolder een
luxueus resort in India aanprijst,
het Best Exotic Marigold Hotel,
pakken ze halsoverkop hun
koffers.
De kwieke senioren gaan hun
geluk beproeven aan de andere
kant van de wereld.
 14 u.
€ 3,50 KT 0,70
L speelduur: 125 minuten,
met nabespreking

Brood bakken

 9 u. - 12 u. (groep 1)
14 u. - 17 u. (groep 2)

L Meebrengen: schort en lege
broodzak.
Kosten ingrediënten af te
rekenen met lesgever.
Lesgever: Luc en Lut.

ANTENNEWERKING SINT-DENIJS-WESTREM EN AFSNEE
Nathalie Samaes is de nieuwe
antennemedewerker voor de
regio Sint-Denijs-Westrem en
Afsnee.
Bereikbaar:
Maandag: van 9 u. tot 17 u.
Dinsdag: van 9 u. tot 17 u.
Woensdag: van 9 u. tot 12 u.
Tel: 0473 94 13 70
Nathalie.Samaes@stad.gent

 vanaf 11.30 u.
€ 5,50 voor soep, hoofd
gerecht en dessert

✍ inschrijven met betaling kan

Dinsdag 3 mei

Voordracht ‘Geluk zit in
een klein driehoekje’

Waarvoor kan je terecht in
de antennewerking?
• Vragen over hulp- en dienstverlening en de administratie die daarbij komt kijken.
• Praktische vragen rond
thuiszorg, aanpassingen aan
je woning, vervoer, opname
assistentiewoning of woonzorgcentrum,...
• Vragen rond vrije tijd:
activiteiten in de LDC’s, vrijwilligerswerk,...
• Buren voor buren:
de antennemedewerker
brengt behulpzame buren
in contact met ouderen die
hulp kunnen gebruiken voor
kleine zaken.
• Buurtactiviteiten: samen met
bewoners uit de buurt en
buurtverenigingen.

Buurtmaaltijd

DE MANTEL

tot één week vóór de maaltijd

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven
Een gelukkig leven … Dat
wensen we elkaar allemaal toe.
Maar je ‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’: wat is dat precies?
In de voordracht ‘Geluk zit in
een klein driehoekje’ leer je de
‘geluksdriehoek’ van dichtbij
kennen: van de bouwblokken
van geluk tot de oranje bol
die je soms uit balans brengt.
We toveren de informatie uit
de driehoek tot leven zodat je
daarna zelf aan de slag kunt
met je geluksgevoel.
 13.30 u. - 16 u.
€ gratis




op het
secretariaat
inschrijven
kan ook in
de webshop
reeks éénmaal
inschrijven
reeks per les
inschrijven

 Toegankelijk

Elke 1ste en 3de dinsdag
In het Open Huis, Pastorijdreef 6
in Sint-Denijs-Westrem.
Een heerlijke maaltijd, vers
klaargemaakt door IKOOK, het
restaurant van Stad Gent.
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BEWEGINGSRAADSELS EN BEELDHOUWEN

Nieuw
en bijzonder
DE REGENBOOG

De Regenboog pakt in juni uit met twee nieuwe ‘speciallekes’,
zoals ze dat zelf noemen. Als volslagen leek maak je een
beeldhouwwerk om tentoon te stellen tijdens de doe-meeweek. Via bewegingsraadsels leer je de mogelijkheden van je
eigen lichaam ontdekken.

Lucas De Heerestraat 83
9000 Gent
 09 266 34 34
www.facebook.com/deregenbooggent
 ldc.deregenboog@stad.gent
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)
Centrumleider: Bart Beeckmans
Bereikbaar met openbaar vervoer:
bus 5, 8, 9, 28, 35, 36, 43, 58, 65, 76 en 77
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 mei
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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Onder het motto ‘Ontdek de
kunstenaar in jezelf’ geeft Marc
Michels vanaf 15 juni de hele
zomer lang beeldhouwlessen.
“Geen theorie! Je kiest een steen
en gaat meteen aan de slag
met raspen en beitels. Van uit
je buikgevoel geef je vorm aan
je beeld. We starten met zachte
speksteen. Je hoeft dus geen
grote kracht uit te oefenen. De
volgende stap is de afwerking
met schuurpapier, polijstpoeder,
steenwas. Dat vergt veel tijd,
maar is tegelijk therapeutisch: je
maakt je hoofd vrij. Tot slot is er
de presentatie. Hoe ga je je werk
tentoonstellen: op een pin, sokkel, stuk hout? Schuin of loodrecht? De expo zelf vindt plaats
tijdens de doe-mee-week.”
“Ik geloof sterk in die aanpak”,
aldus Marc. “Zo creëer je sfeer

en ruimte waarin mensen zich
creatief kunnen uitleven. Iedereen heeft nood om met iets
naar buiten te komen dat ze zelf
gemaakt hebben.”
Met hun bewegingsraadsels
presenteren Niels Van Santen
en Elien Matthijs een uniek bewegingsconcept dat je zelfredzaamheid bevordert en je beter
laat functioneren in het dagelijkse leven. “Het zijn oefeningen
die je spelenderwijs de mogelijkheden van je lichaam laten
ontdekken. Wat is voor jou de
meest aangewezen en haalbare
manier om bv. iets van de grond
op te rapen? Het gaat er niet om
dat je je in het zweet werkt, het
mag vooral leuk zijn!
Zie agenda 7/6 (bewegingsraad
sels) en 15/6 (beeldhouwen).

Je kunt inschrijven vanaf maandag 2 mei
om 9 uur (tenzij anders vermeld).
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.

Dinsdag 10 mei

Reeks rond Thomas Mann
“Der Tod in Venedig”, het roemrijke boek van Thomas Mann
uit 1912, bleef nazinderen in
de 20ste eeuw en inspireerde
filmregisseur Luchino Visconti
in zijn film “Morte a Venezia”
(1971) alsook Benjamin Britten
met zijn opera “Death in Venice”
(1973). In het boek is het hoofdpersonage een getormenteerde
schrijver, maar zowel in de film
als de opera wordt het hoofdpersonage een componist: we
gaan op zoek naar de muziek
achter het boek, de film en de
opera.
 13.30 u. - 16.30 u.
€ 7,00 KT 1,40
 10/5, 17/5
✍ t.e.m. 9/5,

Spelnamiddagen
Elke dinsdag
Scrabble +
rummikub!

 14 u.

Betaalbaar en gezond!
 10 u.
€ 4,50 KT 0,90 + ingrediënten
te betalen aan Nicole
✍ t.e.m. 9/5,
L meebrengen: aardappelmesje
Woensdag 18 mei

Vrijwilligersactiviteit
Het LDC is gesloten.
Vrijdag 20 mei

Filmforum
Portrait de la jeune fille en feu
(2019)

Woensdag 11 mei

Mens en cultuur
Technologie
Ontdek waarom techniek het
resultaat is van intellect en niet
van intelligentie.
Erich Fromm heeft in verder
onderzoek van Freud de begrippen biofilie en necrofilie ontwikkeld. Technologie kan zowel
necrofiel zijn als biofiel. Dat is
het gevolg van de ambivalentie
van de menselijke soort.
 13.30 u. - 16.30 u.
€ 14,00 KT 2,80
 11/5, 25/5, 8/5, 22/5
✍ t.e.m. 9/5,
Vrijdag 13 mei

Koken met Nicole
Een lekkere en originele seizoensmaaltijd.

Frankrijk, 18de eeuw. De jonge
kunstenaar Marianne wordt
aangesteld om een trouwportret te maken van Héloïse buiten haar medeweten. Hiervoor
moet Marianne de vrouw bij
daglicht zorgvuldig observeren,
zodat ze 's nachts het portret
kan schilderen.
Gedurende deze dagen groeien
de vrouwen naar elkaar toe,
terwijl Héloïse haar laatste
momenten van vrijheid beleeft
vooraleer ze eeuwige trouw
zweert aan haar man.
 14 u. met korte inleiding van
Jacques
€ 3,50 KT 0,70
✍ t.e.m. 19/5,
L speelduur: 120 minuten

Regenboogbingo
Wij geven een leerrijke en interactieve LGBTQI+-toets aan onze
bingo. Op een speelse manier
leer je bekende homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgender
personen (beter) kennen. Denk
maar aan Yasmine, Will Ferdy en
Felice, maar ook Marlon Brando
en Errol Flynn!
 14 u.
€ gratis
✍ inschrijven kan t.e.m. 16/5

DE
REGENBOOG

Het MSK lanceert de eerste
LGBTQ+ museumtour in
België
Met een gids bekijk je twaalf
werken met een ‘ander’ verhaal.
Verhalen die tot nu toe verborgen bleven, hangen nu letterlijk
aan de muren en tonen hoe
divers gender, geaardheid en
seksualiteit door de geschiedenis heen werd beleefd. Het doet
nadenken over hoe we hier
vandaag mee omgaan.
 13.30 u. aan De Regenboog,
rondleiding museum:
14 u. - 15.30 u.
€ 12,00 KT 2,40
✍ t.e.m. 9/5

Creatief met bloemen

 14 u. - 16.30 u.

€ 4,50 KT 0,90 + € 20,00
voorschot op materiaal
(max. € 25,00), per keer
✍ t.e.m. 13/5
L meebrengen: snoeischaar of
scherp aardappelmesje

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven




op het
secretariaat
inschrijven
kan ook in
de webshop
reeks éénmaal
inschrijven
reeks per les
inschrijven

 Toegankelijk
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Amusement op vrijdag!

Week van de Diversiteit

• Dansnamiddag: 6 mei
• Café karaoke: 13 mei, 10 en 24 juni
• Bingo: 20 mei (Regenboogbingo: zie agenda)
en 17 juni

‘De Regenboog’, met zo’n naam kan het niet
anders dan dat iedereen hier welkom is! Op 20 mei
staan film en bingo in het teken van LGBTTIA+.
Je kan ook meegaan naar een super interessante
rondleiding in het MSK!

 telkens om 14 u.

Dinsdag 24 mei

Rondleiding in de
tropische serres van de
Plantentuin
‘De tropen op ons bord’
Je staat er zelden bij stil, maar
bijna elke dag eet je een stuk
fruit of groente dat van de
warmere kant van de wereld
komt. Veel van deze producten
gebruiken we al eeuwen. Maar
van waar komen bananen,
koffie, thee, cacao, rietsuiker,...?

Gratis
knoppen
spreekuur
Maandag,
woensdag en
vrijdag
Op afspraak.

Vrijdag 27 mei
Het centrum is beperkt open
voor maaltijden en ontmoeting. Het onthaal is gesloten.
Donderdag 2 juni

Kookworkshop
Bloemkool met Italiaanse
tomatensaus en een frisse
spinaziesalade. Helena liet
zich voor dit recept inspireren
door de groentekalender.
 10 u. - 13 u.
€ 4,50 KT 0,90 + € 5,00 voorschot voor de ingrediënten
(max. € 10,00)
✍ t.e.m. 24/5
Maandag 6 juni

Pinkstermaandag
Het LDC is gesloten.
Welke plantendelen worden
ervoor gebruikt en welke bewerkingen zijn nodig voor we
dat allemaal op tafel krijgen?
 14.10 u. (te voet van aan
De Regenboog), de rond
leiding start om 14.30 u.
€ 8,50 KT 1,70
✍ t.e.m. 10/5

Dinsdag 7 juni

Bewegingsraadsels
met Niels en Elien

Vrouwtje ‘Nana’
 13.30 u. - 16.30 u.
€ 4,50 KT 0,90 + € 12,00 voorschot materiaal, per keer
✍ t.e.m. 17/5
L meebrengen: vodden,
schort en verfborstels

Uniek bewegingsconcept
waarbij je niet alleen werkt
aan je fysiek, maar ook aan
je sociaal en mentaal welbevinden. Aan de basis ligt het
bevorderen van een lichaamsbewustzijn, via bewegings
oefeningen die iedere persoon en ieder lichaam op z'n
eigen manier kan oplossen.
 11.15 u. - 12.15 u.
€ 14,00 KT 2,80
 7/6, 14/6, 21/6, 28/6
✍ t.e.m. 13/5

Donderdag 26 mei

Woensdag 8 juni

Hemelvaart

Infomoment
beeldhouwen

Creaworkshop: Powertex

Het LDC is gesloten.

 13.30 u.

 start activiteit op 15/6
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Zaterdag 11 juni

Cultuur Colette
Vertelling Dirk Musschoot:
‘Toen geluk nog heel
gewoon was’
Over hoe het Vlaamse gezin in
honderd jaar helemaal veranderde.
 15 u. in de Sint-Coletakerk
€ 12,00 KT 2,40
(€ 15,00 aan de kassa)
✍ t.e.m. 10/6
Maandag 13 juni

Computerworkshop
Foto’s, documenten en
bestanden in de cloud zetten
Maak komaf met je volle harde
schijf of USB-stick en raadpleeg je bestanden overal,
zelfs in het buitenland, door je
gegevens veilig te parkeren in
de ‘cloud’: One Drive, Dropbox,
Google Drive of Google Foto's.
Basiskennis pc is nodig.
Je krijgt een uitgebreide handleiding na het volgen van de
cursus.
 13.30 u. - 17u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ t.e.m. 9/6
L Nodig: e-mailadres en
wachtwoord.
Meebrengen: laptop en
lader.
Woensdag 15 juni

Beeldhouwen
Geen theorie, je kiest een
steen en gaat onmiddellijk aan
de slag met rasp of beiteltjes.
Na de afwerking met schuurpapier, polijstpoeder en steenwas is het grote moment aangebroken en kan je je werk op

Zangclub Noebliepa
Dinsdag 3, 17 en 31 mei en 14 juni
Voor personen met dementie en hun
mantelzorger. We zingen populaire
muziek in een ongedwongen sfeer.
Daarna koffiemoment.

een sokkel of pin tentoonstellen
tijdens de doe-mee-week!
 13.30 u. - 15.30 u.
€ 45,00 KT 9,00 (10 lessen)
materiaalkosten:
steen: € 10,00 tot € 20,00
verbruik materialen: € 5,00
✍ t.e.m. 13/6
L i.s.m. vzw Warm Water,
kennismaking en info op 8/6
Vrijdag 17 juni

Filmforum
I, Daniel Blake (2016)

 14 u.
€ gratis

✍ via 0492 44 91 27 of e-mail: fien.naessens@sintcoleta.be
L in de Sint-Coletakerk, Sint-Coletastraat

Donderdag 23 juni

Donderdag 30 juni

Voordracht: ‘Zelfzorg
voor mantelzorgers’

Heerlijke BBQ

Vandaag is het Dag van de
Mantelzorg, hoogste tijd dus
om eens stil te staan bij het
thema zelfzorg! Om goed voor
een ander te kunnen zorgen,
moet je in de eerste plaats goed
voor jezelf zorgen. Maar hoe
doe je dat? In deze voordracht
leer je alles over de balans tussen draagkracht en draaglast en
hoe deze optimaal te houden.
 14 u. - 16 u.
€ gratis

✍

Vrijdag 24 juni

Creatief met bloemen

 14 u. - 16.30 u.

