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Beste senior
Wat hebben we onze Gentse
Feesten gemist! Twee edities
geschrapt door corona, maar
vanaf 15 juli barst het feestgedruis
opnieuw los. We kijken er hard naar
uit. Linda en Gilbert, vrijwilligers
in LDC Ten Hove, nog net dat
tikkeltje meer. Zij lopen elk jaar
mee in de Stroppenommegang
op vrijdagavond, al sinds het
illustere jaar 2000, toen Gent de
500ste ‘verjaardag’ van Keizer Karel
herdacht. Ze vertellen daar graag
over in het openingsartikel.
Voor wie graag in zijn eigen knusse
zetel een boek leest, is er geweldig
nieuws: ‘Bib aan huis’ brengt je
favoriete meesterwerken gratis
op schoot! Hoe het werkt, lees je
enkele bladzijden verderop.
Het leven is helaas niet altijd
een feest. Als je de pech hebt
je partner te verliezen, dan
kan je troost vinden in een
nieuwe rouwzorggroep. Op
30 augustus is er een infosessie in
woonzorgcentrum De Vijvers.
Tot slot, een belangrijke oproep
aan onze lezers: verleng snel en
eenvoudig je gratis abonnement
zodat je WIJS automatisch blijft
krijgen.
Rudy Coddens
Schepen van Sociaal beleid,
Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg,
Seniorenbeleid en Financiën

Verleng je abonnement op Wijs
Wil je Wijs blijven ontvangen? Dan moet je jouw gratis abonnement
verlengen. Hoe? Je kan kiezen uit diverse mogelijkheden. We zetten ze voor
jou op een rijtje op pagina 4.
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GENTSE FEESTEN

“We blijven gaan,
ge kunt ons niet
tegenhouden”
“Al sinds 2000 lopen we tijdens de Gentse Feesten mee in de
Stroppenommegang, in de entourage van Keizer Karel. Twee jaar
hebben we dat moeten missen door corona. Allemaal kijken we
er weer naar uit om onze toer te doen.”
Linda Verschatse en haar
man Gilbert De Ghouy
zijn beiden vrijwilligers
in LDC Ten Hove. “Wij zijn
geboren en getogen Gentenaars. Tijdens de Gentse
Feesten namen we nooit
vakantie. Elk jaar gingen
we kijken naar de Stroppendragers en zongen
we Klokke Roeland mee.
Via een schoonbroer van
ons werden we lid van
de vzw Keizer Karel Gent.
Edelen en notabelen
die ook meegaan in de
Stroppenommegang om
de veroordeling van de
opstandige Gentenaars
uit te spreken. “

Ongelooflijke kick
Het bestuur van de vereniging wees Gilbert
de rol van Hugues de
Melun toe, burggraaf
van Gent, en Linda die
van zijn dame, Yolande
de Werchin. “Omdat een
burggraaf de hoogste notabele in rang is, komen
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we als eersten uit het
Gravensteen gestapt. Na
al die jaren bezorgt ons
dat nog altijd kippenvel.
Gent valt stil. Je hoort alleen nog de belleman en
het trompetgeschal van
de Thebanen die de stoet
voorafgaan. Het volk staat
in rijen dicht te kijken. Dat
geeft een ongelooflijke
kick. Alleen als Keizer
Karel buitenkomt, klinkt
er awoert-geroep.”
Linda en Gilbert hebben
zich grondig verdiept in
hun personages. “Voor
onze kostuums baseerden we ons op afbeeldingen uit die tijd, want
ze moesten historisch
correct zijn. Ik heb ze zelf
gemaakt in het naaiatelier
van Ten Hove, met hulp
van de lesgeefster die ook
de couturière was van de
Stichting”, vertelt Linda.

Stuntman Gust
De Gentse Feesten blijven
iets unieks. “Vroeger gin-

gen we alle dagen, maar
dat is nu toch verminderd. We planden nooit
veel op voorhand. En
ook al spraken we nooit
af, altijd kwamen we wel
bekenden tegen. We waren er al bij van de vroege
jaren 70. Toen zaten we
veel aan Sint-Jacobs:
de tafels en stoelen van
Samyn, het dreupelkot,
het podium tegen de
kerk. Alles kon toen nog
tijdens de Feesten. Zoals
de stunts van Gust de
wortelschreper. Op de
Korenmarkt was er
ambiance met André
Vanhove. Er was het vuurwerk aan het belfort. In
onze jongere tijd waren
de Feesten echt nog van
de Gentenaars. Nu zijn
ze te groot geworden
voor hun eigen goed, het
spontane is verdwenen.
Maar we blijven gaan,
ge kunt ons niet tegenhouden”, aldus Linda
en Gilbert.

Gent
valt stil

15.07

DANS- EN LIEDJESNAMIDDAG
Swing de Gentse Feesten in tijdens
een dans- en liedjesnamiddag met
dj Claude. Gratis!
De Mantel

18.07

GENTSE QUIZ
Wa zegde? Woar es da? Geen winnaars of verliezers in deze Gentse
quiz, wel veel leute en plezier.
Met Gentsche sneukelingen.
Speltincx

19.07

GENTSE FEESTEN-WANDELING
Verhalentocht midden in het
Gentse Feesten-gedruis, over
feesten in de stad door de
eeuwen heen.
Ten Hove

20.07

OLIEBOLLEN MET
GENTSE CHANSONS
Zing uit volle borst mee met
Gentse chansons en geniet intussen van vers gebakken oliebollen.
De Boei
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KORT

(Voor)inschrijving
activiteiten
Een groot verschil met vorige jaren is
dat nieuwe deelnemers en bezoekers
die met beurtenkaarten werken, pas
kunnen inschrijven vanaf de maandag
na de doe-mee-week.
Tijdens de doe-mee-week (12 - 16
september) zijn dus geen nieuwe
inschrijvingen mogelijk. Het accent in
die week ligt op het proeven van ons
activiteitenaanbod. Bevalt iets jou,
dan kan je je vanaf de maandag na de
doe-mee-week inschrijven. Om alles
vlot te laten verlopen, staan er op die
maandagvoormiddag 19 september
uitzonderlijk geen activiteiten gepland.
We zetten hieronder alles nog eens op
een rijtje.
• Met een abonnement: vanaf
16 augustus tot en met vrijdag
9 september kan je je abonnement
van je bewegingsactiviteit verlengen voor het nieuwe seizoen.
Je betaalt dus een nieuw abonnement (alleen voor deelnemers
afgelopen seizoen). Dat geldt ook
voor de vervolgreeks van taal- en
computercursussen.
Stap je over van een tienbeurten
kaart naar een abonnement, dan
kan je je ook in deze periode
inschrijven. De resterende beurten
worden dan in mindering gebracht.
• Met een tienbeurtenkaart: hiervoor moet je je opnieuw inschrijven (= op de lijst laten plaatsen).
Dat kan pas vanaf maandag
19 september (na de doe-meeweek). Ook als je huidige kaart
nog niet opgebruikt is, moet je dit
doen. Alleen zo ben je zeker van
jouw plaats in de groep.
• Met instapgeld: volg je al een
atelier met instapgeld, dan kan je
dat verlengen vanaf 16 augustus.
• Vrij inschrijven: voor iedereen
vanaf maandag 19 september
(tenzij anders vermeld in de
agenda).
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Verleng je abonnement op Wijs
Wil je Wijs blijven ontvangen? Dan moet je jouw gratis abonnement
verlengen. Je krijgt hiervoor de tijd tot eind oktober. Van uitstel komt vaak
afstel, dus doe het vooral zo snel mogelijk. Je abonnement verlengen is heel
eenvoudig. Je kan kiezen uit maar liefst zes mogelijkheden. We zetten ze
voor jou op een rijtje.
Kan je vlot overweg met de computer? Dan kan je jouw abonnement
verlengen door een online antwoordformulier in te vullen. Dat formulier
vind je op www.stad.gent/wijs.
Je kan ook de QR code op het schutblad bij deze Wijs scannen. Die brengt
je rechtstreeks naar het antwoordformulier.
Heb je geen toegang tot het internet? Dan kan je bellen naar Gentinfo:
09 210 10 10. Zij noteren dan meteen jouw gegevens.
Een vierde optie is de antwoordkaart, die je bij deze Wijs vindt, in te vullen. Je kan deze gratis via de post versturen. Een postzegel hoeft dus niet.
Of je kan de antwoordkaart in de brievenbus van je dienstencentrum
deponeren.
Een laatste mogelijkheid is om naar het onthaal van jouw lokaal dienstencentrum te gaan. Een medewerker zorgt ervoor dat jouw abonnement
verlengd wordt.