We heffen het glas op het
voorbije schooljaar en daarna
voetjes onder tafel en smullen
maar!
 11.30 u.
€ 19,00 KT 13,30 (aperitief
en 3 stukken vlees: kipfilet,
worst en biefstuk)
✍ t.e.m. 24/6
✍ je kan 20 UiTPAS-punten
inruilen voor € 5,00 korting

€ 4,50 KT 0,90 + € 20,00
De 59-jarige Daniel Blake heeft
bijna zijn hele leven als meubelmaker gewerkt in het noordoosten van Engeland. Na een
ziekte heeft hij voor het eerst
in zijn leven hulp nodig van de
staat. Hij kruist het pad van de
alleenstaande moeder Katie en
haar twee jonge kinderen, Daisy
en Dylan. Katie's enige kans om
te ontsnappen aan een hostel
voor daklozen, is door een flat
te accepteren 450 km verderop.
Daniel en Katie bevinden zich
in niemandsland, gevangen in
de bureaucratische rompslomp
van het hedendaagse GrootBrittannië.
 14 u. met korte inleiding van
Jacques
€ 3,50 KT 0,70
✍ t.e.m. 16/6,
L speelduur: 100 minuten

voorschot op materiaal
(max. € 25,00), per keer
✍ t.e.m. 17/6
L meebrengen: snoeischaar of
scherp aardappelmesje
Dinsdag 28 juni

Creaworkshop: Powertex
Afrikaanse dame

ANTENNEWERKING
NIEUW GENT

DE
REGENBOOG

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven

Contact:
antennemedewerker Liesbet
Denolf: 0473 87 37 98

Conversatiegroep
Nederlands
Elke dinsdag
 10 u. - 11.30 u.
L in Open Huis,
Rerum-Novarumplein 186C




op het
secretariaat
inschrijven
kan ook in
de webshop
reeks éénmaal
inschrijven
reeks per les
inschrijven

 Toegankelijk

 13.30 u. - 16.30 u.
€ 4,50 KT 0,90 + € 12,00 voorschot materiaal, per keer

✍ t.e.m. 21/6
L meebrengen: vodden, schort
en verfborstels
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WAT VOEDING DOET MET JE FYSIEK EN MENTAAL WELZIJN

Eet gezond en
zorg voor jezelf
DE THUISHAVEN

Gezond eten is voor jezelf zorgen. Het doet je fysiek deugd
en je voelt je beter in je vel. In de tweedelige reeks ‘Over
voeding en gezondheid’ krijg je praktische tips aangereikt voor
gezonde en betaalbare voedingsgewoontes, zonder dat je
daarvoor zotte dingen moet doen.

Neuseplein 33
9000 Gent
 09 266 34 66
www.facebook.com/ldc.dethuishaven
 ldc.dethuishaven@stad.gent
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)
Centrumleider: 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 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 mei
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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“Je moet het niet ingewikkeld
maken, want gezonde voeding
is dat ook helemaal niet”, vertelt
gezondheidspromotor Marjolein
Tratsaert van wijkgezondheidscentrum De Sleep. “Basisvoeding
zoals brood en aardappelen zijn
dik OK. Witte producten zijn
even goed als merkproducten.
Diepvriesgroenten doen niet onder voor verse groenten. Je moet
niet alle reclameboodschappen
geloven. Een vegetarische frikandel is ook niet gezond. Nutriscores geven over het algemeen wel
een goed beeld van hoe gezond
iets is. Kan je bv. zelf niet koken,
dan zijn kant-en-klare maaltijden
met de labels A en B aanraders.”
“Tegelijk moeten we mensen
geen schuldgevoel aanpraten”,
aldus Marjolein. “Een koffienamiddag met taart in De Thuishaven krikt door het sociaal contact
ook je moreel op. Het is vooral
een kwestie van maat houden.”

Je eetgewoontes hebben ook
een impact op je mentaal welzijn. “Te veel koffie en alcohol ’s
avonds verstoren je slaap”, stipt
huispsycholoog Lene Rutten
aan. “Bij huisbezoeken bemerk
ik vaak ongezonde drankjes met
snelle suikers, die stemmingswisselingen veroorzaken. Als je
darmen niet goed werken, neem
je bepaalde voedingsstoffen
niet goed op. Zo krijg je onvoldoende vitaminen en mineralen
binnen waardoor je lichaam minder serotonine aanmaakt, het
zogenaamde gelukshormoon
dat gevoelens van angst, agressie en verdriet onderdrukt. En als
je je slecht in je vel voelt, ben je
rapper geneigd om ongezond
te eten en die cirkel willen we
helpen doorbreken.”

Praktische info: zie agenda 5/5
en 19/6.

Je kunt inschrijven vanaf maandag 2 mei
om 9 uur (tenzij anders vermeld).
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.

Maandag 2 mei

Infosessie S-Plus
‘Optimistisch de dag door’
Blijven geloven in de goede
afloop, ook als het niet meteen
goed gaat! Het verschil met de
pessimist is een simpel woordje
met een enorme impact: hoop.
Hoop op groei, op verandering,
op zonneschijn na de regen.
De kracht van positief denken zorgt voor een positiever
levensbeeld, leukere ervaringen
en een positief beeld van de
toekomst. Denk het, doe het,
leef het!
 10 u. - 12 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ vanaf 18/4 t.e.m. 29/4,
Woensdag 4 mei

Petanque

 14 u. - 17 u.
€ 13,50 KT 2,70 (instapgeld
t.e.m. augustus)
 elke woensdag
✍ aan onthaal

Gezond met pensioen

Solitude, coronawandelingen
door de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham
Gents fotograaf Steve Van Opstal ging tijdens de
coronacrisis vaak op wandel in zijn wijk. Om de buurt
te tonen, zoals hij ze ziet. Soms is corona in het beeld
aanwezig, maar meestal niet. Wandel met Steve mee!

ding ‘Toegepaste Gezondheidswetenschappen’ aan Howest
bieden rond dit thema drie
opeenvolgende workshops aan
van telkens anderhalf uur.
In de eerste maak je kennis met
elkaar en met verschillende
aspecten van het thema.
In de volgende twee komen
onderwerpen zoals beweging &
valpreventie, slaap en alcoholgebruik aan bod.
 13.30 u. - 15 u.
€ gratis
 18/5, 25/5
✍ vanaf 18/4 t.e.m. 2/5

Workshop
gelaatsverzorging
Yuliya legt uit welke maskers je
huid versterken en toont je hoe
je ze aanbrengt om een goede
bloedcirculatie te creëren.
Daarna worden de maskers
aangebracht op het gezicht.
 14 u.
€ 4,50 KT 0,90 (plus kosten
producten, ter plaatse verrekend)
✍ vanaf 18/4 t.e.m. 2/5
L max. 6 personen

Spreekuur computer,
tablets en smartphones
(Android)
Met pensioen gaan brengt heel
wat veranderingen mee plus
een reorganisatie van je dagelijkse leven. Dat leidt tot andere
leefstijlgedragingen, die een
impact hebben op je sociaal,
fysiek en mentaal welzijn.
Werkstudenten van de oplei-

Heb je een vraag of nog wat
extra ondersteuning nodig?
Breng je toestel mee!
 14 u. - 17 u.
€ gratis
✍ bel je vraag vooraf door
op 09 266 34 66 en leg je
afspraak vast

Donderdag 5 mei

Tweedelige reeks:
Over voeding en
gezondheid
Deel 1: ‘Gezonde voeding’,
door diëtiste Marjolein
Tratsaert van WGC De Sleep

Zij legt uit wat wel en wat geen
gezonde voeding is. En geeft
tips voor eenvoudige, dagelijkse gezonde voedingsgewoontes.
We gaan interactief aan de slag
zodat Marjolein kan inspelen
op jullie kennis, gewoontes en
vragen.
 14 u. - 16 u.
€ gratis
 16/6
✍ vanaf 18/4 tot 28/4 (je
schrijft in voor beide delen)

Wandeling Schelderode

 we verzamelen om 13.02 u.
aan het Sint-Pietersstation
op perron 10 om bus 47 te
nemen
€ wandelkaart: 12,00 KT 2,40
(1 jaar geldig in alle LDC’s)
of per beurt: 3,00 KT 0,60
✍ t.e.m. 4/5 aan onthaal, kan
ook telefonisch met geldige
wandelkaart,
Woensdag 11 mei

DE
THUISHAVEN

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven




op het
secretariaat
inschrijven
kan ook in
de webshop
reeks éénmaal
inschrijven
reeks per les
inschrijven

 Toegankelijk

Infosessie voetverzorging
Waarom doen eksterogen zo’n
pijn? Ook eeltpitten, ingroeien-
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de of te lange nagels, vergroeiende nagelwanden en randen.
Schimmelnagels, doorgezakte
of te holle voeten, ... Je kan het
zo gek niet bedenken.
Ontdek wat je eraan kan doen
en waarom het belangrijk is in
deze infosessie van pedicure
Irma Vankegelom.
 15 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ t.e.m. 10/5
Dinsdag 17 mei

TIP!

lijkheden die ze in hun leven
moesten overwinnen.

Snoep
namiddagen
Elke woensdag
in mei kunnen
jullie genieten
van een lekker
stukje taart.
Elke woensdag
in juni is er ijs!

 14 u.
€ gratis

✍ t.e.m. 18/5

Muziek beluisteren

Vrijdag 20 mei

‘Petite Messe Solennelle’ van
Rossini en ‘Le Martyre de Saint
Sébastien’ van Debussy.
 14 u. - 17 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ t.e.m. 16/5,

Witte worst, steak, kipfilet en
een saladebuffet à volonté!
Vegetarisch alternatief mogelijk (geef dat door bij inschrijving!).

Barbecue

Computerworkshop

Spreekuur computer,
tablets en smartphones
(Android)
Zie 4/5.
Donderdag 19 mei

Infosessie: ‘Dus ik zweeg’
Een 10-tal oudere holebi’s en
transgenders getuigen over
hun leven, hun verblijf in een
ouderencentrum, over hun
vrees om voor hun geaardheid
uit te komen, over de moei-
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Dag van de Buren:
samen ontbijten in
buurtcentrum Sluizeken
N.a.v. ‘Dag van de Buren’
organiseren we met Buurtwerk
Sluizeken-Tolhuis-Ham een
gezond ontbijt. Nodig een
buur uit en kom samen naar
het buurtcentrum Sluizeken.
 9 u.
€ gratis
✍ vóór 17/5
L bij De Thuishaven of via
Buurtwerk Sluizeken-Tolhuis-Ham: 09 266 86 50.
In buurtcentrum SluizekenTolhuis-Ham,
Godshuishammeke 20.

Bingo

 14.30 u.
€ 2,00 te betalen bij inschrij-

Woensdag 18 mei
‘Gmail: berichten versturen,
ontvangen en bijlage openen’
Hoe maak je een Gmail-adres
aan? Hoe verstuur en ontvang
je berichten via Gmail? Hoe
open je een bijlage? Hoe verstuur je foto’s?
Je leert het stap voor stap.
Uitgebreide handleiding beschikbaar.
 13.30 u. - 17 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ t.e.m. 13/5
L Lesgever: Daniël De Ridder.
Meebrengen: laptop +
lader.

Dinsdag 24 mei

ving
✍ aan onthaal tot dag zelf
Donderdag 26 mei

 16 u.

Onze Lieve Heer
Hemelvaart
Het LDC is gesloten.

€ 13,00 KT 9,10 (drank niet
inbegrepen)
✍ t.e.m. 13/5,
Maandag 23 mei

Samen beluisteren:
podcast ‘Geestig gezond
ouder worden’
‘Geestig gezond ouder worden: kleur brengen in een
schijnbaar grijze massa'. Zo
heet de driedelige podcast (of
luisterreeks) van de psychologen van de LDC’s. Aan de hand
van gesprekken met senioren
belicht de podcast de mentale
uitdagingen die je ondervindt
bij het ouder worden. Na de
beluistering in groep volgt een
nabespreking met huispsycholoog Lene Rutten.
 11 u.
€ gratis
✍ t.e.m. 20/5

Vrijdag 27 mei

Minimale dienstverlening
Alleen maaltijden en ontmoeting.
Woensdag 1 juni

Spreekuur computer,
tablets en smartphones
(Android)
Zie 4/5.
Donderdag 2 juni

Uitstap vrijwilligers
Het LDC is gesloten.
Vrijdag 3 juni

Infosessie
‘Actief en Gezond Ouder
worden in je Buurt ‘
Naast een korte presentatie
met weetjes over het belang
van bewegen worden ook enkele basisoefeningen getoond.

Met deze oefeningen kan je
zelf aan de slag in je dagelijkse
bezigheden.
 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍ aan onthaal tot dag zelf

niet eten voor je hersenen en
gemoed.
 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍ zie 5/5
Vrijdag 17 juni

Maandag 6 juni

Pinkstermaandag

Live muziek van Sa Muze
en taart

Het LDC is gesloten.
Donderdag 9 juni

Wandeling Gavere

 we verzamelen aan het
station Gent Sint-Pieters op
perron 10 bus 47, we komen
in Gavere aan om 13.42 u.
€ wandelkaart: 12,00 KT 2,40
(1 jaar geldig in alle LDC’s)
of per beurt: 3,00 KT 0,60
✍ t.e.m. 8/6 aan onthaal, kan
telefonisch met geldige
wandelkaart,
Woensdag 15 juni

Wijkrondleiding met
de Vierkante Kilometer
(STAM) in wijk het Rabot
Verken onder de begeleiding
van een gids de wijk het Rabot.
De wandeling is ongeveer
2,5 km lang.
 10 u. - 12 u.
€ 4,50 KT 0,90
✍ t.e.m. 7/6,
L afspraak ingang Sint-Jozefkerk (Wondelgemstraat)

Spreekuur computer,
tablets en smartphones
(Android)
Zie 4/5.

Kom genieten en meezingen op
liedjes zoals ‘De dag van toen’
en ‘Bye Bye Love’, live gebracht
door Johan en Philip. Dat in
combinatie met gedichtjes,
mopjes met niveau en voor de
liefhebbers een lekker stukje
taart!
 15 u. - 17 u.
€ 5,00 (taart niet inbegrepen)
✍ aan onthaal t.e.m. 9/6,

Vrijdag 24 juni

Dinsdag 21 juni

De bewegingsworkshop is een
mix van dansen, documenteren
en reflecteren. Door middel van
schrijven, tekenen en bewegen
ga je op zoek hoe je los kan
laten in beweging. Geef je over
aan het moment en volg je
intuïtie.
Deze workshop is een viering
van samenzijn en samen tijd
spenderen.
 11 u. - 12 u.
€ 4,50 KT 0,90
✍ t.e.m. 20/6,
L lesgever: Steffi Mennen

Muziek beluisteren
Shostakovich wordt door sommige muziekgeleerden aangezien als de grootste componist
van de 20ste eeuw. Je hoort zijn
laatste symfonie, een grappig Tweede Pianoconcert, een
diepzinnige pianoversie van
het Achtste Strijkkwartet én de
beroemde Zevende Symfonie.
 14 u. - 17 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ t.e.m. 17/6,

Donderdag 16 juni

Tweedelige reeks:
Over voeding en
gezondheid
Deel 2: ‘Voeding en mentale
gezondheid’, door
huispsychologe Lene Rutten
Vandaag heeft Lene het over
het verband en de impact van
voeding op mentale gezondheid. Wat kan je beter wel of

 ol.com of Coolblue en aan huis
B
laten leveren. Social Deal biedt
een diner aan tegen -40%, zeker
reserveren bij dit restaurant.
Deze en andere veilige simulaties doe je in deze workshop
om vertrouwd te geraken met
aankopen op het internet.
Je weet hoe homebanking
werkt, anders kan je niet online
aankopen doen.
 13.30 u. - 17 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ t.e.m. 17/6
L Lesgever: Daniël De Ridder.
Meebrengen: laptop + lader.

Suggestiemenu
Menu: hondshaai in ’t groen
met kasteelaardappelen en
râgout van groenten.
 11.30 u.
€ 6,50 KT 5,50
✍ t.e.m. 16/6,
Maandag 27 juni

Bewegingsworkshop:
thema ‘Loslaten’

Woensdag 22 juni

Computerworkshop
‘Veilig aankopen via internet’
Treinticket aankopen voor de
uitstap van morgen en thuis
afdrukken. Inktpatronen bestellen op zondag. Nu de beste
plaatsen reserveren voor de
toneelavond volgende maand.
Veilig aankopen doen via

DE
THUISHAVEN

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven



Dinsdag 28 juni

Bingo

 14.30 u.
€ 2,00 te betalen bij inschrijving

✍ aan onthaal tot dag zelf



op het
secretariaat
inschrijven
kan ook in
de webshop
reeks éénmaal
inschrijven
reeks per les
inschrijven

 Toegankelijk
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DE ZOETE ZONDE EN KOKERELLEN MET KRIS

Voor
zoetekauwen
DE VLASCHAARD

De Vlaschaard waar zoetekauwen thuis zijn. Eén keer per
maand verwent Karine je in ‘De zoete zonde’ met in huis
gemaakte versnaperingen. En sinds kort kan je bij ‘Kokerellen
met Kris’ je eigen lekkernijen maken, zoals notentaart of
paastompoezen.

Jubileumlaan 219
9000 Gent
 09 266 93 44
www.facebook.com/ldc.devlaschaard
 ldc.devlaschaard@stad.gent
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)
Centrumleider: Anne-Marie Klomp
Bereikbaar met openbaar vervoer:
tram 2 en 4 – bus 6, 9 en 38
Openingsuren secretariaat:
Van maandag tot vrijdag open van
9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.
Inschrijven:
De activiteiten waarvoor je moet
inschrijven, zijn aangeduid met het
symbool: ✍
Inschrijven doe je op het secretariaat of via
de website http://activiteitenldc.gent.be.
Om iedereen een gelijke kans te geven,
schrijven we pas in vanaf maandag 2 mei
om 9 uur, tenzij anders vermeld.
Je kunt max. voor 4 personen inschrijven.
Je betaalt contant of met Bancontact (bij
voorkeur contactloos betalen).
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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Al vijf jaar lang serveert Karine in
‘De zoete zonde’ pannenkoeken,
tiramisu, wafels, oliebollen,...
“Vooral die laatste twee zijn erg
in trek. Oliebollen vind je niet
in een brasserie en mijn wafels
zijn echte patisseriewafels. En in
de zomer mag het al eens een
dame blanche zijn met warme
chocoladesaus en slagroom.
Ja, vroeger bij ons thuis waren
we allemaal zoetekauwen! Mijn
papa en zus komen vaak langs
als ik hier bak. Dat is ook mijn
motivatie om het al zo lang te
doen: dat de bezoekers het lekker vinden en dat ze er plezier
van hebben. Het menselijke
contact is voor mij belangrijk.”
Vaste dagen heeft Karine niet.
“Op een dinsdag- of donderdagnamiddag want dan zijn er de

meeste bezoekers. Gemiddeld
bedien ik een 40-tal mensen. Dat
is dus behoorlijk pittig. Enige assistentie is dan ook welkom. Om
de bordjes te helpen dresseren
of eventjes het bakken over te
nemen.”
Kris is van opleiding chef-kok,
was lesgever in het volwassenenonderwijs en geeft als
vrijwilliger zijn kennis graag
door in ‘Kokerellen met Kris’.
“Eén keer per maand komen we
samen. De focus ligt op patisserie. Eenvoudige bereidingen, die
ook voor beginnelingen haalbaar zijn. In mei maken we een
rolbiscuit, in juni eclairs. Het zou
tof zijn mochten we met enkele
mensen een kookploeg kunnen
vormen om feesten in het LDC
op te luisteren.”

Je kunt inschrijven vanaf maandag 2 mei
om 9 uur (tenzij anders vermeld).
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.

Het centrum is gesloten op
•
•
•

Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag
Maandag 6 juni: Pinkstermaaandag
Vrijdag 27 mei: het centrum is beperkt open

Donderdag 5 mei

 12.40 u. op busperron 12

Computerspreekuur

Sint-Pietersstation (bus 28
van 12.47 u. tot Schellebelle), wandeling start om
13.30 u. aan bushalte ‘Dorp’
€ wandelkaart: 12,00 KT 2,40
of per keer: 3,00 KT 0,60
✍ aan onthaal – telefonisch
kan met wandelkaart
L je koopt zelf een busticket

Vrijwilligster Rita helpt je bij
computerproblemen.
 9 u. - 11.30 u. (30 min. per
afspraak)
€ gratis
 5/5, 20/5 (uitzonderlijk op
vrijdag), 2/6, 16/6 en 30/6
✍ vooraf
L geef bij inschrijving je concrete vraag door, gaat het
om pc-organisatie, boek dan
meteen 1 uur
Maandag 9 mei

Verkoop dameshobby
De dameshobby verkoopt
vandaag, morgen en over
morgen zelfgemaakt fijn handwerk in de cafetaria.
Voor een klein prijsje haal je een
uniek stuk in huis.
 14 u.

Gespreksgroep met
Diederik Thuyn
Er wordt een tekst voor gelezen,
je komt gewoon luisteren en
deelt je reacties met andere
deelnemers. Je hoeft zelf niks
op voorhand te lezen. Zo krijg je
misschien zin in lezen of ontdek
je nieuwe dingen: over mensen,
jezelf, het leven...
 14 u. - 16 u.
€ 14,00 KT 2,80 + € 4,00 voor
de kopieën
 9/5, 23/5, 13/6, 27/6

✍
Wandelen
Schellebelle
Begeleiding: Annie.

✍

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven

Vrijdag 13 mei

Kartonnage
Een vierkante doos met deksel

Dinsdag 10 mei



Kunstzinnige vorming
MODERNE MEESTERS:
Mondriaan en de Stijl
We bekijken samen de Stijlbeweging via het werk van
Mondriaan. Ook Van Doesburg,
Rietveld en anderen komen
aan bod.
 9.30 u.
€ 14,00 KT 2,80
 10/5, 24/5, 14/6, 28/6
Donderdag 12 mei

Literatuur samen beleven

tijdens deze vorming met jou
in de wereld van de cognitieve
gedragstherapie en legt het
schema van de vijf G’s uit.
 14 u.
€ gratis

Voordracht
De 5G: Denkfouten de baas

Veel van onze denkprocessen
verlopen onbewust: we staan
er niet echt bij stil. Toch hebben onze gedachten een grote
impact op hoe we ons voelen
en gedragen. Hoe verhouden je
gedachten en gevoelens bij een
gebeurtenis zich tot het gedrag
dat je daarna stelt? En wat is
daarvan het gevolg?
Huispsychologe Merel duikt



op het
secretariaat
inschrijven
kan ook in
de webshop
reeks éénmaal
inschrijven
reeks per les
inschrijven

 Toegankelijk
In 2 namiddagen leert Shirley
je een mooie vierkante doos
maken en met stof bekleden.
Zij zorgt zelf voor het nodige
karton en andere benodigdheden. Jij brengt mee: stof- en een
papierschaar, potlood, lat, gom.
Wil je werken met je eigen stof?
Breng dan een lap van 2 x 25 cm
op totale breedte stof (1m10 1m20) katoen mee (bij voorkeur
patchworkstof ). Anders zorgt
Shirley ook voor de stof.
 14 u.
€ 9,00 KT 1,80 (2 sessies) plus
€ 10,00 voor benodigd
heden, dag zelf betalen aan
Shirley
 13/5, 20/5

DE
VLASCHAARD

✍
Maandag 16 mei

Kokkerellen met Kris
Rolbiscuit met aardbeien
confituur
 14 u.
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Oproep! Nieuwe vrijwilligers gezocht
Wij willen er na 2 moeilijke jaren weer volop voor gaan! Daarom zoeken we nieuwe vrijwilligers:
•

•

Wie voelt zich geroepen om samen met
Kathy recreatieve uitstappen, te voet of
per fiets, in en rond Gent te begeleiden?
Ook het onthaal kan extra hulp gebruiken.

€ 4,50 KT 0,90 + prijs ingrediënten, te betalen aan Kris
dag zelf

✍

TIP!

•

Elke maand zetten wij een in huis gemaakte lekkernij op
het menu. Kook of bak je graag, geef je dan op als helper
voor ‘De Zoete Zonde’.
Interesse? Bel naar 09 266 93 44 en vraag naar Sara.

goede samenwerking is in
een zorgsituatie belangrijk.
 14 u.
€ gratis

✍
Woensdag 18 mei

Spelletjesnamiddag
Rummikub, Mens-erger-je-niet,
Kolonisten van Catan, Uni, een
kartspel,,..
Heb je thuis een leuk spel liggen, breng het mee en zoek
een spelletjespartner.
€ gratis
 18/5, 15/6

Filmforum met
verwelkoming en
nabespreking door de
Rainbow Ambassadors
Pride
Een groep holebi’s zamelt geld
in voor de getroffen gezinnen
tijdens de Britse mijnstaking
in 1984. Dat resulteerde in een
unieke samenwerking tussen
twee totaal verschillende gemeenschappen. Na afloop van
de staking liepen honderden
mijnwerkers mee in de Gay
Pride Parade van juni 1985 in
Londen.
 14.30 u.
€ gratis
L speelduur: 120 minuten
Donderdag 19 mei

Voordracht n.a.v.
mantelzorg-project:
‘Samenspraak’
‘Samenspraak’ is een instrument dat mantelzorgers,
zorgvragers en professionals
helpt om in gesprek te gaan als
evenwaardige partners. Want
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Voordracht
Actief en
gezond
ouder
worden in
eigen buurt
Vrijdag 27 mei
Door Dempsey
(Bewegen op
verwijzingcoach) en
Martine.

Aansluitend op
voordracht:
groepsgesprek voor de
mantelzorgers

 10 u. - 12 u.
€ gratis

✍

Vrijdag 3 juni

Einde-schooljaar barbecue

 15 u.

€ gratis

✍

Zoete zonde
Pannenkoeken
 14 u. tot uitverkocht
Donderdag 26 mei

Hemelvaartsdag
Het LDC is gesloten.
Vrijdag 27 mei
Het LDC is beperkt open.
Wel maaltijden en ontmoetingen, maar onthaal
gesloten.
 9.30 u. - 16 u.

Voordracht
Actief en gezond ouder
worden in eigen buurt
Door Dempsey (Bewegen
op verwijzing-coach) en
Martine
Dempsey en Martine leggen
het belang van bewegen uit
en leren je enkele eenvoudige
oefeningen die je thuis kan
uitvoeren. Ze gaan ook in op
het bewegingsaanbod in de
wijk.
Specifiek voor 65-plussers
uit onze buurt. Een gezond
drankje is voorzien.