Post, mail of onthaal
Je kan Wijs ook lezen via het internet, op je scherm. Als je dat wil, krijg je
een mail in je mailbox die je verwittigt wanneer een nieuwe editie klaar
staat.
In het antwoordformulier kan je aangeven hoe je Wijs wilt lezen: als een
papieren magazine dat je ontvangt via de post of digitaal op je scherm,
of beide. Een nieuwe mogelijkheid is om een exemplaar zelf op te halen
aan het onthaal van je lokaal dienstencentrum. Zeker voor bezoekers en
vrijwilligers die regelmatig langs gaan in hun LDC is dat een handige optie
en zo help je ook de portkosten drukken.
Wil je Wijs liever niet blijven ontvangen, dan hoef je dus niks te doen.
Jouw abonnement wordt dan automatisch vanaf november stopgezet.

In beweging blijven met dementie
Gezond leven? Dat is onmogelijk zonder voldoende lichaamsbeweging.
Zelfs als je ziek wordt, kan dit ervoor zorgen dat je je langer goed voelt.
Je blijft fitter, slaapt beter en het helpt om onrust te verminderen.
Voor een gezonde bewegingsmix wissel je zitten, staan en bewegen af. Maar
hoe begin je daar nu aan?
Tijdens de eenmalige gratis sessie ‘Actief ouder worden’ van de Sportdienst
legt een beweegcoach je alle voordelen van lichaamsbeweging uit. Je krijgt
meteen ook handige tips en tricks mee om meer te bewegen.
Wanneer? Vrijdag 1 juli om 14 u.
Waar? WZC Zuiderlicht, Zuidbroek 8, Gent - Mariakerke
Voor wie? Voor personen met dementie en hun mantelzorgers
Inschrijven kan via 0478 93 25 73 of dementievriendelijk@stad.gent

VOOR 55+ VAN WIE PARTNER
OVERLEDEN IS

Ben je een 55-plusser van
wie de partner tussen één
en vijf jaar terug overleden is
en heb je het moeilijk om je
leven weer vorm te geven?
Dan kan je vanaf het najaar
in LDC De Knoop aansluiten
bij een rouwzorggroep. Want
lotgenotencontact kan
helend werken.

Rouwzorggroep
Het gaat om een initiatief van De
Knoop en Woonzorgcentrum De
Vijvers, in samenwerking met vzw
ConTempo die over het hele land
rouwzorgtrajecten organiseert.
“Rouw is bij iedereen anders en het
verdriet kan plots weer bovenkomen.
Bv. als je een liedje hoort, dat aan je
geliefde doet terugdenken”, vertellen
psychologen Delfien Van Hoe van
De Knoop en Celien Scheire van De
Vijvers. “Het is vooral belangrijk dat je
niet alleen achterblijft met je verdriet.
Daarom is dit initiatief bedoeld voor
mensen die moeilijk iemand vinden
om erover te praten en vastlopen in
hun verdriet. In de rouwzorggroep
deel je, onder professionele begeleiding en in een vertrouwelijke sfeer,
ervaringen en verhalen en ben je
elkaar tot steun. Zo leer je omgaan
met verlies, krijg je inzicht wat er
met je aan de hand is en bouw je aan
een nieuwe toekomst. Herkenning
vinden van je verdriet, ervaringen
delen, niets hoeven uit te leggen,
lachen om een herinnering, praten
over wat geweest is en wat komen

kan: het contact met lotgenoten kan
zeer helend werken.”

Alles bespreekbaar
De inhoud van het hele rouwzorg
traject wordt grotendeels vormgegeven door vzw ConTempo. “Zij hebben
hiermee veel ervaring”, aldus Celien
en Delfien. “Hoe verder gaan met je
leven? Wat met intimiteit? Nieuwe
herinneringen maken. Via wandelingen je hoofd leegmaken. Maar
wat als je moeilijk blijf weet met je
verdriet en je gevoelens opkropt?
Hoe raak je daaruit? Kortom alles is
bespreekbaar.”
“Op 30 augustus is er een infosessie
voor alle geïnteresseerden, daarna
volgt een intakegesprek voor wie wil
deelnemen aan de rouwgroep. “Daarbij luisteren we naar jouw verhaal
en toetsen we je verwachtingen af.
De rouwgroep richt zich tot mensen
van wie de partner minstens een
jaar overleden is. De ervaring leert
dat het anders nog te zwaar is om
erover te praten. We vragen ook dat
je zoveel mogelijk sessies bijwoont.

Het maximumaantal deelnemers
bedraagt 14. Hilde Dewitte, psycholoog bij ConTempo, begeleidt de
sessies, waarbij telkens ook één van
ons aanwezig zal zijn.”

Praktische info
• Infosessie op 30/8 om 18.30 u.
in WZC De Vijvers, Walstraat 1

✍ via onthaal De Vijvers:
09 266 30 66
• Intakegesprek

✍ via delfien.vanhoe@stad.
gent of 09 266 30 87
• Rouwzorggroep telkens op
dinsdag, 14 u. - 16.30 u. in
LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125

 13/9, 4/10, 25/10, 22/11,
13/12, 10/1, 31/1, 21/2
€ gratis
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EXPO MET HEDENDAAGSE KUNST
ALS INSPIRATIEBRON

Tijdens de doe-mee-week in
september willen vrijwilligers
Bert D’harte en John
Eggermont uitpakken met
een tentoonstelling, waarbij
bezoekers van alle LDC’s eigen
werk tonen met hedendaagse
kunst als inspiratiebron. Meer
weten? Kom dan zeker naar een
inspiratiesessie in De Knoop op
woensdag 6 juli.

“Kunst hoeft niet
per se mooi te zijn”
“Zelf vinden we hedendaagse kunst
boeiend en die liefde willen we delen
met andere generatiegenoten”, vertellen Bert en John. “Want ook voor
de huidige generatie senioren moet
het mogelijk zijn om dit soort kunst
te creëren. Ook al beseffen we dat die
nu niet direct ‘en vogue’ is, al zeker
niet in de creatieve ateliers van de lokale dienstencentra. Daarvoor dient
ook die inspiratiesessie, om te tonen
hoe breed die kunststroming gaat en
hoe boeiend ze wel kan zijn. We laten
ons licht schijnen over realisaties van
belangrijke hedendaagse artiesten
zoals Joseph Beuys, Jackson Pollock,
Panamarenko, Roger Raveel, Berlinde
De Bruyckere, Michaël Borremans,…
Als je geconfronteerd wordt met de
monumentale tekeningen in houtskool van een Rinus van de Velde, krijg
je misschien ook goesting om zoiets
groots te maken. Niet door het plat te
kopiëren, wel door het te hermaken
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zodat het je eigen werk wordt. Daar
willen we naartoe.”

Niet vree schuune
“We vatten ons initiatief op als een
open atelier. Waarbij we je uitnodigen om met een open geest te
komen”, vervolgen Bert en John.
“Mensen zoeken een houvast en
vallen daardoor vaak terug op wat ze
het best kunnen. Dat patroon willen
we doorbreken. Daarom tonen we
goeie voorbeelden die als inspiratie
kunnen dienen. Iets fris, iets nieuws,
iets origineels met een hoek af. Zoals
de schilderijen van een Borremans,
waarbij je nooit weet wat je precies
ziet. We moeten afstappen van het
idee dat kunst mooi moet zijn. Het
mag ook eens ‘niet vree schuune’ zijn,
waarbij je je als toeschouwer vragen
stelt. Een kunstwerk bestaat juist in
de dialoog tussen de kijker en de
kunstenaar.”