De ideale gelegenheid om
samen met je groep de
zomerstop in te zetten. Spreek
daarom samen af en wij zorgen ervoor dat jullie bij elkaar
kunnen zitten aan één tafel.
Vermeld dat wel bij inschrijving. Ook wie geen cursus
volgde of bij een groep hoorde
is welkom!
Menu:
• Zomerse sangria
• Barbecue
Wie extra wensen heeft (vegetarisch, glutenvrij,…): vermeld
dat bij inschrijving.
 11.30 u. deuren open voor
BBQ-deelnemers,
12.15 u. BBQ
€ 22,00 KT 15,40
je kan 20 UiTPAS-punten
ruilen voor € 5,00 korting
✍ t.e.m. 1/6
L cafetaria tijdens BBQ alleen
open voor ingeschreven
deelnemers

Dansfeest met Jos Bielen

 14 u. deuren open voor wie
niet naar de maaltijd komt

€ gratis

Zoete zonde
•
•
•

Donderdag 19 mei: pannenkoeken
Vrijdag 3 juni: zomers gebak
Vrijdag 21 juni: tiramisu

Zoete Zonde
Zomers gebak
 14 u. tot uitverkocht
Maandag 6 juni

Pinkstermaandag
Het LDC is gesloten.

dorpje, ze de man in hun huis
opnemen en hij hun harten verovert. Als er een derde kaapster
op de kust verschijnt, doen
beide zussen er alles aan om
hun gast bij zich te houden.
Met in de hoofdrollen Judi
Dench en Maggie Smith.

Maandag 13 juni

Wandelen
Lokeren
Begeleiding: Annie.
 13.10 u. op busperron 15
Sint-Pietersstation (bus 78
van 13.15 u. tot Lokeren
station), wandeling start
om 14.20 u. aan bushalte
‘Lokeren Station’
€ wandelkaart: 12,00 KT 2,40
of per keer: 3,00 KT 0,60
✍ aan onthaal – telefonisch
kan met wandelkaart

Zoete zonde
Tiramisu
 14 u. tot uitverkocht

 Aanvang
L Informatie

Zitdagen
Je vindt antennewerker Ellen
op maandag en vrijdag (14 u. 16 u.) in Open Huis aan de Leie,
Domien Ingelsstraat 15A. Op
vraag komt ze ook aan huis.
Contactgegevens Ellen:
09 266 93 29, 0470 20 62 80
ellen.vantuyckom@stad.gent

€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven



Buren voor Buren

 14.30 u.
€ 3,00 KT 0,60

✍
L speelduur: 100 minuten
Maandag 27 juni

Kokkerellen met Kris
Dinsdag 21 juni

ANTENNE DRONGEN,
BAARLE, LUCHTEREN

Eclairs gevuld met aardbeienroom
 14 u.
€ 4,50 KT 0,90 + prijs ingrediënten, te betalen aan Kris
dag zelf

✍

Zin om een buur te helpen
bij kleine boodschappen of
klusjes?
Of heb je zelf nood aan een helpende hand? Of een babbel?
Contacteer dan Ellen.



op het
secretariaat
inschrijven
kan ook in
de webshop
reeks éénmaal
inschrijven
reeks per les
inschrijven

 Toegankelijk

Koffie- en gebaknamiddag
Buurtkoffie Drongen
Dinsdag 3 en 10 mei , 7 en
14 juni
Waar? Open Huis aan de Leie Domien Ingelsstraat 15A
 14 u.
€ 3,00
✍ minstens 1 dag op voorhand
vóór 12 u. bij Ellen

DE
VLASCHAARD

Buurtkoffie Baarle

Vrijdag 24 juni

Filmforum met
nabespreking
Ladies in Lavender
Het rustige leventje van twee
ongetrouwde, oudere zussen
wordt abrupt verstoord, wanneer een onbekende gewonde
aanspoelt aan de kust van hun

Donderdag 5 mei en 9 juni
Waar? OC Baarle, Baarledorp
straat 90.
 14 u.
€ 3,00
✍ minstens 1 dag op voorhand
vóór 12 u. bij Ellen
Meer info over deze activiteiten? Probleem met vervoer of
andere vragen?
Contacteer Ellen Van Tuyckom.
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MANILLEN OF WIEZEN

Kaarters welkom
DE WATERSPIEGEL

Houd je van kaarten of wil je het graag leren? Dan kom je weer
aan je trekken in De Waterspiegel. Vriendinnen Marleen en
Leonie heten liefhebbers welkom voor een partijtje manille of
wiezen. Enige voorwaarde is tegen je verlies kunnen.

Meulesteedsesteenweg 510
9000 Gent
 09 266 30 50
www.facebook.com/dewaterspiegel
 ldc.dewaterspiegel@stad.gent
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)
Centrumleider: Anuschka Philips
Bereikbaar met openbaar vervoer: bus 6
Openingsuren secretariaat:
Van maandag tot vrijdag open van
9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.
Inschrijven:
De activiteiten waarvoor je moet
inschrijven, zijn aangeduid met het
symbool: ✍
Inschrijven doe je op het secretariaat
(telefonisch kan enkel voor gratis
activiteiten) of via de website
http://activiteitenldc.gent.be.
Om iedereen een gelijke kans te geven,
schrijven we pas in vanaf maandag 2 mei
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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“Vroeger kaartte ik bij OKRA”,
vertelt Marleen. “Omdat mijn
man hier biljart, zit ik nu vooral
in De Waterspiegel. Ik dacht
dat hier ook kaarters waren,
maar die bleken al een tijdje
naar andere oorden vertrokken. Dus hing ik hier aan het
prikbord een briefje of er nog
andere kaartliefhebbers waren.
De eerste die reageerde, was
Leonie. Nu kaarten we met ons
getweeën, maar met meer is
natuurlijk leuker.”
Marleen kreeg de kaartmicrobe
van thuis uit mee. “Manille of
wiezen, ons grootvader heeft
het aan alle kleinkinderen
geleerd.” Eenzelfde verhaal bij
Leonie. “In onze jeugd had je
in veel huishoudens nog geen
televisie. Tijd genoeg dus om te
kaarten!”
In eerste instantie gaat Marleen

voor manille. “Dat is het meest
bekend en de spelregels zijn
relatief eenvoudig. Je speelt met
32 kaarten, de deler kiest troef,
je moet zoveel mogelijk punten
halen en de tien (de manille) is
de hoogste kaart. Wiezen zit een
stuk ingewikkelder in elkaar.”
Manillen is een leuke ontspanning, maar ook goede
hersengymnastiek: “Je moet
voortdurend bij de pinken zijn
en logisch kunnen denken. We
spelen louter voor het plezier.
Heb je nog nooit manille gespeeld? Geen erg, we leggen je
het uit en al spelend leer je snel
bij. Als speeldag mikken we op
maandag, maar dat is bespreekbaar.”
Interesse? Contacteer Marleen via
marleen.vancauteren@gmail.com
of meld je aan bij het onthaal.

ACTIVITEITENJAAR
STIJLVOL AFSLUITEN

KNABBELMANDJE
Het einde van het activiteitenjaar
komt in zicht. Dat kan je dit jaar met
jouw groep in stijl afsluiten met een
knabbelmandje. Een mand vol lekkers
om op te knabbelen bij een drankje in
onze cafetaria. Reserveer dus tijdig je
knabbelmandje!

NIEUWE MAATSCHAPPELIJK WERKER

Welkom Sielke
Met vragen over hulp- en dienstverlening kan je voortaan
terecht bij Sielke Eeckhout, de nieuwe maatschappelijk werker
van De Waterspiegel. Haar voorgangster Lucie Feijen koos voor
een carrièreswitch bij de dienst Publiekszaken van Stad Gent.
“Ik verving Lucie al een poosje
vanuit de mobiele ploeg. Dat
was voor mij de eerste keer dat
ik met senioren werkte en het
voelde meteen aan als thuiskomen. Ouderen zijn een heel
dankbaar publiek. Dat ik hier nu
vast aan de slag kan gaan, zie ik
dan ook helemaal zitten”, vertelt
Sielke die vroeger wijkwerker
was. “Een groot pluspunt van
een lokaal dienstencentrum is
de multidisciplinaire aanpak.
Probleemsituaties pakken we
als team aan: de ergotherapeut,
de buurtzorger, de verzorgende,
de psycholoog, de antennemedewerker,… En onze werking is
goed ingebed in de buurt. Wij
werken nauw samen met tal
van partners zoals huisdokters,
het wijkgezondheidscentrum,
kinesitherapeuten, het welzijnsbureau. Zo kan je als hulpverlener sneller op de bal spelen.”

De uitdagingen zijn niet min,
beseft Sielke. “Ouderen sukkelen vaak met eenzaamheid
en zijn financieel kwetsbaar. Ze
moeten rondkomen met een
bescheiden pensioen en weten
niet altijd op welke premies en
andere voordelen ze recht hebben. En in onze digitale wereld
verliezen nog heel wat mensen hun weg. Voor sommige
ouderen is het ook moeilijk om
hulp te aanvaarden, want ze
willen anderen niet tot last zijn
of zijn bang hun zelfstandigheid
te verliezen. Daarom probeer
ik altijd te luisteren naar hun
noden en samen met hen aan
de slag te gaan. Iedereen met
vragen, is welkom en net als
mijn collega’s ben ik gebonden
door het beroepsgeheim.”
Sielke Eeckhout: 09 266 30 50,
sielke.eeckhout@stad.gent

In het knabbelmandje zitten onder
meer chips, droge worstjes, olijven, een
tapenade, speltkoekjes en kaasstengels.
“Je kan voor je groep een mand(je)
bestellen tegen € 3,00 per persoon. In
onze cafetaria kan je dan voor je groep
een tafel reserveren en samen het voorbije, toch wel bewogen
jaar uitwuiven ”,
vertelt planner
Heidi Hubens.
“Bedoeling van
deze actie is
om de groepssamenhang te
versterken. En
om groepen te
stimuleren om na de
les wat meer samen te komen in de cafetaria en nog wat gezellig
bij te praten. Dat sociaal contact is door
de coronaperiode wat verloren gegaan.”
Zelf organiseert De Waterspiegel op
vrijdagnamiddag 24 juni een afsluitingsfeest voor alle bezoekers. “We
voorzien in een chocoladebuffet, waarbij je allerlei lekkernijen kan dopen in
gesmolten chocolade die door een chocoladefontein omhoog wordt gepompt!
Voor de muzikale ambiance zorgt onze
biljartvrijwilliger Milo. Hij is ook een
amateur-muzikant en zal je van je stoel
omverblazen met zijn dansmuziek op
synthesizer!”
Reserveer je knabbelmandje vóór 20 mei
aan het onthaal. Inschrijven voor het
afsluitingsfeest kan t.e.m. 16 juni. Voor
meer praktische info: zie agenda op 24/6.
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Je kunt inschrijven vanaf maandag 2 mei
om 9 uur (tenzij anders vermeld).
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.

Knabbelmandje bestellen

Vrijdag 6 mei

Donderdag 12 - zondag 15 mei

Kennismaking:
ABC van de computer
voor echte beginners

Buurtfeesten
Muide-Meulestede

Werken met de muis en het
toetsenbord, typen in Word en
opslaan, map maken, internet,...
 9.30 u. - 11.30 u.
€ kennismaking 6/5 = gratis
14,00 KT 2,80 (4 lessen)
 13/5, 20/5, 24/5, 31/5
✍ aan onthaal, inschrijven
voor lessenreeks kan pas na
kennismaking
L lesgever: André Deroo
Maandag 9 mei

Spelnamiddag
‘voor elk wat wils’
Rummikub, UNO, monopoly,...
of breng zelf een spel mee.
 13.30 u. - 16.30 u.
€ gratis
 ook op 13/6
✍ telefonisch
L Gastvrouw: Yolande Boone.
Locatie: Charlie’s Pub,
WZC De Liberteyt,
Vroonstalledries 22.
Dinsdag 10 mei

Fietsen Bellem (45 km)

 13.30 u. aanwezig,

vertrek stipt om 13.45 u.

TIP!

Zin om de laatste les met jouw
groep in stijl af te sluiten in de
ontmoetingsruimte? Reserveer
dan een mandje met knabbels,
gezellig bij je drankje.

Op maandag
Begeleiding:
Marleen Van
Cauteren.

Welkom op ons terras met
koele drankjes & hotdogkraam.
 10 u. - 18 u.
€ gratis

Buurtfeesten
Muide-Meulestede

Dinsdag 17 mei

Internationale dag tegen
homo- en transfobie
Rainbow-tour Brussel
De Rainbow Ambassadors
laten je de plekken in Brussel
ontdekken waar de LGBTQI+
geschiedenis zich vanaf de
17de eeuw afspeelde.
 samenkomst St.-Pietersstation spoor 11 stipt om
10.15 u., treinticket zelf te
voorzien, reis voordelig
met seniorenticket: € 7,20,
terug om 17 u.
€ Rainbow-tour: 4,00 KT 0,80
✍ aan onthaal vóór 10/5,
max. 20 pers.,
L begeleiding: André Desmet
Woensdag 18 mei

€ fietskaart: 12,00 KT 2,40

Bingo

of per beurt: 3,00 KT 0,60
✍ aan onthaal vóór vertrek

Met sandwiches met uuflakke
en gehakt.
 14 u.
€ 0,20 per blaadje
L met Rudy Schelstraete

Woensdag 11 mei

Volksspelen

 14 u.

€ gratis
 ook op 8/6

✍ aan onthaal
L begeleidster: Annie Landuyt
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€ gratis

✍ vóór 19/5, kan telefonisch
L met Kurd Van De Velde
Vrijdag 20 mei

Zaterdag 14 mei

17 u.

reserveer een tafel in de
ontmoetingsruimte met
jouw groep

Hele programma volgt later.

Nieuw!
Kaarten
(manillen)

 13.30 u. -

€ 3,00 p.p.

✍ aan onthaal vóór 20/5,

Donderdag 19 mei

Spreekuur voor computer/
tablet/smartphone

 10 u. - 12 u. (duur 20’ p.p.)