Hotspot
“De volgende stap is om met alle
geïnteresseerde senioren na te
denken over de inhoud en opstelling
van de werken”, stippen Bert en John
aan. “De hotspot wordt in elk geval
De Knoop. Daar willen we in een
open volume in de cafetaria, naast en
onder de trap langs een glazen wand
die uitgeeft op straat, een grote
stelling plaatsen waarop alle kunstwerken een plaats krijgen. We spelen
ook met het idee om een catalogus
uit te geven en er een rondreizende
tentoonstelling langs andere LDC’s
van te maken. We zien wel wat het
geeft. Het wordt in elk geval een collectief gebeuren met veel inspraak,
participatie en inspiratie.”
Inspiratiesessie op 6 juli, 10 u. - 12 u.
in De Knoop. Meer info via mail:
bert.dharte@proximus.be
Johnenida@telenet.be

Wapen je tegen warm weer
De zomers worden almaar heter, zeker in de stad. Op die
warme dagen zijn met name ouderen een erg kwetsbare
groep. Ze voelen minder snel dat ze dorst hebben en
kleden zich vaak te warm. Ook de lokale dienstencentra
hebben tijdens hittegolven extra aandacht voor kwetsbare
buurtbewoners en je kan zelf ook veel doen om je te
beschermen.

Op zeer warme dagen zijn bezoekers
van de lokale dienstencentra welkom
in een koele ruimte en krijgen ze
water aangeboden. Alleenstaande
buurtbewoners worden opgebeld
met de vraag of ze iets nodig hebben
(boodschappen, extra flessen water).
Thuiszorgcliënten krijgen extra bezoek om na te gaan of alles in orde is.

lichte, loszittende en lichtje woning koel. Verlucht
2 Draag
4 Houd
gekleurde kledij, een hoofddeksel
alleen op momenten dat het
en een zonnebril. Zo houd je jezelf
koel.
Smeer je regelmatig in met zonnecrème. Ben je toch verbrand, koel
dan je huid af met koude doeken
of neem een koele douche.
Smeer after-sun op de verbrande
plekken. Prik in geen geval de
blaren open.

Wat kan je zelf doen?
drinken is één van
1 Tede weinig
belangrijkste oorzaken van
gezondheidsproblemen op
warme dagen. Drink daarom
regelmatig water, ook als je geen
dorst hebt: minstens anderhalve
liter in rust. Ga je de deur uit?
Zorg er dan voor dat je altijd
water bij hebt. Koffie en thee
zijn ook goed, maar
vermijd alcohol en
gesuikerde dranken.
Je lichaam verliest
sneller vocht als
je alcohol drinkt. En
gesuikerde dranken
neem je minder snel op.
Kies voor lichte maaltijden met voldoende
groenten en fruit.

koele plekken op. Kom je
3 Zoek
buiten, blijf dan zoveel mogelijk in
de schaduw.
Ga naar het bos of het park
om te wandelen. Verkoeling
kan je dus vinden in je lokaal
dienstencentrum, maar ook in
een bibliotheek, een overdekt
koopcentrum,…
Doe je boodschappen bij voorkeur
’s ochtends of ’s avonds. Neem een
lauwe douche, een voetbad of een
frisse duik in het zwembad.

buiten koeler is dan binnen.
Gebruik zonwering (luifels,
rolluiken, gordijnen) of hang
een schaduwdoek. Een ventilator helpt om de ruimte te
verkoelen. Beperk het gebruik
van apparaten die warmte
produceren (fornuis, oven,
computer). Voor structurele
aanpassingen aan je woning,
zoals dakisolatie of een groendak, kan je een beroep doen
op de renovatiecoaches van
De Energiecentrale van Stad
Gent. Zij helpen je graag op
weg met gratis advies
(www.energiecentrale.gent of
09 266 52 00).

Heb je nog vragen? Dan kan
je altijd terecht bij de maatschappelijk werker of buurtzorger van je lokaal dienstencentrum.
Meer info op
www.warmedagen.be en
www.smeerweer.be
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VOLG JE INTUÏTIE

Bewegingsworkshop
DE BOEI

Onder het motto ‘Volg je intuïtie en laat je gaan in begeleide
dans- en improvisatieopdrachten’ nodigt Steffi Mennen je op
14 juli uit voor een unieke bewegingsworkshop. “Je vertrekt van
een concrete opdracht, maar je kan helemaal je eigen ding doen.”

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 vrijdag 1 juli
om 9 uur, tenzij anders vermeld.
Je kunt max. voor 4 personen inschrijven.
Je betaalt contant of met Bancontact.
Activiteiten en uren onderhevig aan
last minute wijzigingen. Voor een
laatste stand van zaken, kun je terecht op
het secretariaat.
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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Steffi is dan wel afgestudeerd
als bachelor in hedendaagse
dans, in haar workshops combineert ze graag verschillende
disciplines zoals dans, tekenen
en schrijven. “Alles vertrekt van
bewegen. Hoe kan je los laten
en je vrij voelen in beweging?
Kan je iets met je lichaam niet
doen of bevalt een bewegingsopdracht je niet, dan kan je
overschakelen naar een andere
expressievorm. Ik zet bv. muziek
op en dan kan je mee bewegen
met je hele lichaam of maar met
één hand. Of je kan de drums
in dat nummer nadoen of het
patroon ervan tekenen. Je vult
met andere woorden zelf in hoe
je de oefening doet en welke
manier het best bij jou past. Zo
wordt de oefening echt iets van
jezelf. Je zet je persoonlijkheid

om naar bewegen, tekenen
en/of schrijven. Je luistert naar
jezelf, naar je lichaam. Het is
bewegen van binnenuit.”
Zelf werkt Steffi graag met ouderen. “Zij zijn minder bezig met
hoe anderen over hen denken.
Ze steken niet onder stoelen of
banken wie ze zijn. Ze omarmen
hun eigenheid en die eigenzinnigheid wil ik vasthouden in
mijn workshops. Die moeten
daarom een veilige plek creëren,
waarin ze hun ding kunnen
doen. Waar ze met gesloten
ogen met zichzelf bezig kunnen
zijn en niet met hoe de buitenwereld hen percipieert. Mocht
het lukken, wil ik op termijn
met deze doelgroep graag een
voorstelling maken.”
Praktische info: zie agenda 14/4.

WEG MET
SCHILDERDREMPELVREES

Onder het motto ‘Weg
met schilderdrempelvrees’
start John Eggermont in
de zomermaanden met
de vijfdelige lessenreeks
‘Schilderen voor beginners’.
“Noem het een spoedcursus,
waarin we enkele
basisprincipes uit de doeken
doen en voorbeelden
tonen die inspirerend
kunnen werken. Daarna
kan je aansluiten bij ons
schildersatelier.”

Schilderen voor beginners
“Zelf schilder ik al 20 jaar en heb ik
vier jaar opleiding gevolgd aan de
academie in Eeklo. Na mijn pensioen
heb ik rondgekeken naar een plek
om in groep te kunnen schilderen.
Zo ben ik in De Boei beland”, vertelt
John. “Aanvankelijk waren we in het
schildersatelier met ongeveer
20 mensen. Maar dat aantal is
stelselmatig teruggelopen. Mensen
haakten af om diverse redenen en
corona deed er evenmin goed aan.
Nu zijn we nog met vijf. Om nieuwe
mensen te lokken, starten we met
deze beginnerscursus. Want ik merk
dat bij veel mensen van mijn leeftijd
de goesting er wel is om met verf te
werken, maar dat ze met veel vragen
zitten en daarom aarzelen. Onze
beginnerscursus is bedoeld om hen
te stimuleren om effectief die stap
te zetten.”

Plezier beleven
Hoe begin je nu aan een schilderij? Wat zijn de principes van met

perspectief werken? Welke kleuren
gebruik je en hoe meng je verf? Hoe
deel je je schilderdoek in? Hoe kom
je tot de juiste onderlinge verhoudingen van de onderwerpen die je
afbeeldt? “Dat zijn allemaal topics
die aan bod komen in de cursus.
Die basis heb je wel nodig want
schilderen of tekenen is een technische uitdaging: hoe geef je iets
driedimensionaals weer op een plat
vlak”, stipt John aan. “We doorlopen
ook kort de kunstgeschiedenis, we
tonen voorbeelden van verschillende schilderstijlen en je maakt
oefeningen. Heb je de smaak te
pakken, dan kan je aansluiten bij ons
schildersatelier op donderdagnamiddag. Daarin geven we geen les.
Wel helpen en inspireren we elkaar
en geven we positieve feedback op
elkaars werk. Je ziet waarmee anderen bezig zijn, je vergelijkt elkaars
werk. We organiseren ook geregeld
toonmomenten, bv. in de doe-meeweek of in de cafetaria. Iedereen

schildert naar eigen godsvrucht en
vermogen, naar eigen smaak. Het
belangrijkste is dat je je creatief
kan uitleven en dat je er plezier aan
beleeft. Het resultaat is daaraan
ondergeschikt.”
“Voor de eerste sessie volstaan
potlood en gom plus enkele schetsbladen. In de volgende lessen kan
je starten met je eigen uitrusting.
Voor 50 tot 75 euro ben je al degelijk
geëquipeerd”, geeft John nog mee.

Praktische info:
• Beginnerscursus schilderen:
start op vrijdag 29/7 en daarna op
5/8, 12/8, 19/8 en 26/8,
telkens van 9.30 u. tot 12 u.
€ 17,50 KT 3,50
• Schildersatelier:
elke donderdag 14 u. - 17 u.
Instapgeld voor een jaar:
€ 27,00 KT 5,40
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Je kunt inschrijven vanaf vrijdag 1 juli
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.

Sluitingsdagen

Zaterdag 2 juli

 verzamelen 14 u. aan

Vrijdag 29 juli

Exclusieve wandeling met
een waar gebeurd verhaal
(6 km)

TIP!

Nieuw! Schilderen

bushalte Sint-Gerolfkerk,
Drongen (Drongenplein)
€ 3,00 KT 0,60
✍ aan onthaal, max. 15 pers.
L begeleiding: Carlo Fauconier

Petanque

Sint-Michielshelling, terug
om 16 u. (vrijblijvend een
drink in The Post)
€ 3,00 KT 0,60
✍ aan onthaal vóór 7/7,
L begeleiding: Bernard
Beeuwsaert

Woensdag 6 juli

 13.30 u. -

Zomerse hatha yoga

17 u.
✍ aan onthaal

 verzamelen om 14.15 u. aan

 9 u. - 10 u.
€

€


10,50 KT 2,10 (3 lessen)
6/7, 13/7, 20/7
17,50 KT 3,50 (5 lessen)
3/8, 10/8, 17/8, 24/8, 31/8
✍ aan onthaal vóór aanvang
1ste les, max. 20 pers.,
L Zorg voor losse kledij, handdoek en fleecedekentje.
Begeleiding: Greet Swinnen.

Mindfulness meditatie

 10.15 u. - 11.15 u.
€

€


10,50 KT 2,10 (3 lessen)
6/7, 13/7, 20/7
17,50 KT 3,50 (5 lessen)
3/8, 10/8, 17/8, 24/8, 31/8
✍ aan onthaal vóór aanvang
1ste les, max. 20 pers.,
L Zorg voor losse kledij, handdoek en fleecedekentje.
Begeleiding: Greet Swinnen.
Donderdag 7 juli

Gegidste wandeling
Begijnhof (3 km)
Naar het Oud Begijnhof SintElisabeth, één van de drie
Gentse begijnhoven, waar
maar liefst drie verschillende
kerken gevestigd. Vandaar de
bijnaam Holy Corner.
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Elke maandag
met begeleider
Eddy en op
donderdag
met Werner.

• Maandag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
• Donderdag 21 juli: Nationale Feestdag
• Vrijdag 22 juli: beperkt open van 9.30 u. - 16 u.
Wel maaltijden en ontmoetingen, maar onthaal gesloten.
• Maandag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart

Bingooo!

Je leert alle kneepjes van het
vak en kan daarna aansluiten
bij het schildersatelier op
donderdagnamiddag.
 9.30 u. - 12 u.
€ 17,50 KT 3,50 (5 lessen)
 29/7, 5/8, 12/8, 19/8, 26/8
✍ aan onthaal,
L lesgever: John Eggermont

€ 0,25 per blaadje

Dinsdag 2 augustus

Woensdag 13 juli

 14 u. - 17 u.
✍ aan onthaal
L begeleiders: Annie, Eduard
Donderdag 14 juli

Nieuw!
Bewegingsworkshop
Mix van bewegen, documenteren en reflecteren. Door
middel van dans, tekenen en
schrijven zoek je hoe je los
kan laten in beweging. Volg
je intuïtie en laat je gaan in
begeleide dans/improvisatieopdrachten. Je kan helemaal
je eigen ding doen.
 10 u. - 11 u.
€ 4,50 KT 0,90
✍ aan onthaal, max. 15 pers.,

L lesgeefster: Steffi Mennen
Woensdag 20 juli

Oliebollen met
Gentse chansons
Ook in De Boei zijn er Gentse
Feesten. Met vandaag oliebollen en Gentse meezingers!
 14 u.
€ 2,50 (5 oliebollen) op = op
L oliebollen van Rebecca en
Lieve

Turnen op
zomerse muziek
Aerobic, fitness en turnen.
Om de spieren en gewrichten
soepel te houden.
 9 u. - 10 u.
10.15 u. - 11.15 u.
€ 14,00 KT 2,80 (4 lessen)
 2/8, 9/8, 23/8, 30/8
✍ vóór 26/7, max. 20 pers.,
L Lesgever: Carine van Sportdienst Stad Gent. Zorg voor
losse kledij en flesje water.
Woensdag 3 augustus

Gentse BBQ
Traiteur Stadius serveert je gemarineerde saté rund/varken,
witte worst en een stukje casselerrib of een gemarineerde
kippenfilet, met vers groentenbuffet. Afterparty met dj Senior!
 11.30 u.
€ 20,50 KT 14,35 (voorgerecht,
hoofdgerecht, optreden)
Je kan 20 UiTPAS-punten
ruilen voor € 5,00 korting.
Dessert vrijblijvend te koop
aan de bar.
✍ aan onthaal vóór 27/7, geef
je voorkeur van tafelschikking op (max. 60 pers.)

DE BOEI

Snoepnamiddagen
•
•
•
•

Vrijdag 1 juli: wafels
Maandag 18 juli: pannenkoeken
Vrijdag 5 augustus: wafels
Maandag 22 augustus: pannenkoeken

 Aanvang

 vanaf 14 u. (op = op)
Woensdag 10 augustus

Bingooo!

L begeleiders:
Marc Ceulemans, Alex Gilot

Zie 13/7.
Donderdag 25 augustus
Woensdag 17 augustus

Fotovoorstelling van alle
bezoekers van De Boei
Fotovoorstelling van al onze
bezoekers tijdens evenementen,
feesten en activiteiten. Ook van
onze Boei(ende) wandelingen.
 14 u.
€ gratis Opgelet: foto’s kan je
bestellen mits betaling ná de
voorstelling: 25 cent/foto
✍ aan onthaal
L met Mireille Van Walle
Maandag 22 augustus

Pilates
Je versterkt je buik- en rug
spieren. Ervaring is een vereiste.
 10 u. - 11 u.
€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen)
 22/8, 29/8, 5/9
✍ vóór 15/8, max. 20 pers.,
L lesgever: Johanna Swinkels

Qi gong ‘bewegen in rust’
Langzame vloeiende bewegingen, met als doel blokkades in
je lichaam los te maken.
 11.15 u. - 12.15 u.
€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen)
 22/8, 29/8, 5/9
✍ vóór 15/8, max. 20 pers.,
L lesgever: Johanna Swinkels

Fietstocht: Ledeberg Evergem (30- 40 km)

 13.30 u., stipt vertrek 13.45 u.
€ fietskaart: 12,00 KT 2,40
of per beurt: 3,00 KT 0,60
✍ aan onthaal of telefonisch
met geldige fietskaart

Gegidste wandeling
‘Nieuwe stad’ (5 km)
Voor het 6de jaar op rij verken
je de oude en nieuwe dokken.
Het laatste jaar is er heel wat
vooruitgang geboekt, met o.m.
de start van de bouw van de
Verapazbrug. Er wonen intussen

L Informatie
ook mensen en er is een school.
 samenkomst 14 u. aan SintMichielshelling, terugkomst
om 16.30 u. aan Korenmarkt
€ 3,00 KT 0,60
✍ aan onthaal vóór 25/8,
L begeleiding: Bernard
Beeuwsaert
Vrijdag 26 augustus

Bewegingsworkshop
Zie 14/7.