Infomoment: ‘Hoe actief
en gezond ouder worden
in eigen buurt’
Een beweegcoach legt de
voordelen van lichaamsbeweging uit en je krijgt meteen
ook handige tips en tricks mee
om meer te bewegen thuis en
in je buurt.
 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍ aan onthaal, max. 20 pers.
L sprekers: Dempsey en
Martine Demeyer
Dinsdag 24 mei

Workshop: Kralen rijgen
Je rijgt op staaldraad een halsketting met losse kralen. Lengte
is volgens keuze, met of zonder
slotje, ruime keuze aan kralen.
 14 u. - 17 u.
€ deelname workshop:
4,50 KT 0,90 + kralen aankopen: € 5,00 of € 6,00
✍ vóór 24/5, max. 20 pers.
L lesgeefster: Karina
Vermeersch, zij brengt alle
benodigdheden mee
Maandag 30 mei

Computerworkshop
Foto’s overzetten van je
smartphone of camera naar je
computer
Beelden van je smartphone
overbrengen naar je computer
of omgekeerd. Daarna bewerk
je deze beelden met het programma Foto’s dat standaard

Sneukelnamiddagen
•
•
•

Sluitingsdagen

Dinsdag 10 mei: assortiment taartjes
Maandag 23 mei: pannenkoeken
Dinsdag 14 juni: wafels

 telkens vanaf 14 u., op = op

bij Windows 10 hoort.
Goede basiskennis pc vereist!
Handleiding beschikbaar.
 13.30 u. - 17 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ vóór 18/4, max. 10 pers.
L Meebrengen: laptop, smartphone, eventueel digitale
camera en bijbehorende kabeltjes. Basiskennis pc vereist.
Lesgever: Daniël De Ridder.
Donderdag 2 juni

Grote wandeling Schorisse
Wandelen in natuurreservaat
’t Burreken, door stille bossen
en valleien.
 start wandeling stipt om
14.20 u. aan Schorisse-kerk
€ wandelkaart: 12,00 KT 2,40
of per beurt: 3,00 KT 0,60
✍ aan onthaal of ter plaatse,
telefonisch kan bij geldige
wandelkaart en vóór 11 uur
’s morgens bij carpoolen
L GPS: Zottegemstraat 22,
Schorisse (Maarkedal).
Stevige schoeisel aanbevolen! Wandelvrijwilligers: Chris
Van Hee, Luc Auquier.

•
•

•

Donderdag 26 mei: O.H. Hemelvaart
Vrijdag 27 mei: Beperkt open van 9.30 u. - 16 u.
Maaltijden en ontmoetingen kunnen doorgaan,
maar het onthaal is gesloten.
Maandag 6 juni: Pinkstermaandag

 14 u. - 16 u.

Woensdag 22 juni

€ 3,50 KT 0,70

Bingo

✍ aan onthaal vóór 2/6
L rijlesgever van VSV
Maandag 13 juni

Vrijdag 24 juni

Reparatie-atelier: ‘Help
mijn halssnoer is stuk’

Afsluitingsfeest

Gastvrouw Karina Vermeersch
brengt materiaal mee om
eenvoudige zaken te repareren.
In sommige gevallen krijg je
alleen tips hoe je jouw halssnoer zelf kan repareren. Geen
gouden of zilveren juwelen.
Prijs hangt af van de reparatie.
 14 u. - 17 u.
€ analyse en tips: gratis
Dinsdag 14 juni

Informatieve voordracht
‘Waardig levenseinde voor
iedereen’
Kennismaking met Informatiepunt Zorg bij het levenseinde,
dat je helpt en adviseert bij beslissingen rond het levenseinde.
 14 u. - 15.30 u.
€ gratis
✍ aan onthaal of 09 266 30 50

Dinsdag 7 juni

Donderdag 16 juni

Dagtocht Fietsen
Lokeren (60 km)

Spreekuur voor computer/
tablet/smartphone

 8.45 u. aanwezig,
vertrek stipt om 9 u.
€ zie 10/5
✍ aan onthaal vóór vertrek
L meebrengen: lunchpakket
Donderdag 9 juni

Workshop: Rijvaardigheden
Met onze tips blijf je veilig rijden met de auto in alle omstandigheden.

Met hotdogs als snack.
Zie 18/5.

Zie 19/5.
✍ vóór 16/6, kan telefonisch
Dinsdag 21 juni

Zitdag LevensEinde
InformatieForum (LEIF)
Voor al je vragen over het
levenseinde.
€ gratis
✍ http://www.palliatieve.net/
leif_public of 09 218 94 01

Met een heerlijk chocoladefontein-festijn. Muzikant Milo
blaast je omver met zijn dansmuziek op synthesizer.
 14 u.
€ 6,00 KT 4,20 (dessertbuffet)
optreden is gratis
✍ vóór 17/6, geef jouw voorkeur van tafelschikking door

ANTENNE WONDELGEM
Samen eten
Dinsdag 17 mei en 21 juni
In Villa Ooievaar (sociaal restaurant), Botestraat 131-133.
 11.45 u.
€ 11,00 (sociaal tarief: 5,50 of
3,00 zonder drank) cash te
betalen ter plaatse!
✍ via Jolien tot week vooraf
Dinsdag 3 mei en 7 juni
In Feestzaal Sint-Godelieve,
Sint Godelievestraat 59.
 vanaf 11 u., maaltijd: 12 u.
€ 7,50 (soep, hoofdgerecht en
dessert, excl. drank)
✍ vooraf inschrijven en betalen
is verplicht, tot week vooraf
L i.s.m. Nathalie en Werner,
Sint Godelieve-kring)

 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
WATERSPIEGEL

Antennemedewerker Jolien
komt ook aan huis. Vragen?
Jolien.cosaert@stad.gent of
0476 96 86 79. Bij afwezigheid
kan je altijd terecht in De Waterspiegel: 09 266 30 50.
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IN SEPTEMBER NIEUWE LESGEVER VOOR
CURSISTEN KEYBOARD EN ENGELS

SPELTINCX
Meersemdries 4
9050 Gentbrugge
 09 266 38 96
www.facebook.com/ldcspeltincx
 ldc.speltincx@stad.gent
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)

Afscheid van
Herman en Katrien
Speltincx neemt in juni afscheid van twee vertrouwde
gezichten. Herman Bonne (89) stopt na een carrière van bijna
30 jaar als vrijwillige lesgever notenleer en keyboard. Met hem
zwaait ook Katrien Derese, leerkracht Engelse conservatie, af.

Centrumleider: Sven Claeys
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.,
wij zijn telefonisch bereikbaar van 8.30 u. tot
12.30 u. en van 13.30 u. tot 17.30 u.
Drank verkrijgbaar in de bar:
9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17.30 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 mei
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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“Van mijn vader, die accordeon
speelde, heb ik de liefde voor
de muziek meegekregen. Hij
stuurde mij naar de muziekschool. Evident was dat niet, want
in die tijd hadden muzikanten
een slechte bijnaam: vrouwenlopers en stevige drinkers”, vertelt
Herman. Piano werd zijn lievelingsinstrument. “Zo heb ik mijn
vrouw leren kennen. Met mijn
schone melodieën heb ik haar
verleid!” Herman speelde vele
jaren in amusementsorkesten.
“Schone tijden heb ik beleefd,
maar ook gitzwarte dagen. Toen
bv. twee leden van ons orkest op
de terugweg verongelukt zijn.”
Na al die jaren is Herman nog
altijd even erg gebeten door de
muziekmicrobe. “Als je iets doet,
moet je het goed doen. Op mijn
leeftijd vergeet ik soms veel, maar

muziekpartituren onthoud ik nog
altijd zeer goed. Maar er is een
tijd van komen en gaan.”
Zijn leerlingen Redgy, Evelien,
Philip en Mireille dragen hem op
handen. “Voor Herman is muziek
een passie en die heeft hij op ons
overgedragen. Een geduldige
leraar van wie we alles hebben
geleerd.”
Katrien Derese heeft nog de tijd
meegemaakt dat er een ware
invasie van Engelse cursisten
was. “Veel ouderen hadden op
school geen Engels gekregen en
kwamen hier hun schade inhalen.
Op reis kwam een mondje Engels
goed van pas.” In september keert
ze terug naar Speltincx. “Om
gitaarles te volgen. Muziek was
altijd mijn grote droom, maar
mijn ouders vonden dat geen
beroep en dus werd het njet.”

Fotografie
voor beginners

HISTORISCHE LEZINGEN
DOOR ELS

BOEIENDE
VERHALEN
Historica Els heeft twee grote
passies: geschiedenis en een
goed verhaal. In haar lezingen
combineert ze beide. Mis dus
zeker haar eerste afspraak in
Speltincx niet op 3 juni.

Vanaf vrijdagnamiddag
13 mei brengt Mark
Vyncke je in vijf lessen
de basisbeginselen
van fotografie bij. “Na
deze introductie zien
we wel hoe het verder
evolueert”, aldus Mark.

Woon je in de wijken Gentbrugge of Oud Gentbrugge? Laat je dan
thuis gratis oppikken met de triofiets voor een ritje in de Gentbrugse
Meersen.
Dat kan iedere donderdag of vrijdag in de maand mei.

“Geschiedenis is meer dan een droge
opsomming van vergane dynastieën of veldslagen. Er vallen tal van
boeiende verhalen te rapen en zo zijn
mijn lezingen ook opgevat. Een historisch correct betoog dat leest als een
plot van een spannend boek, met
een voorkeur voor de middeleeuwen
en met aandacht voor het leven van
de gewone mensen,
de plaats van de
vrouw en de
socio-economische
geschiedenis. Onderwerpen die
ook nu nog
relevant zijn”,
aldus Els.
Zoals haar lezing in
juni over het huwelijk tussen Judith
van West-Frankia en Boudewijn met
de Ijzeren Arm, de eerste graaf van
Vlaanderen. “Je kan daaraan tal van
andere onderwerpen linken: het ontstaan van het graafschap Vlaanderen,
de invallen van de Vikings, Karel de
Grote van wie Judith een achterkleinkind was. Het was trouwens al
haar derde huwelijk, eerder was ze
getrouwd met een stiefzoon. Met
Boudewijn trouwde ze zwaar onder
haar stand, zeer tegen de zin van
haar vader en de bisschop.”

Reserveer je rit vooraf telefonisch of via ons onthaal.

Praktische info: zie agenda 3/6.

Van opleiding is Mark grafisch
ontwerper en illustrator. “Maar de
jongste jaren is digitale fotografie mijn nieuwe passie. Aan het
KISP in de Holstraat volgde ik een
opleiding van vijf jaar. Ik doe alles
graag: landschaps-, portret- en
productfotografie, fotoreportages. Die goesting en kennis wil ik
graag met anderen delen.”
Over de opbouw van zijn cursus
heeft Mark al grondig nagedacht.
“We starten met een stuk fotografiegeschiedenis, met natuurlijk de
evolutie van analoge naar digitale fotografie. Nu let op, sommige basisprincipes zijn dezelfde
gebleven. Daarna bekijken we de
verschillende soorten camera’s en
lenzen om miskopen te vermijden.”

“Het volgende luik is: hoe begin
je eraan? Gelukkig zijn de basisinstellingen van alle camera’s
grotendeels hetzelfde. Tot slot
werken we met opdrachten, die
we daarna in de klas bespreken.”
“Voor 500 tot 800 euro heb je al
een degelijk fototoestel”, geeft
Mark nog mee. Van smartphones loopt hij niet echt wild. “Die
kwaliteit is voldoende om door
te sturen naar andere smartphones of naar je computer. Maar
als je die foto’s wilt ontwikkelen?
Dan weet ik het niet hoor. Een
fotograaf moet voor een huwelijksreportage niet afkomen met
een smartphone…”

Praktische info: zie agenda 13/5.

Gratis ritje met triofiets
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Korte wandelingen

Je kunt inschrijven vanaf maandag 2 mei
om 9 uur (tenzij anders vermeld).
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.

Dinsdag 3 mei

ningen met Ilias.
 15.30 u. - 16.30 u.
€ 28,00 KT 5,60 (8 lessen)

Kom op tegen kanker
Praatcafé

 9.30 u.

€ gratis
 3/5, 17/5, 31/5, 14/6, 28/6

✍ kan tot vlak vóór start
Donderdag 5 mei

Fietstocht Schellebelle
Een tocht van 35 km.
 13.45 u. vertrek Speltincx
€ met fietspas: 12,00 KT 2,40
of per tocht: 3,50 KT 0,70
✍ 20 min. vóór vertrek

Samen lezen
Samen praten over en luisteren
naar mooie teksten en gedichten. Iedereen welkom!
 14.30 u. - 15.30 u.
€ gratis
 5/5, 19/5, 2/6
✍ kan tot vlak vóór activiteit
aan onthaal
Maandag 9 mei

Wandeling
Afsnee (Leie en Assels)

 14 u. stipt, verzamelen om
13.45 u. veer Afsnee
€ wandelpas: 12,00 KT 2,40
of per keer: 3,00 KT 0,60
✍ tot dag zelf 10 u.
L Openbaar vervoer: lijnbussen 34 of 35. Begeleiding:
Antoon De Loof en/of Pierre
Van Vynckt.

Wandel iedere dinsdag mee in een rustig
tempo.
 om 14.30 u. in Speltincx
€ gratis
✍ tot vlak vóór vertrek

17 mei is de
internationale dag tegen
holebi- en
transfobie
(IDAHOT). Die
week staat
Speltincx in het
teken van deze
bijzondere
dag. Op 16 mei
komt transman
Samuel De
Schepper zijn
verhaal vertellen.

 ekend van het TV-programma
b
Taboe – laat je kennismaken
met de voor elke trans persoon
lange weg naar een nieuw ‘zijn’.

Donderdag 12 mei

Schoonmaak Bingo

 14 u.

€ 0,20 per bingoformulier
10.000 stappen
We vertrekken telkens aan
Speltincx. Iedereen welkom!
 14 u.
€ wandelpas: 12,00 KT 2,40
of per keer: 3,00 KT 0,60
✍ tot dag zelf aan onthaal

 14 u.
€ gratis

✍ tot dag zelf of via
09 266 38 96

Vrijdag 13 mei

Dinsdag 17 mei

Voordracht: 'Een waardig
einde voor je huisdier'

Kom op tegen kanker
Praatcafé

Wat als je op een bepaald
moment te horen krijgt dat je
dier niet lang meer gaat leven?
Hoe ga je daarmee om en hoe
kan je je dier zo goed mogelijk
verzorgen en begeleiden?
 10 u.
€ gratis
✍ vóór 6/5 aan onthaal of
via 09 266 38 96

Zie 3/5.