ANTENNEWERKING MARIAKERKE & BLOEMEKENSWIJK
Wekelijks wandelen
met de buren

Buurtwandeling in de
Bourgoyen – Ossemeersen

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

Zondag 21 augustus
 10.30 u., vertrek: bezoekers
centrum De Bourgoyen,
Driepikkelstraat 32
€ gratis
L begeleiding: met Fran
(nieuwe vrijwilliger welkom!)

Samen Eten
Dinsdag 5 juli en 2 augustus
Sociaal restaurant Balen
magazijn, Getouwstraat 10.
 12 u.
€ 11,00 (sociaal tarief: € 5,50)
Dinsdag 12 juli en 19 augustus
Sociaal restaurant Poorthuis,
Kempstraat 150/A.
 12 u.
€ 10,00 (sociaal tarief: € 5,50)
Dinsdag 16 augustus
Sociaal restaurant Villa
Ooievaar, Botestraat 131 - 133.
 11.45 u.
€ 13,00 (sociaal tarief: € 5,50)

€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven




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

 Toegankelijk

Infomoment
‘Actief en gezond ouder
worden in eigen buurt’
Vrijdag 2 september
Voor een gezonde bewegingsmix wissel je zitten, staan en
bewegen af. Tijdens deze sessie
krijg je van een beweegcoach
handige tips en tricks mee om
thuis meer te bewegen.
 14 u. - 16 u. in WZC Zuiderlicht, Zuidbroek 8
€ gratis
✍ inschrijven aan onthaal
De Boei of via 09 266 34 88

Meer info over deze activiteiten, vervoer aanvragen of andere
vragen? Contacteer Fran Debrouwere (0473 31 79 77) of ons
onthaal (09 266 34 88).
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Verbindend,
verrijkend en
dik verdiend!
DE HORIZON
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 vrijdag 1 juli
om 9 uur, tenzij anders vermeld.
Je kunt max. voor 4 personen inschrijven.
Je betaalt contant of met Bancontact.
Activiteiten en uren onderhevig aan last
minute wijzigingen. Voor een laatste stand
van zaken, kun je terecht op het secretariaat.
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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Op 3 juni maakten we een heerlijke uitstap met onze vrijwilligers
van De Horizon naar Zeeland.
Het mag al eens iets meer zijn dan
een schouderklopje voor deze
toegewijde mensen die steeds
weer klaar staan om samen met
ons de handen uit de mouwen te
steken.
Hun zorg en de toewijding voor
het LDC en de bezoekers dragen
elke dag opnieuw bij tot een
warme en hartelijke sfeer in ons
centrum.
Met een open geest en met aandacht voor elkaar maakten ze er
een onvergetelijke dag van.
Vrijwilligers van De Horizon,
dankjewel!
Stefaan Coppieters - centrumleider

Je kunt inschrijven vanaf vrijdag 1 juli
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.

Vrijdag 1 juli

Zomerreeks 'line dance
voor gevorderden' juli
Begeleiding: Versyp Francine.
 14 u.
€ 17,50 KT 3,50 (5 lessen)
 1/7, 8/7, 15/7, 22/7, 29/7
✍ vooraf,
L er is ook een reeks in
augustus

Sprechen sie Deutsch?
Vanaf september kan je inschrijven voor
de nieuwe cursus Duits voor beginners.

 elke woensdag: 10 u. - 11.40 u.

blijven.
Begeleiding: Anouk, Sportdienst Stad Gent.
 10.15 u. - 11.15 u.
€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen)
 5/7, 12/7, 26/7
✍ vooraf,
L er is ook een reeks in
augustus

DE HORIZON

Donderdag 7 juli

Zomerreeks tai-chi
beginners

 Aanvang

Ontspannende bewegingskunst
en gezondheidstraining.
Begeleiding: Raymonde Doens.
 10 u. - 11 u.
€ 17,50 KT 3,50 (5 lessen)
 7/7, 14/7, 28/7, 4/8, 11/8
✍ aan onthaal,

L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven

Woensdag 6 juli
Maandag 4 juli

Zoete maandag
Met iets lekkers in de cafetaria.

Bingo

 14 u.
€ 1,50 per 4 kaarten

✍ tot dag zelf
Dinsdag 5 juli

Zitdag Leif

Initiatieles Krolf

Bij 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 p.p.)
€ gratis
✍ http://www.palliatieve.net/
leif_public of 09 218 94 01
L aan onthaal kunnen we
je helpen om online een
afspraak te maken

Krolf is een mix van golf en
crocket. Met een hamerstok
probeer je in zo weinig mogelijk slagen een bal in een hole
te slaan. Leuk om doen met
je buren of kleinkinderen. We
voorzien in een sportieve verrassing voor alle deelnemers.
Begeleiding: Lieve en Daniël.

Zomerreeks 'dans je fit'
Aerobic en danspassen op
aanstekelijke muziek.
Begeleiding: Anouk, Sportdienst Stad Gent.
 9 u. - 10 u.
€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen)
 5/7, 12/7, 26/7
✍ vooraf,
L er is ook een reeks in
augustus

 13.30 u. in het Coyendanspark (op 200 m van De
Horizon)
€ gratis
✍ van 27/6 t.e.m. 5/7
L i.s.m. Buren van de Abdij en
Sportdienst Gent

Vrijdag 8 juli

Infosessie
'Fiets- en wandelroutes
online uitstippelen'
Het aanbod aan websites, apps,
toestellen en kaarttypes om
fiets- en wandelroutes uit te
stippelen is zeer groot. In deze
infosessie helpen we je om te
bepalen welke tools voor jou
het meest geschikt zijn.
We demonstreren sites waarmee je zelf een route kan
uitstippelen en hoe je die route
kan overzetten naar je smartphone of GPS. Je ontdekt routes
die je kant-en-klaar online kan
downloaden en bekijkt routeplanners die gebruikmaken van
knooppunten.
We evalueren of het zinvol is
om te investeren in een fiets- of
wandel-GPS, en of je voldoende
hebt aan je vertrouwde smartphone.
Begeleiding: Anthony Francis.
 10 u.
€ 6,00 KT 1,20
✍ vanaf 24/6 t.e.m. 8/7,
L i.s.m. met Avansa en
LDC Wibier




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

 Toegankelijk

Zomerreeks turnen
Oefeningen op maat om fit te
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Maandag 11 juli

Vlaamse Feestdag
Het centrum is gesloten.

Gezelschapsspellen

Donderdag 21 juli

Dinsdag 2 augustus

Donderdag
28 juli

Nationale Feestdag

Zomerreeks 'dans je fit'

Het centrum is gesloten.

Zie 5/7.
 9 u. - 10 u.
€ 17,50 KT 3,50 (5 lessen)
 2/8, 9/8, 16/8, 23/8, 30/8
✍ aan onthaal,

Dinsdag 12 juli

Vrijdag 22 juli

Film

Brugdag

King Richard
Nog vóór de geboorte van zijn
dochters Venus en Serena had
papa Richard Williams al een
78 pagina’s tellend carrièreplan
voor hen geschreven. Geen
toeval dus dat de eigenzinnige
man de spil is in deze film.
Will Smith ontving voor zijn rol
de Oscar beste acteur 2022.
Begeleiding: Germain
Degrendele.
 14.30 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ vooraf,
L speelduur: 145 minuten,
met voor- en nabespreking

LDC De Horizon sluit om
16 u. Onthaal alleen telefonisch bereikbaar.
Maandag 25 juli

Linux spreekuur
Maak kennis met Linux, een
gratis besturingssysteem als
alternatief voor Windows en
iOS, om veilig en snel jouw
computer te gebruiken.
Begeleiding: Lode Van
Beethoven.
 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍ vooraf
Woensdag 27 juli

Woensdag 13 juli

Infosessie
'Online shoppen in
supermarkten'

Tegenwoordig kan je al je
voeding- en huishoudproducten kopen in bekende online
supermarkten. Het kan een
oplossing zijn als je minder
mobiel bent of moet revalideren na een ziekte of operatie.
Tijdens deze infosessie komen
de apps van enkele supermarkten aan bod, leer je een
account aanmaken en online
een winkelmandje vullen.
Begeleiding: Bert Herregods.
 10 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ t.e.m. 12/7,
L vereiste kennis: gebruik van
pc en internet
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Aan Tafel! Barbecue
Lekkere, gezonde maaltijd,
vers bereid door onze nieuwe
vierkoppige kookploeg.
Aan Tafel! richt zich tot buurtbewoners die vaak alleen zijn
en voor wie het een plezier is
om eens samen met anderen
aan tafel te zitten.
 12 u.
€ 12,00 KT 8,40 (aperitief
met hapjes, bbq met 3
soorten vlees, groenten,
dessert)
✍ t.e.m. 19/7
Donderdag 28 juli

Gezelschapsspellen
Vrijwilliger Maarten Deman
leert je enkele leuke bordspellen kennen zoals Koehandel,
Ticket to Ride, Genius en
Blokus.
 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍ vooraf
Maandag 1 augustus

Zoete maandag
Met iets lekkers in de cafetaria.

Zomerreeks turnen
Zie 5/7.
 10.15 u. - 11.15 u.
€ 17,50 KT 3,50 (5 lessen)
 2/8, 9/8, 16/8, 23/8, 30/8
✍ aan onthaal,

Zitdag Leif
Bij 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 p.p.)
€ gratis
✍ http://www.palliatieve.net/
leif_public of 09 218 94 01
L aan onthaal kunnen we
je helpen om online een
afspraak te maken
Woensdag 3 augustus

Bingo

 14 u.
€ 1,50 per 4 kaarten

✍ tot dag zelf

Vrijdag 5 augustus

Zomerreeks 'line dance
voor gevorderden'
augustus
Begeleiding: Versyp Francine.
 14 u.
€ 14,00 KT 2,80 (4 lessen)
 5/8, 12/8, 19/8, 26/8
✍ aan onthaal,
Donderdag 11 augustus

Stadswandeling
Reep, Portus Ganda en
Machariuswijk
Stadsverteller Marc Symoens
neemt je mee door een
hernieuwd stadsdeel. Naar
de oorsprong van onze stad.

Over historische donkerte, met
daarna licht in de duisternis.
Over oorlog en vrede.
Over Gent, onze stad om graag
te zien.
 14 u.
€ 3,00 KT 0,60
✍ vóór 9/8,
L start aan Biezekapelstraat,
Achtersikkel (muziekconservatorium Gent) en eindpunt
LDC De Horizon om 16 u.

het percussiespel van Annick
vormen een uniek spektakel die
jong en oud kan bekoren.

Maandag 15 augustus

€ 5,00 KT 1,00

 14 u. - 16 u.
€ gratis

✍ vooraf
Woensdag 24 augustus

O.L.V. Hemelvaart

✍ t.e.m. 13/8,

Zie 6/7.
Begeleiding: Maarten Deman.
 13.30 u. in het Coyendanspark (op 200 m van
De Horizon)
€ gratis
✍ t.e.m. 23/8
L i.s.m. Buren van de Abdij en
Sportdienst Gent

Het centrum is vandaag
gesloten.

Donderdag 18 augustus

Woensdag 31 augustus

Infosessie 'Energie'

Aan Tafel!

Energie is helaas heel duur,
maar dankzij de praktische
besparingstips van De Energiecentrale krijg je jouw verbruik
én factuur omlaag. Weg met
energieverslinders, sluipverbruik en een slecht afgestelde
thermostaat. Als je geen recht
hebt op sociaal tarief is het
juiste energiecontract kiezen
een andere manier om zo
weinig mogelijk te betalen.

Lekkere, gezonde maaltijd,
vers bereid door onze nieuwe
vierkoppige kookploeg.
Aan Tafel! richt zich tot buurt
bewoners die vaak alleen zijn
en voor wie het een plezier is
om eens samen met anderen
aan tafel te zitten.
 12 u.
€ 6,00 KT 5,50 (soep,
hoofdgerecht, dessert)
✍ t.e.m. 23/8

 14.30 u. - 16.30 (deuren
openen om 14 u.)

Dinsdag 16 augustus

Film
West Side Story 2021
Regisseur Steven Spielberg
maakte een remake van de
meest geliefde musicalfilm
ooit. In New York zijn twee
tienerbendes, van verschillende
etnische afkomst, elkaars grootste vijanden. Tony leidt de Jets,
terwijl Maria de jongere zus is
van de leider van de Sharks. De
twee vallen voor elkaar, wat de
rivaliteit tussen de bendes
alleen maar vergroot.
Zelfde verhaal, zelfde tijd maar
met een frisse blik en acteurs
van nu.
Begeleiding: Germain
Degrendele.
 14.30 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ tot dag zelf,
L speelduur: 150 minuten,
met voor- en nabespreking

DE HORIZON

Krolf

 Aanvang

✍ Inschrijven

L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief




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

 Toegankelijk

ANTENNE BINNENSTAD
Tijdens de zomervakantie zijn
er geen zitdagen in juli en
augustus.
Energiescanner Hilde van
De Energiecentrale zet je op
weg tijdens deze infosessie.
 10 u.
€ gratis
✍ vooraf aan onthaal

Woensdag 17 augustus

Optreden Edwin en Annick

Maandag 22 augustus

Edwin en Annick zijn een
artiestenkoppel die de de
meest gekende hits van de jaren
60 tot nu zingen. Zoals van Louis
Neefs, Will Tura, Willy Sommers,
Tom Jones, Johnny Cash, Elvis
Presley en Fats Domino. De
warme stem van Edwin en

Maak kennis met Linux, een
gratis besturingssysteem als
alternatief voor Windows en
iOS, om veilig en snel jouw
computer te gebruiken.
Begeleiding: Lode Van
Beethoven.

Linux spreekuur
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HET GEVECHT VAN JEAN-PAUL TEGEN ZWERFVUIL

DE KNOOP
Hundelgemsesteenweg 125
9050 Gent
 09 266 45 80
www.facebook.com/
lokaaldienstencentrumdeknoop
 ldc.de.knoop@stad.gent
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)

“Echte schande”
Elke ochtend vanaf kwart voor zes, al drie jaar lang, ruimt 
Jean-Paul (68) het zwerfvuil op rond het gebouw van De
Knoop. Op het eerste gezicht een ongelijke, om niet te zeggen
nutteloze, strijd want de omgeving ligt er dag na dag vaak als
een stort bij.

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 vrijdag 1 juli
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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Maar Jean-Paul maalt er niet
om. “Als de eerste bezoekers
rond halfnegen in De Knoop
arriveren, ligt alles er weer
proper bij. Daarvoor doe ik het.
Maar het is waar. Wat ik hier
aantref, is een echte schande.
Pitta- en pizzadozen, blikjes,
etensresten, hondendrollen
in de zandbak waar kinderen
spelen, wildplassers. Sommigen
lopen zelfs over onze terrastafels. Op maandagochtend is
het erg. Dan verschiet ge u een
ongeluk. Soms raakt de riolering
verstopt door het vuilnis. Maar
ja, als ik het niet doe dan is het
hier binnen de kortste keren
een echt vuilnisbelt en kunnen onze bezoekers niet meer
buiten zitten.”

Jean-Paul neemt ons mee naar
een plek onder een afdak. Aan
de muur hangt een vuilniszak die nog niet voor de helft
gevuld is. Daarnaast ligt een
asbaktegel met een tiental
sigarettenpeukjes. Rondom
rond is de vloer bezaaid met
allerhande zwerfvuil en peuken.
“Ze doen zelfs niet de moeite
om een paar stappen te verzetten en hun vuilnis te deponeren waar het thuishoort. Veel
buurtbewoners durven niks
meer te zeggen. Maar ik houd
mij niet in als ik iemand betrap.
Sommigen zetten al eens een
grote mond op, maar meer dan
stoerdoenerij is het niet. Voor
mij is iedereen gelijk, als ze het
maar proper houden.”

Je kunt inschrijven vanaf vrijdag 1 juli
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.

Samana Café
•
•

Vrijdag 15 juli: Voorstelling Gentse Feesten
Vrijdag 19 augustus: Te gekke quiz

 19.30 u.
€ gratis

✍ vereist via cafe.gent@samana-ovl.be

Dinsdag 5 juli

✍ troostplekledeberg@stad.