Cursus
Beginnen met fotografie?

Donderdag 19 mei

Samen lezen
Zie 5/5.
Vrijdag 20 mei

Ontbijt
Met een optreden van schoolkoor ’t HazenakKOORDje.
 9.30 u.
€ 15,00
✍ vóór 13/5

Dinsdag 10 mei

Zie het artikel op pag. 41.
 14 u.
 13/5, 20/5, 27/5, 10/6, 17/6
✍ vóór 9/5
L breng je eigen fototoestel
mee en geef je e-mail door
bij inschrijving

Actief bewegen van op
een stoel

Maandag 16 mei

Donderdag 26 mei

Voor wie gewone bewegingslessen te zwaar zijn.
Een uurtje aangepaste oefe-

Voordracht
Transman met een missie

Hemelvaart

Samuel De Schepper –
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Maandag 23 mei

Uitverkoop Hobby
Onze hobbyclub verkoopt
mooie spullen in wol gebreid
of gehaakt.
 14 u. - 16 u.

Het LDC is gesloten.

Snoepnamiddagen
Vanaf 14 uur (op = op).
•
•
•
•

Donderdag 5 mei: biscuit
Woensdag 11 mei: wafelbak
Donderdag 19 mei: coupe dame blanche
Donderdag 2 juni: biscuit

Vrijdag 27 mei
Het LDC is beperkt open.
 9 u. - 16.30 u.
L alleen ontmoetingen en
maaltijden

Donderdag 2 juni

Maandag 30 mei

Samen lezen

•
•
•

Woensdag 8 juni: wafelbak
Donderdag 23 juni: coupe brésilienne
Donderdag 30 juni: biscuit

Fietstocht Moortsele
Een tocht van 35 km.
 13.45 u. vertrek Speltincx
L andere info: zie 5/5

L Openbaar vervoer: lijnbus 76. Begeleiding: Antoon
De Loof en/of Pierre Van
Vynckt.
Dinsdag 14 juni

Stadswandeling
‘Wij Gentenaars, van het lam
Gods geschlegen!’
Boeiende verhalentocht met
een kijk op de periode waarin
Jan Van Eyck zijn meesterwerk
voltooide.
 14 u. vertrekpunt: Sint-Stefanuskerk, Sint-Margrietstraat,
einde: Sint-Baafsplein)
€ 3,50 KT 0,60
✍ vóór 25/5

Zie 5/5.

Zie 3/5.
Vrijdag 3 juni

Historische lezing
Het verhaal van Judith van
West-Frankia en Boudewijn
met de IJzeren Arm
Zie artikel op pag. 41.
 14 u. - 16 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ vóór 30/5
Maandag 6 juni

Dinsdag 31 mei

Kom op tegen kanker
Praatcafé
Zie 3/5.

Spreekuur Apple
(iPad, iPhone, Mac)
Individueel en op afspraak.
45’ per persoon.
 9 u. - 12 u.
€ gratis
✍ vóór 25/5 aan onthaal of via
09 266 38 96

Stadswandeling Oostende

 8.40 u. verzamelen vertrekhal Gent-Sint-Pieters

€ 3,00 KT 0,60 + 16,00 voor
de lunch (hoofdgerecht +
koffie)
✍ vóór 20/5
L Begeleiding: William Buysse.
Iedereen zorgt voor eigen
treinticket.

Kom op tegen kanker
Praatcafé

Pinkstermaandag

Woensdag 15 juni

Start basiscursus
smartphone (i.s.m. Vief)
Hoe bellen, sms’en, surfen op
internet of een app installeren?
Breng je smartphone mee.
 9.30 u. - 12.30 u. of
13.30 u. - 16.30 u.
€ 10,00 KT 2,00 (3 sessies)
 15/6, 22/6, 29/6
✍ vóór 10/6

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven

Het LDC is gesloten.
Donderdag 16 juni
Donderdag 9 juni

10.000 Stappen
Zie 12/5.
Maandag 13 juni

Spaghettifestijn
Spaghetti à volonté. Daarna
ambiance met crooner Mr.
MoLoToV.
 11 u. - 16 u.
€ 15,00 KT 10,50
✍ vóór 4/6
L keuze uit vlees of vegetarische spaghetti

Wandeling
Lochristi Azaleapad

 14 u. stipt, verzamelen om
13.45 u. Kerk Lochristi
€ wandelpas: 12,00 KT 2,40
of per keer: 3,00 KT 0,60
✍ tot dag zelf 10 u.

Keyboardconcert
Als afsluiter van ons activiteitenjaar. Moedig je medecursisten aan om samen te komen.
 14 u. deuren open
€ 5,00 (incl. taart en koffie)
✍ vóór 9/6




op het
secretariaat
inschrijven
kan ook in
de webshop
reeks éénmaal
inschrijven
reeks per les
inschrijven

 Toegankelijk

Donderdag 23 juni

10.000 Stappen
Zie 12/5.
Dinsdag 28 juni

SPELTINCX

Kom op tegen kanker
Praatcafé
Zie 3/5.

Spreekuur Apple
(iPad, iPhone, Mac)
Zie 31/5.
✍ vóór 24/6
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HOE JE WONING ENERGIENEUTRAAL MAKEN

Eco lifestyle
TEN HOVE

Begijnhofdries 15
9000 Gent
 09 266 88 88
Begijnhofdries 15
www.facebook.com/
9000 Gent
lokaaldienstencentrum.tenhove
 09 266 88 88
 ldc.tenhove@stad.gent
 www.ocmwgent.be/Ten-Hove
(niet
voor inschrijvingen activiteiten!)
 ldc.tenhove@ocmw.gent
Centrumleider: Maureen Bauwens
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)
Bereikbaar met openbaar vervoer:
Centrumleider: Maureen Bauwens
tram 1 en 4 – bus 3, 17, 18, 38, 39, 65 en 69
Bereikbaar met openbaar vervoer:
Openingsuren secretariaat:
tram 1 en 4 – bus 3, 17, 18, 38, 39, 65 en 69
Van maandag tot vrijdag open van
9 u. tot 12.30Openingsuren
u. en van 13.30 secretariaat:
u. tot 16.30 u.
Van maandag tot vrijdag open van
Inschrijven:
9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.
De activiteiten waarvoor je moet
Inschrijven:
inschrijven, zijn aangeduid
met het
symbool:
✍
De activiteiten waarvoor
je moet
inschrijven,
zijnhet
aangeduid
met
Inschrijven
doe je op
secretariaat
ofhet
via
symbool: ✍
de website http://activiteitenldc.gent.be.
OmInschrijven
iedereen een
gelijke
kans
te geven,
doe je op het secretariaat
schrijven we pas in vanafof
maandag
2 mei
via de website
om
9
uur,
tenzij
anders
vermeld.
http://activiteitenldc.gent.be,
Je kunt max.
voor
4 personen
vanaf
maandag
1 juliinschrijven.
om 9 uur,
tenzij
anders
vermeld.
Je betaalt contant
of met
Bancontact.
Je kunt max. voor 4 personen inschrijven.
Activiteiten en uren onderhevig aan
betaaltwijzigingen.
contant of met
lastJeminute
VoorBancontact.
een laatste
stand
van
zaken,
kun
je
terecht
op aan
het
Activiteiten en uren onderhevig
secretariaat.
last minute wijzigingen. Voor een laatste
stand van zaken,Kansentarief:
kun je terecht
Schrijf rechtstreeks inop
hethet
ldcsecretariaat.
in om jouw
korting te krijgen, online is dit
niet
mogelijk.
Terugbetaling:
Het inschrijvingsgeld
wordt niet
Terugbetaling:
bij annulering,
Het terugbetaald
inschrijvingsgeld
wordt niet
uitzonderingen
enkel in uitzonderingen
overleg met de
terugbetaald
bij annulering,
enkel in overleg met de centrumleider.
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Hoe kan je je woning zo energieneutraal maken en hoe begin
je daaraan zonder zotte kosten te maken? Met de stijgende
energieprijzen vragen die iedereen in de ban houden.
Architect Karina Marte doet je tips aan de hand en bekijkt jouw
(ver)bouwplannen.

Karina is gespecialiseerd in
bio-klimatische architectuur.
“Als ik een klant kan overtuigen
om zijn woning duurzaam te renoveren, is mijn dag geslaagd!”
Duurzaamheid is de rode draad
door haar leven. Niet voor niets
heet haar blog ‘ourecolifestyle’.
“Ik geef graag tips en tricks mee
om je ecologische voetafdruk
zo laag mogelijk te houden. Ik
communiceer graag met mensen, ik vind het belangrijk om
mijn kennis met hen te delen.
Als gemeenschap kunnen wij
veel meer doen als we samenwerken om een zo’n duurzame
en aangename samenleving te
creëren.”
Eerder dit jaar gaf Karina in
Ten Hove een vijfdelige workshop met als thema ‘eco-life’.
“Hoe kan je met kruiden uit je
tuin gezonde drankjes maken?
Of een biologische shampoo

op basis van rozemarijn? De
mogelijkheden zijn eindeloos.
Mijn man en ik gebruiken bv.
koffiegruis om oesterzwammen
op te kweken. Zo kan je dus de
enorme hoeveelheden koffie
resten hergebruiken en herleid
je de verspilling tot nul.”
“In Ten Hove was het de eerste keer dat ik met een ouder
publiek werkte”, vervolgt Karina.
“Dat viel reuze mee, ze stonden
er helemaal open voor. Eigenlijk
vertelde ik hen niets nieuws,
want in hun jeugd leerden ze
van hun (groot)ouders ook allerlei praktische zaken om zo min
mogelijk te verspillen. Ik heb dus
ook veel opgestoken van hen!”
Lezing ‘Stap per stap: zo verlaag ik
mijn energieverbruik’ op 20/5 (zie
agenda).
http://www.ourecolifestyle.com/
blog/

Je kunt inschrijven vanaf maandag 2 mei
om 9 uur (tenzij anders vermeld).
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.

Vergaderingen

Maandag 2 mei

Maandag 9 mei

Vrijdag 13 mei

Vilten: rond een vorm

Demonstratie wol spinnen

Lezing: Positief via de
HOPLA-methode

 9 u. - 12 u.

€ 4,50 KT 0,90 (per keer) plus
eventuele materiaalkosten:
max. € 5,00 te betalen aan
de lesgever

✍
L lesgeefster: Tine Germer

We hopen jullie warm te maken
voor de workshop vanaf 16/5.
 14 u.
€ gratis

✍
L lesgever: Jacqueline
Kerkhoff

Donderdag 5 mei

Dinsdag 10 mei

Lezing: Diabetes

Bloemschikken

'We pluizen samen uit wat
waarheid of mythe is'
 14 u.
€ 3,50 KT 0,70

Zomerkrans om in te drogen
 9.30 u.
€ 4,50 KT 0,90 (per keer plus
eventuele materiaalkosten:
max. € 25,00, te betalen aan
de lesgever)
✍ materiaal bestellen ten laatste op 2/5,
L Bij inschrijving krijg je een
benodigdhedenlijst mee. Wil
je materialen uit de groothandel, geef dat dan door.
Lesgever: Kathleen De
Groote.

✍
L spreker: Carine Seynaeve
Aaidieren met
vzw Stal Deyaert
Cafetaria is alleen open voor
deelnemers aan deze activiteit
Stal Deyaert brengt het goed
gevoel van knuffelen met
dieren naar jou. Katten, honden,
konijntjes, kippen, cavia’s,…
 14 u.
€ 3,50 KT 0,70

✍

Vrijdag 6 mei

Lezing: Op adem komen
Ademhalingsoefeningen
Hoe méér stress je ervaart, hoe
oppervlakkiger je ademt. Op
adem komen door bewuster
te ademen maakt je rustiger.
Bovendien leer je letterlijk op
adem te komen door stil te
staan bij hoe je leeft.
 14 u.
€ 3,50 KT 0,70

✍
L spreker: Caroline Coddens

Overleg en brainstormen
over ons 50-jarig jubileum
Ten Hove bestaat volgend
jaar 50 jaar! Heb je creatieve
ideeën en wil je samen met ons
meedenken, kom dan naar dit
overleg.
 10 u.
€ gratis

✍

Creatief-Be-nieuw-d
Rozen van wc-papier in was
gedregd
 14 u.
€ 4,50 KT 0,90 (per keer)

•
•
•
•

Bar: ma 2/5, 10 u.
Adviesraad: vrij 6/5, 10 u.
Beweging: ma 9/5, 10 u.
Creatief: woe 8/6, 10 u.

De HOPLA-methode leren
gebruiken. Elke letter staat voor
een woord: humaan, open,
positief, lachen, aanvaarden.
 14 u.
€ 3,50 KT 0,70

✍
L spreker: Caroline Coddens
Maandag 16 mei

Vilten: een bloem vilten
Praktische info: zie 2/5.

Nieuw!
Workshop wol spinnen
Je leert hoe je mooie draad kan
spinnen om daarna te gebruiken voor te breien, haken of
weven.
 13.30 u.
€ 13,50 KT 2,70 (3 lessen)
 16/5, 23/5 en 30/5

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven

✍
L lesgever: Jacqueline Kerkhoff
Dinsdag 17 mei

Verhalentocht
met Marc Symoens
Gentbrugge
Over kastelen, boerderijen,
steenbakkerijen; bloemisterijen,
scheepstrekkers, meersen, politieke vetes, herbergen, historische en sociale ontwikkelingen
van een stadsdeel.
 14 u.
€ 3,00 KT 0,60
✍ vóór 10/5,
L start: dienstencentrum De
Felix, Braemkasteelstraat




op het
secretariaat
inschrijven
kan ook in
de webshop
reeks éénmaal
inschrijven
reeks per les
inschrijven

 Toegankelijk

TEN HOVE

✍
L lesgever: Leen Hauman
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Woensdag 18 mei

Bingo

Voordracht van het
Centrum ter Preventie van
Zelfdoding

Woensdag
11 mei en
8 juni

‘Hoe omgaan met iemand die
aan zelfdoding denkt?’
Wat zijn de misverstanden
rond zelfdoding? Hoe kan je
signalen van zelfmoordgedachten herkennen? Wat kan of
mag je doen wanneer iemand
uit je omgeving aan zelfmoord
denkt? Waar kan je terecht voor
hulp of doorverwijzing?
 14 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ vóór 13/5,
L spreker: Lies Vandenbussche

Snoepnamiddag: wafels
Donderdag 19 mei

Wandeling Puyenbroeck
7,64 km, met John De Poortere.
 14.45 u.
€ wandelkaart: 12,00 KT 2,40
of per beurt: 3,00 KT 0,60

✍
L bus 76 Sint-Pietersstation
perron 12 om 13.24 u.
Halte Wachtebeke, Domein
zwembad, start van de
wandeling: 14.45 u.