Probeer eens een triofiets!

gent of 09 266 30 66
L vertrek aan terras WZC
De Vijvers

 14 u. - 14.30 u.

14.30 u. - 15 u.
15 u. - 15.30 u.
15.30 u. -16 u.
€ gratis
✍ vanaf 27/6 tot volzet
L 4 deelnemers per 30 min.

Vrijdag 22 juli

Minimale dienstverlening
Cafetaria open: 9.30 u. - 16 u.
Onthaal gesloten, alleen
telefonisch bereikbaar.

Woensdag 6 juli

Filmfan
Hell of Tanger
 14 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ tot dag zelf,
L max. 10 deelnemers,
met nabespreking

Dinsdag 26 juli

Wandeling in Gent

Woensdag 13 juli

Liefdeswandeling
 14 u. vertrek hoek
Ketelpoort/Nederkouter
€ 3,00 KT 0,60
✍ vóór 22/7,
L max. 20 deelnemers,
met Marc Symoens

Gratis proefles
‘Ontspannen met kleur’

Woensdag 27 juli

In deze cursus ontspan je je volledige lichaam. Je gebruikt hiervoor een kleur naar keuze. Deze
kleur neem je op in je lichaam
via een ‘bodyscan’. Zo wordt
elke vezel, elke zenuw, elke cel
van je lichaam tot rust gebracht.
De diepe rust helpt je in tijden
van stress en slapeloosheid.
Deze groep is geen therapie-,
wel een oefengroep.
 9.30 u. - 10.30 u.
€ 17,50 KT 3,50 (5 lessen)
 lessen starten op 27/7
✍ tot dag zelf of tot volzet
L max. 8 en min. 3 deelnemers,
begeleiding: Ludo
Kneepkens
Vrijdag 15 juli

Begeleide troostwandeling
in Park De Vijvers

 15 u.

Gezellig luisterconcert met
‘John Loomans’
Liedjes van vroegere tijden,
hedendaagse meezingers en
kleinkunstliederen.
 14 u. - 16.30 u.
€ 5,00 KT 1,00
✍ vóór 25/7
L min. 35 deelnemers
Donderdag 28 juli

Voordracht
‘Cholesterol’
Wat zijn de symptomen en
gevolgen van een te hoge
cholesterol?
 10 u. - 12 u.
€ gratis
✍ vóór 25/7 of tot volzet
L min. 8 en max 20 deel
nemers, i.s.m. S-plus

Uitstap: bezoek
Palingrestaurant de
Nieuwe Pluim in Overmere
Keuze uit: paling in ’t groen,
in tomaten- of roomsaus met
champignons.
 11 u. - 17 u. vertrek aan
De Knoop
€ 17,00 KT 11,90 (busreis)
€ 28,90 voor de maaltijd
(dranken niet inbegrepen,
ter plaatse betalen)
✍ vóór 14/7
L max. 25 pers., i.s.m. Okra

DE KNOOP

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven

Vrijdag 29 juli

Pc-dokter

 9 u. - 12 u. & 13.30 u. - 16 u.
€ gratis

✍ vóór 27/7 via 09 266 45 80
L max. 5 deelnemers in voormiddag, 3 in namiddag
Zaterdag 30 juli

Lange-afstandswandeling
Gouvy - Vielsalm
 6 u. vertrekhal Gent-SintPieters, trein richting Eupen,
zorg voor een treinticket
Gouvy heen en terug
€ 3,00 KT 0,60
✍ vóór 28/7,
L Max. 10 deelnemers.
Meenemen: lunch en
drinken. Belangrijk: stevig
en waterdicht schoeisel en
aangepaste wandelkledij.
Begeleiding: Erik Kellens.




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

 Toegankelijk

Dinsdag 2 augustus

Computerworkshop
Foto's, documenten en
bestanden in Cloud
Bewaar je gegevens veilig in
One Drive, Google Drive of
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Sluitingsdagen
•
•
•

Doe-mee-week
Van maandag 12 tot vrijdag 16 september

Maandag 11 juli: Feest van de Vlaamse
Gemeenschap
Donderdag 21 juli: Nationale Feestdag
Maandag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart

Google Foto’s. WeTransfer
komt ook aan bod.
 13.30 u. - 17 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ vóór 29/7 of tot volzet,
L Begeleider: Daniël De
Ridder. Max. 9 deelnemers.
Meebrengen: je laptop en
lader. Basiskennis pc vereist.
Je krijgt een uitgebreide
handleiding na het volgen
van de cursus.

Bingo
Woensdag
13 juli en
17 augustus

Gratis introducties en kennismakingslessen.
Tijdens de doe-mee-week zijn geen nieuwe
inschrijvingen mogelijk.

Donderdag 25 augustus

Dinsdag 30 augustus

Gestreken mastellen
maken

Infosessie rouwzorggroep
vzw ConTempo

Met je (klein)kinderen.
 9 u. - 12 u.
€ 4,50 KT 0,90
+ ingrediënten € 6,00 aan
begeleider betalen
L beperkte plaatsen

LDC De Knoop en WZC De Vijvers organiseren dit najaar samen met vzw ConTempo een
rouwgroep onder deskundige
begeleiding. Bedoeld voor
55-plussers van wie de partner
de voorbije 5 jaar overleden is.
Ben je geïnteresseerd en wil je
inhoudelijk meer info over het
rouwzorgtraject? Volg dan de
infosessie die vzw ConTempo
voorafgaandelijk organiseert.
 18.30 u.
€ gratis
✍ via onthaal WZC De Vijvers
09 266 30 66
L infosessie vindt plaats in
WZC De Vijvers, Walstraat 1

Take-away ijsjes

 14 u.

Woensdag 3 augustus

Vrijdag 26 augustus

Filmfan

Pc-dokter

Taken
Praktische info: zie 6/7.

 9 u. - 12 u. & 13.30 u. - 16 u.
€ gratis

✍ verplicht vóór 24/8 via
Maandag 8 augustus

Kookworkshop
Eva’s wereldkeuken
Mexicaans stoofvlees met
verse salade en taco’s.
 10 u. - 12.30 u.
€ 4,50 KT 0,90
+ ingrediënten: € 3,00
✍ vóór 1/8
L max. 10 deelnemers, onkosten regelen we de dag zelf

09 266 45 80

L max. 5 deelnemers in voormiddag, 3 in namiddag

Latinofuif

 13.30 u. - 17.30 u.,
deuren open vanaf 13 u.

€ 4,50 KT 0,90

✍ tot dag zelf of tot volzet
L max. 85 deelnemers
Zaterdag 27 augustus

Woensdag 10 augustus

Intergenerationele
activiteit: strandbloemen
maken
Met je (klein) kind.
 14 u.
€ 4,50 KT 0,90
+ € 3,00 materiaalkosten
✍ vóór 1/8
L max. 10 deelnemers
Vrijdag 19 augustus

Begeleide troostwandeling
in Park De Vijvers
Praktische info: zie 15/7.
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Lange-afstandswandeling
Eupen (Helle - Soor)
 7 u. samenkomst vertrekhal Gent-Sint-Pieters, zorg
voor een treinticket Eupen
heen en terug
€ 3,00 KT 0,60
✍ vóór 25/8,
L Max. 10 deelnemers.
Meenemen: lunch en
drinken. Belangrijk: stevig
en waterdicht schoeisel en
aangepaste wandelkledij.
Begeleiding: Erik Kellens.

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 veiligheidsmaatregelen kan er max. 1 buurtbewoner tegelijk meerijden
Donderdag 28 juli

Moscou Kookt
Maandelijks kookmoment
voor buurtbewoners met Leen
d’Harte. Menu wordt besproken onder de deelnemers op
vorig kookmoment.

(Voor)inschrijving activiteiten
•
•
•

Expositie:
prachtige gedichten
van José De Cuyper

Abonnement en voortgezette vormingscursussen:
vanaf 16 augustus t.e.m. 9 september.
Instapgeld: verlengen vanaf 16 augustus.
Nieuwe deelnemers kunnen inschrijven vanaf 19 september.
Vijf- of tienbeurtenkaart: inschrijven 19 september.