Scampifestijn
Met verschillende sausen.
 12 u.
€ 18,00 KT 12,60 (incl. aperitief, drank niet inbegrepen)
je kan 20 UiTPAS-punten
ruilen voor € 5,00 korting
✍ vóór 15/5
L vandaag geen andere maaltijden

Dansfeest met Annie en
Paul

 14 u. - 18 u.
€ gratis

Voordracht: ‘Het Majin
Huis en hun werking’
Het Majin huis is een ontmoetingsplek voor mensen die
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geconfronteerd worden met
kanker. Na de voordracht
steken we de straat over voor
een begeleid bezoek met een
koffiemoment ter plaatse.
 14 u.
€ gratis
✍ vóór 16/5

busticket niet inbegrepen)

✍ vóór 19/5,
L begeleider: Eugène Van
Herrewege
Donderdag 26 mei

O.H. Hemelvaart
Het LDC is gesloten.

Vrijdag 20 mei

Vrijdag 27 mei

Lezing: ‘Stap per stap:
zo verlaag ik mijn
energieverbruik!’

Minimumbezetting

Het energieverbruik van je woning beperken is nu meer dan
ooit een prioriteit. Maar hoe
begin je daaraan? En wat als je
huurder bent? Is een architect
nodig bij een grondige renovatie? Breng eventueel je
(ver)bouwplannen mee, om samen jouw toekomst en die van
onze planeet te verbeteren.
 14 u.
€ 3,50 KT 0,70

✍
L spreker: Karina Marte,

Architect, MD Bioklimatische Architectuur

Film: ‘Altijd al anders’
N.a.v. Internationale Dag
tegen Homo- en Transfobie
Nanda is een oudere lesbienne die in een assistentiewoning woont. Deze documentaire toont haar persoonlijk
gevecht tegen discriminatie.
 14 u.
€ gratis

✍
L met verwelkoming en

nabespreking door de
Rainbow Ambassadors

Onthaal gesloten, LDC is alleen
telefonisch bereikbaar en sluit
om 16 u. Wel maaltijden.
Maandag 30 mei

Vilten: structuur vilten
Praktische info: zie 2/5.
Dinsdag 31 mei

Bloemschikken
Kokedama met snijbloemen
✍ materiaal bestellen ten
laatste op 23/5,
Landere info: zie 10/5
Woensdag 1 juni

Lezing: Seksualiteit bij het
ouder worden
'Een uitdaging voor 50 +'
 14 u.
€ 3,50 KT 0,70

✍
L spreker: Carine Seynaeve
Donderdag 2 juni

Gemotiveerd op zwier
Wandeling door het
Miljoenenkwartier
 14 u.
€ 5,00 KT 1,00
✍ vóór 27/5,
L samenkomst Sint-Pietersstation (taxistandplaatsen)

Dinsdag 24 mei

Maandag 6 juni

Uitstap Wetteren

Pinkstermaandag

Rondleiding Den Blakken,
wandeling de Warandeduinen
en bezoek Posthotel (2,5 km).
 13.20 u. verzamelen GentSint-Pietersstation,
terug rond 18.30 u.
€ 3,00 KT 0,60 (trein- of

Het LDC is gesloten.
Dinsdag 7 juni

Creatief-Be-nieuw-d
Schilderijtje van oude
tijdschriften
Materiaal is aanwezig tegen

een klein prijsje of je brengt zelf
een canvasplaat mee (± A4).
L andere info: zie 10/5

veel illustraties wegwijs in de
geschiedenis van de cartografie.
 14 u. - 16 u.
€ 4,50 KT 0,90

Donderdag 9 juni

✍

Aperitiefconcert
Evergreens: lovesongs

Woensdag 15 juni

 11 u. - 13 u.

Snoepnamiddag: ijssalon

€ 10,00 (inclusief 2 glaasjes
aperitief en hapjes)

✍ vóór 2/6,
Vrijdag 10 juni

Lezing: Praten met je dokter
Openheid en een goed gesprek
bij je huisarts en specialist zijn
nodig om duidelijkheid te krijgen bij ziekte en de behandeling.
Ook als patiënt heb je rechten.
 14 u.
€ 3,50 KT 0,70

Donderdag 16 juni

Wandeling Poesele
7,84 km langs de velden rond
Poesele, met John De Poortere.
 14.30 u.
€ wandelkaart: 12,00 KT 2,40
of per beurt: 3,00 KT 0,60

✍
L bus 15 Sint-Pietersstation
perron 9 om 13.48 u.
Halte Poesele Beentjesstraat,
start wandeling 14.30 u.

Vrijdag 24 juni

Lezing: Rugklachten
Tips & tricks om je rug te sparen
Rugklachten voorkomen én
verhelpen. Tips om je rug minder te belasten en hoe wij goed
zitten en liggen en bewegen.
 14 u.
€ 3,50 KT 0,70

✍
L spreker: Caroline Coddens
Woensdag 29 juni

Lezing: Slaap lekker
'Slecht slapen versus
slaapstoornissen, wat kunnen
we eraan doen?'
 14 u.
€ 3,50 KT 0,70

✍
L spreker: Carine Seynaeve

✍
L spreker: Caroline Coddens

ZOMERREEKSEN IN TEN HOVE

Verhalentocht
met Marc Symoens

Reeksen zijn apart te betalen
✍ vooraf inschrijven verplicht, kan al vanaf maandag 2 mei,
L de 10-beurtenkaart kan NIET worden gebruikt

Gentse vrijdagse
marktwandeling
Jarenlang gaat Marc op vrijdag
naar de Vrijdagmarkt, gecombineerd met de oudste prondelmarkt op Bij Sint Jacobs en het
Beverhoutplein, waar je terecht
kunt voor antiek, brocante,
curiosa... Je passeert ook langs
de Groentemarkt, Korenmarkt,
Poeljemarkt en Botermarkt.
 10 u.
€ 3,00 KT 0,60
✍ vóór 3/6,
L start: aan standbeeld Jacob
Van Artevelde, Vrijdagmarkt
Maandag 13 juni

Lezing over cartografie
Google Maps kent iedereen.
Maar hoe werden kaarten
vroeger gemaakt? Wie kwam er
op het idee de aarde ‘in kaart te
brengen’? Stond het noorden
altijd bovenaan? En geloofden
de mensen vroeger dat de aarde
plat was? Caroline De Candt
maakt je in grote lijnen en met

Maandag 4 juli

Zumba

 15.15 u.
€ 21,00 KT 4,20 (6 lessen)
 4/7, 25/7, 1/8, 8/8, 22/8, 5/9

L lesgever: Jesus Cobas
Dinsdag 5 juli

Pilates

 10 u.
€ 21,00 KT 4,20 (6 lessen)
 5/7, 12/7, 16/8, 23/8, 30/8, 6/9

Stoelyoga

 10 u.

€ 17,50 KT 3,50 (5 lessen)
 6/7, 13/7, 20/7, 24/8, 31/8

L lesgever: Hanne Rossey
Donderdag 7 juli

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven

Disco dans

 9.30 u.

€ 24,50 KT 4,90 (7 lessen)
 7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8,



op het
secretariaat
inschrijven
kan ook in
de webshop
reeks éénmaal
inschrijven
reeks per les
inschrijven

L lesgeefster: Johanna Swinkels

18/8, 25/8
L lesgever: Myrim Kuliaslo

Woensdag 6 juli

Jazz dans



€ 24,50 KT 4,90 (7 lessen)
 7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8,

 Toegankelijk

Tai-chi

 10 u.
€ 31,50 KT 6,30 (9 lessen)
 6/7, 13/7, 20/7, 27/7,
3/8,17/8, 24/8, 31/8, 7/9

L lesgever: Tsoe Tsan Yang

 10.45 u.

18/8, 25/8
L lesgever: Myrim Kuliaslo
Vrijdag 8 juli

Yoga

Qi gong

€ 17,50 KT 3,50 (5 lessen)
 6/7, 13/7, 20/7, 24/8, 31/8

€ 17,50 KT 3,50 (5 lessen)
 8/7, 15/7, 19/8, 2/9, 9/9

L lesgever: Hanne Rossey

L lesgeefster: Johanna Swinkels

 13.30 u.

 11 u.

TEN HOVE
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DIGITALE INCLUSIE

Iedereen digitaal mee
“Als lokaal dienstencentrum is het onze taak om de
digitale kloof te verkleinen en onze bezoekers over hun
drempelvrees heen te helpen. Dat doen we via laagdrempelige
instapcursussen, korte workshops, computerspreekuren en
digitale prikkels”, vertelt Cynthia Sioncke van Wibier.

WIBIER

Antwerpsesteenweg 768
9040 Sint-Amandsberg
 09 266 31 00
www.facebook.com/ldc.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 parkeer
plaatsen 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 gepland in mei/juni kan
je inschrijven vanaf maandag 2 mei om
9 uur. Voor activiteiten t.e.m. dinsdag 10 mei
kan dat al vanaf maandag 25 april.
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.
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“Het ene initiatief kent al meer
bijval dan het andere. Vandaar
dat we onze bezoekers oproepen om te laten weten waaraan
zij nood hebben. Want hoe
gerichter we daaraan tegemoet
komen, hoe relevanter we ons
digitaal aanbod kunnen maken”,
zegt Cynthia. Vanzelfsprekend
is dat niet. “We zitten met een
divers publiek”, aldus Cynthia.
“Jongsenioren kunnen doorgaans vlot overweg met digitale
media en zijn op zoek naar specifieke toepassingen. Een groep
senioren toont geen interesse,
terwijl anderen die wel hebben
maar niet weten hoe eraan te
beginnen.”
“We merken dat onze maandelijkse spreekuren, waar je
terecht kan met vragen over je
smartphone en tablet, altijd vol
zitten. Kortlopende cursussen
met praktische toepassingen in
het dagelijkse leven doen het
ook goed. De jongste tijd zetten

we ook in op digitale prikkels:
oefenkansen die je op een ongedwongen manier in contact
brengen met de digitale wereld.
Zo zijn de menukaarten in onze
cafetaria uitgerust met een QRcode, die je met je smartphone
kan inscannen om ons aanbod
te bekijken.”
Ook nieuwe vrijwilligers zijn
altijd welkom. “Onze cursus
‘computer voor beginners’ loopt
direct vol. Wie op de wachtlijst
belandt, moet meteen een jaar
wachten want we hebben maar
een beperkt aantal lesgevers.
Vrijwilligers vinden die mee
zijn met de nieuwste ontwikkelingen, is altijd een uitdaging”,
aldus nog Cynthia.

Suggesties voor initiatieven
om digitaal wijzer te worden?
Kandidaat-computervrijwilliger?
Mail naar cynthia.sioncke@stad.
gent of contacteer ons onthaal.

Voor de activiteiten gepland in mei/juni kan je
inschrijven vanaf maandag 2 mei om 9 uur.
Voor activiteiten t.e.m. 10 mei kan dat al vanaf 25 april.
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.
Maandag 2 mei

Herstellen juwelen en
aanleren basistechnieken

 14 u.

€ 4,50 KT 0,90 (per keer, plus
materiaalkosten)
✍ vóór 29/4,
Dinsdag 3 mei

maken, bestanden ordenen,
internet en e-mails.
 9 u. - 12 u.
€ 24,50 KT 4,90 (7 lessen)
 9, 16, 23 & 30/5, 13, 20 & 27/6
L Basiskennis Windows 10
vereist. Breng je laptop mee
(enkele exemplaren in LDC
beschikbaar).

Donderdag 5 mei

Retouches met Jacqueline
Laat jouw favoriete kleding
stukken herstellen.
 14 u.
€ gratis (wél materiaalkosten)
 5 en 19/5, 2 en 16/6
Maandag 9 mei
Cafetaria gesloten ‘s namiddags

Elke donderdag

 volgens afspraak 14 u. - 16 u.
€ gratis

€ gratis

✍ via Jenny: 0473 80 85 96
Recreatief fietsen

Dinsdag 10 mei

Beervelde (25-30 km)
 13.45 u.
€ fietskaart: 12,00 KT 2,40
of per keer: 3,00 KT 0,60
✍ vóór 5/5
L meebrengen: reserveband,
fluohesje

Voordracht: Een waardig
levenseinde voor iedereen

Maandag 16 mei

Computerworkshop
Aanmelden met Itsme
Een app waarmee je kan inloggen bij de overheid, banken,
verzekeraars,... Je gebruikt telkens dezelfde itsme-code, die
gebonden is aan je smartphone
en simkaart.
 9.30 u. - 12 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ vóór 29/4
L Kennis pc-gebruik, internet
en smartphone vereist.
Meebrengen: smartphone,
identiteitskaart met pincode,
e-mailadres + wachtwoord,
laptop en kaartlezer (laatste
2 ook in LDC beschikbaar).

Pc-spreekuur

Initiatief van Palliatieve Zorg
Gent-Eeklo, i.s.m. LEIF
Word je met een gezondheidsprobleem geconfronteerd of wil
je toekomstige zorg regelen?
Dan kan je terecht bij Informatiepunt Zorg bij het levenseinde.
 14 u. - 15.30 u.
€ gratis
✍ vóór 3/5
L op di 17/5 is er zitdag

Wandelen: Melsen
Met Lieve en Daniël.
 13.30 u.
€ wandelkaart: 12,00 KT 2,40
of per keer: 3,00 KT 0,60
✍ vóór 3/5
Donderdag 12 mei

Leesfan
Het te lezen boek is ‘Boven is
het stil’ van Gerbrand Bakker.
 14.30 u.
€ 3,00 KT 0,60 per keer
✍ vóór 5/5,

Pc-initiatie: vervolgreeks
basiskennis Windows 10

Mantelzorgcafé

Werken met het startscherm,
het bureaublad en de werkbalk.
Externe opslag (memorystick,
externe harde schijf ). Mappen

I.s.m. Coponcho
Lotgenotencontact helpt om de
zorg vol te houden.
 14 u.

Vierdelige vormingreeks
Swipe Café Zorg
Initiatief van Coponcho
Blijf op de hoogte van het snel
veranderde digitale landschap:
• Online een zorgverlener
zoeken
• Online een afspraak maken
met een zorgverlener
• inloggen in je online ziekenfondsdossier
• Werken met het portaal 'Mijn
Gezondheid'
 13.30 u. - 16 u.
€ gratis
 16/5, 30/5, 13/6, 27/6
✍ vóór 9/5
L Breng je laptop, smartphone
of tablet en kaartlezer mee.
Je kent de pincode van je
identiteitskaart.
Dinsdag 17 mei

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven



Zitdag LEIF
Voor al je vragen over het levenseinde. Spreek vooraf af.
 14 u. - 17 u. (1 uur pp)
€ gratis
✍ online: www.palliatieve.net/
leif_public (vraag hulp aan
ons onthaal) of bij Palliatieve
Zorg Gent-Eeklo: 09 218 94 01



op het
secretariaat
inschrijven
kan ook in
de webshop
reeks éénmaal
inschrijven
reeks per les
inschrijven

 Toegankelijk

WIBIER

49

Muzikaal contactmoment

Rondleiding LDC Wibier

Dinsdag 31 mei en 21 juni

Woensdag 4 mei en 1 juni

Voor mantelzorger en persoon met geheugenproblemen.
 14 u.
€ gratis
✍ via maatschappelijk werker Jenny Verstraeten: 0473 80 85 96

Een welkomvrijwilliger neemt je mee
en informeert je over de werking.
 10 u.

Woensdag 18 mei

Duidingsmoment
fototentoonstelling:
‘Liefde is altijd goed’
Fotograaf André Carens maakte 10 kleurrijke portretten van
jonge en minder jonge holebi’s
en trans personen. Daarnaast
tonen we belangrijke momenten in hun leven a.d.h.v.
fotoalbums met familiefoto’s,
foto’s van koppels en foto’s uit
de oude doos.
 10 u.
€ gratis
✍ vóór 11/5 (alleen voor
duidingsmoment)
L tentoonstelling is hele week
vrij te bezoeken
Donderdag 19 mei

Sportief fietsen
Wachtebeke (35-40 km)
 13.45 u.
€ fietskaart: 12,00 KT 2,40
of per keer: 3,00 KT 0,60
✍ vóór 12/5
L meebrengen: reserveband,
fluohesje

TIP!
Duofiets
Nu de lente
in het land is:
vergeet niet
jouw ritje met
de duofiets
te reserveren.
Laat het weten
aan jouw vrijwilliger of contacteer Jenny
Verstraeten:
09 266 33 78.

muziek door Yves Verlinden.
 14 u. - 16.30 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ vóór 17/5,
L minimaal 6 deelnemers
Woensdag 25 mei

Hoe werkt je spijsverteringsstelsel? Hoe kan je door voeding en levenswijze darmkanker voorkomen?
 10 u. - 12 u.
€ gratis
✍ vóór 10/6

Café chantant
Met aanstekelijke klassiekers!
 14 u.
€ gratis
✍ vóór 18/5

Maandag 20 juni

Herstellen juwelen en
aanleren basistechnieken
Zie 2/5.
✍ vóór 13/6,

Donderdag 9 juni

Recreatief fietsen
St-Denijs-Westrem (25-30 km)
Zie 12/5.
✍ vóór 2/6

Voordracht rond
ouderenmisbehandeling
Hoe kan je het herkennen en
waar kan je naartoe als je signalen opvangt? Met huispsychologe Katrien Vandepitte.
 14 u.
€ gratis
✍ vóór 2/6

Centrumraad

 14 u.
L agendapunten indienen
vóór 13/6 bij centrumleider
Wouter
Woensdag 22 juni

Café Chantant –
Gentse Feesten Revue
Zie 25/5.
✍ vóór 15/6
Donderdag 23 juni

Mantelzorgcafé
Zie 12/5.

Dinsdag 14 juni
Maandag 23 mei

Smartphone en tablet
spreekuur i.s.m. SAVA
Je kan terecht bij een student
van het Sint-Janscollege.
 volgens afspraak 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍ vóór 16/5
L meebrengen: handleiding,
je opgeladen toestel

Wandelen: Massemen
Zie 10/5.
✍ vóór 7/6
Donderdag 16 juni

Sportief fietsen
Zevergem (35-40 km)
Zie 19/5.
✍ vóór 9/6

De machtige koorwerken
van Beethoven
Lezingen met filmbeelden en

50

Zomerbar
Aperitieven en cocktails
drinken, ambiance verzekerd.
 16 u.
€ gratis, hapjes en drankjes
afrekenen op moment zelf
✍ verplicht vóór 17/6
Maandag 27 juni

Vrijdag 17 juni
Dinsdag 24 mei

Vrijdag 24 juni

Voordracht
Darmkankerpreventie
Met voedings- en gezondheidscoach Helena Vervaet.

Smartphone en tablet
spreekuur i.s.m. SAVA
Zie 23/5.
✍ vóór 20/6

Het centrum is gesloten op
•
•
•

Vrijdag 13 mei: vrijwilligersuitstap
Donderdag 26 mei: O.H. Hemelvaart
Maandag 6 juni: Pinkstermaandag

Burenzorggroep Westveld
Boodschappenbus Westveld

Het centrum is open met
minimale dienstverlening op
•

Vrijdag 27 mei: onthaal gesloten,
geen activiteiten, wel maaltijden.
 9.30 u. - 16 u.

Antenne DampoortHeilig Hart-Scheldeoord

Oostakker Aldi: 13/5, 10/6
Westveld Aldi: 20/5, 17/6
Oostakker Carrefour: 27/5, 24/6
Westveld Carrefour: 6/5, 3/6
 10 u.
€ 5,00 KT 3,00
✍ min. 3 dagen vooraf bij Ruth
De Craene: 0478 97 20 25
L opstappen aan de Kring of
het Paradijsvogelplein

Buurtkoffie Scheldeoord

Buurtmaaltijd

Antenne Oostakker

Dinsdag 3/5 en 7/6
€ 5,50
✍ via vrijwilligers van Burenzorggroep Westveld of Dalila
Amri: 0478 87 06 74 of
dalila.amri@stad.gent

Buurtkoffie Sint-Bernadette
Vrijdag 13/5, 27/5, 10/6, 24/6
 14 u. - 16.30 u.
L Novacentrum,
Sint-Bernadettestraat 132

Donderdag 19/5 en 16/6
 14 u. - 16.30 u.
L Buurthuisje, Wolterslaan 16
Contact: Sarah De Graeve:
0477 96 35 14 of
sarah.degraeve@stad.gent
of Kathleen Van Bouwel:
0477 63 02 95 of
kathleen.vanbouwel@stad.gent

Buurtmaaltijd
Donderdag 19 mei en 23 juni
 19 mei: 5,50 / 23 juni: 10,00
✍ via 0475 79 17 72 (bellen op
ma, do en vrij-voormiddag)
L OCO, Pijphoekstraat 30

Infomoment Zorgvolmacht

Zitdag
Elke donderdag, 10 u. - 12 u.
L Open Huis, Gasthuisstraat 2A
Contact: Mia Trappeniers:
0478 87 06 79 of
mia.trappeniers@stad.gent
of Kathleen Van Bouwel:
0477 63 02 95 of
kathleen.vanbouwel@stad.gent

Antenne Kanaaldorpen
Buurtmaaltijd en kaarting
Desteldonk
15/5, 19/5, 2/6, 16/6
 11.45 u. (maaltijd)
13 u. (kaarting)
€ 5,50
✍ bij Ria Baele: 0497 74 24 68,
tot 5 dagen vooraf
L De Kring, Rechtstraat 49

Ontmoetingsruimte
Elke maandag, 14 u. - 17 u.
Activiteit in de ontmoetingsruimte in het Dorpspunt. Je kan
er ook voor een zacht prijsje
een drankje consumeren.
L Sint-Kruis-Winkeldorp 63

Weekend 7/5 en 8/5
Programma wordt rondgedragen in elke brievenbus.

I.s.m. OKRA Oostakker
Donderdag 12/5
Wat houdt dit in en welke stappen moet je ondernemen?
 14 u.
L WZC Vincenthof,
Gasthuisstraat 10

Georganiseerde wandeling

Surplusactiviteit

Zaterdag 7/5
 14 u. (vertrek LDC Wibier)
✍ via Jenny: 0473 80 85 96
L max. 25 personen

Donderdag 30/6
Voor ouderen die niet meer kunnen aansluiten bij activiteiten
van bestaande verenigingen.

Donderdag 20/5, 17/6
 11.45 u.
✍ tot 5 dagen vooraf bij Joke
Bottelberge: 0472 18 88 08
L Open Huis Winkele,
Sint-Kruis-Winkeldorp 17

Zitdag in LDC Wibier

Rummikub

Zitdag

Elke woensdag, 10 u. - 12 u.
Contact: Jenny Verstraeten:
09 266 33 78,
jenny.verstraeten@stad.gent
Mobiliteitsproblemen? Wij
komen graag op huisbezoek.

Elke woensdag, 14 u. - 16 u.
L Open Huis, Gasthuisstraat 2A

Elke dinsdag, 10 u. - 12 u.
L in het Dorpspunt,
Sint-Kruis-Winkeldorp 63
Contactgegevens: Joke
Bottelberge: 0472 18 88 08 of
joke.bottelberge@stad.gent

Feestweekend Westveld

Boodschappenbus
Informeren en inschrijven kan
via Mia: 0478 87 06 79

Buurtmaaltijd

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven
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Wat doen mantelzorgers
om ook eens wat tijd voor
zichzelf te nemen? “Je kan
niet thuis tussen vier muren
blijven zitten, anders houd
je de zorg niet vol. Je moet
elders energie opdoen. Een
mantelzorgcafé, waarbij je
ervaringen uitwisselt met
andere mantelzorgers, is een
goede uitlaatklep”, getuigt
Johan.

Mantelzorgcafé
is een uitlaatklep
Johan is één van de vaste
deelnemers van het mantelzorgcafé dat maandelijks samenkomt in Wibier.
“Hier krijg ik energie die
ik kan gebruiken voor
andere zaken. Zo heb ik in
het LDC meegeholpen bij
het uitdelen van de gele
dozen.”
Eenzelfde geluid bij Luk.
“Het mantelzorgcafé
verbreedt mijn horizon. Je
leert veel bij, je breekt uit
je cocon en het helpt om
te relativeren. Ik keer altijd
met een leeggemaakt, fris
hoofd terug naar huis. Je
denkt aan andere zaken
dan de dagelijkse beslommeringen.”
Onbegrip
Rita (86) zorgt voor haar
partner. “Eén dag in de
week verblijft hij in een
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dagverzorgingscentrum.
Zo kan ik eens ontspannen boodschappen doen.
Anders ben ik gehaast
om thuis te komen, want
ik laat hem niet graag
alleen. Op mijn vrije dag
speel ik ook rummikub
in Wibier en ben ik bezig
op mijn computer. Als ik
efkes stoom moet aflaten,
vlucht ik weg met mijn
auto. Autorijden kalmeert
mij. Mijn auto is mijn
vriend! Wat mij het meest
pijn doet, is het onbegrip
van mijn omgeving. Als
ik eens alleen weg ben,
klinkt het haast verwijtend dat ik mijn vriend
aan zijn lot overlaat. Ik
weet wat ik voor hem allemaal doe. Mijn geweten
is zuiver.”
“Mensen schijnen te
vergeten dat hoe ouder

je wordt, hoe moeilijker
het wordt om de zorg
vol te houden. Voor ons
is er geen alternatief tot
je op je limieten botst”,
beaamt Roos, die nu
zelf een beroep doet op
poetshulp. “Zumba, latino
moves, Spaanse les zijn
activiteiten waarbij ik mijn
zinnen kan verzetten. En
met mijn ex-collega’s ga
ik regelmatig op restaurant.”
Willy en zijn broer zorgen
samen voor hun 96-jarige
moeder, die in een WZC
woont. “Op zondag gaan
we met haar altijd een
koffie drinken, zoals we
het vroeger gewoon waren. Wekelijks houd ik een
dag vrij om mij eens uit
te leven: muziek spelen
(keyboards en drums),
fietsen, naar de bib gaan.”

Verwen eens
een mantelzorger
23 juni is de Dag van de Mantelzorg. Op deze symbolische
dag staan alle mantelzorgers
centraal. Zij zorgen dag in dag
uit voor een persoon die hen
na aan het hart ligt.
Ken jij een mantelzorger
die het verdient om in de
bloemetjes gezet te worden?
Doe hem of haar een verwen
moment cadeau!
Dat kan door de mantelzorger
vanaf 1 mei tot 12 juni in te
schrijven op www.stad.gent/
you-time. Geen internet? Bel
dan Gentinfo 09 210 10 10.
Medewerkers van de Stad
Gent nemen dan contact op
en gaan langs voor een goeie
babbel. En ze hebben ook nog
eens een leuke attentie bij.

INFORMATIE
BEURS 2022 GENT
19, 20, 21-05

10.00 - 18.00 uur
FLANDERS EXPO

voor mensen
met een beperking en ouderen

: Meer dan 40 lezingen
: GRATIS woonadvies
gratis ticket en alle info: www.reva.be

REVA

19, 20, 21-05

2022 GENT

voor mensen met een beperking en ouderen

TOEGANGSKAART

10.00 - 18.00 uur
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FLANDERS EXPO
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keten
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deelnemende producenten & meer info: www.oost-vlaanderen.be/korte-keten-spaaractie