1 juli tot 31 augustus

Zomerreeksen in De Knoop

DE KNOOP

L reeksen zijn apart te betalen, de 10-beurtenkaart kan je hiervoor niet gebruiken
Pilates

Donderdag 7 juli

 13 u. - 13.45 u.

augustus en september)
 5/8, 12/8, 19/8, 26/8, 2/9, 9/9
✍ vanaf 27/6 tot dag zelf of tot
volzet,
L max. 20 deelnemers,
met Robert Moonen

17.30 u.
beginners: 17.45 u. - 18.45 u.
€ 3,50 KT 0,70 (les op 4/7)
€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen in
augustus en september)
 22/8, 29/8, 5/9
✍ vanaf 27/6 tot dag zelf of tot
volzet,
L max. 20 deelnemers,
met Johanna Swinkels

Qi Gong

Woensdag 6 juli

Vrijdag 1 juli

Nieuw! Zelfverdediging

 9 u. - 10.30 u.

€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen juli)
 1/7, 8/7, 29/7
€ 21,00 KT 4,20 (6 lessen in

 groep 1: 13.30 u. - 14.30 u.
groep 2: 14.45 u. - 15.45 u.

€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen in
juli)
 1/7, 8/7, 15/7
€ 14,00 KT 2,80 (4 lessen in
augustus en september)
 19/8, 26/8, 2/9, 9/9
✍ vanaf 27/6 tot dag zelf of tot
volzet,
L max. 20 deelnemers,
met Johanna Swinkels
Maandag 4 juli

Meditatie

 15.30 u. - 16.15 u.
€ 3,50 KT 0,70 (les op 4/7)
€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen in
augustus en september)

 22/8, 29/8, 5/9

✍ vanaf 27/6 tot dag zelf of tot
volzet,

L max. 20 deelnemers,
met Johanna Swinkels

 gevorderden: 16.30 u. -

Zomerreeks stoelyoga
€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen in
juli)

 7/7, 14/7 en 28/7
€ 14,00 KT 2,80 (4 lessen in
augustus)

 4/8, 11/8, 18/8 en 25/8

✍ vanaf 27/6 tot dag zelf of tot

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven

volzet,
L min. 5 en max. 20 deel
nemers, i.s.m. De Sportdienst

Yoga

Dansen op zomerhits



€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen)
 6/7, 13/7 en 20/7

€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen in



 11 u. - 12 u.
✍ vanaf 27/6 tot dag zelf of tot
volzet,

L max. 16 deelnemers, met
Bart Lasuy

Line dance

 beginners: 13.30 u. - 14.30 u.
gevorderden: 13.45 u. 14.45 u.
€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen in
juli)
 6/7, 13/7, 27/7
€ 17,50 KT 3,50 (5 lessen in
augustus en september)
 3/8, 10/8, 24/8, 31/8, 7/9
✍ vanaf 27/6 tot dag zelf of tot
volzet,
L max. 12 deelnemers,
met Malika Dekkar

 14 u. - 14.45 u.

juli)
 7/7, 14/7, 28/7
€ 14,00 KT 2,80 (4 lessen in
augustus)
 4/8, 11/8, 18/8, 25/8
✍ vanaf 27/6 tot dag zelf of tot
volzet,
L min. 5 en max. 20 deel
nemers, i.s.m. De Sportdienst

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

 Toegankelijk

Basis turnen

 15 u. - 15.45 u.
€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen in
juli)

 7/7, 14/7, 28/7
€ 14,00 KT 2,80 (4 lessen in
augustus)
 4/8, 11/8, 18/8, 25/8
✍ vanaf 27/6 tot dag zelf of tot
volzet,
L min. 5 en max. 20 deel
nemers, i.s.m. De Sportdienst
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ZWIJNAARDE EN AFSNEE

Straatambassadeurs
gezocht
DE MANTEL

De Mantel zoekt voor het Rijvisschepark in Zwijnaarde en
voor twee wijken in Afsnee straatambassadeurs. Zij worden in
hun wijk de ogen en oren van het lokaal dienstencentrum en
signaleren als het even niet goed gaat met sommige bewoners.

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 4 juli 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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“Het gaat om een proefproject
waarmee we ons ‘buren voor buren’-verhaal, waarbij we samen
gaan voor een warme buurt,
nieuw leven willen inblazen”,
vertellen buurtzorger Katty Van
den Berghe, die vooral actief is in
Zwijnaarde, en Nathalie S amaes,
antennemedewerker voor
Sint-Denijs-Westrem en A
 fsnee.
“Met een team van huisbezoekvrijwilligers gaan we langs bij
70-plussers in onze regio. Om
het contact te onderhouden, willen we per wijk straatambassadeurs aanstellen. Zij vormen de
verbinding tussen De Mantel en
hun wijk en hebben daarbij extra
aandacht voor oudere, minder
mobiele of alleenstaande buren
zodat niemand buiten de boot
valt. Merken ze dat er iets scheelt
met iemand, dan houden ze ons
op de hoogte. Tegelijk zorgen
ze ervoor dat die bewoners een
verjaardagkaartje krijgen of een
leuke attentie bij een feestelijke
gelegenheid.”

Voor Zwijnaarde viel de keuze
op het Rijvisschepark. “Een residentiële wijk met alleenstaande
woningen, een eind verwijderd
van de dorpskern, met relatief
veel 80-plussers en weinig
onderlinge contacten”, aldus
Katty. In Afsnee gaat het om de
Goedingewijk en Afsnee-Dorp.
“Ook hier hetzelfde beeld: veel
alleenstaande senioren in vaak
onaangepaste woningen met
een grote tuin die de meesten
zelf niet meer kunnen onderhouden. Er zijn geen voorzieningen, voor hun boodschappen
moeten ze naar Sint-DenijsWestrem”, stipt Nathalie aan.
“Het spreekt vanzelf dat we
onze straatambassadeurs goed
zullen ondersteunen. Ook
jongere buurtbewoners zijn
zeker welkom.”

Interesse? Contacteer dan
Katty (0478 87 06 97) of
Nathalie (0473 94 13 60).

Je kunt inschrijven vanaf maandag 4 juli
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 5 juli

Creatieve dans
Bij ‘creatieve dans’ kom je tot
vrije dans en beweging. Een uur
waarin je helemaal mag loslaten,
ontspannen en plezier ervaren.
Zonder te focussen over hoe
iets eruit moet zien, zonder mee
te moeten in de maat.
Laat de muziek en de oefeningen je leiden en geniet van een
les vol bewegingsplezier. Ieder
lichaam is uniek en iedereen is
welkom.

Digipunt
Heb je vragen of problemen met je
computer? Onze vrijwilliger Michel
helpt je graag verder. Maak een afspraak
aan ons onthaal!

Onze ervaren leerkracht
begeleidt je bij elke oefening.
 9.15 u. - 10.15 u.
€ 10,50 KT 2,10 (3 sessies)
 6/7, 13/7, 20/7
L lesgever: Bart
opgelet: andere dag dan
normaal
Vrijdag 8 juli

Easy Yoga

 9.30 u. - 10.30 u.

Zachte vorm van yoga die
beoefend wordt met een stoel,
gericht op het soepel maken
van spieren en gewrichten.
Ideaal voor wie minder mobiel is.
 13 u. - 14 u.
€ 24,50 KT 4,90 (7 sessies)
 8/7, 15/7, 29/7, 5/8, 12/8,
19/8, 26/8
 lesgever: Luc
opgelet: andere dag dan
normaal

€ 17,50 KT 3,50 (5 sessies)
 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8

Maandag 11 juli

✍ lesgever: Rilana

Vlaamse feestdag
Het LDC is gesloten.

L lesgevers: Beryl en
Dominique
Donderdag 14 juli

Creatief met kleur
Met een minimum aan materiaal begeleiden we je bij het
schilderen, tekenen, zentangle,... We ontwerpen samen
nieuwe creaties, delen onze
ideeën, niets moet, je doet je
eigen ding zolang je er maar
plezier aan beleeft. Echt kunnen
tekenen is geen vereiste.
 9.30 u. - 12 u.
€ 14,00 KT 2,80 (4 sessies)
 14/7, 28/7, 11/8, 25/8
L lesgevers: Elly en Annette

Workshop dotpainting
Je gaat aan de slag met acrylverf en dotting tools om van
beach pebbles mooie kleurrijke
kunstwerkjes te maken. Stip per
stip ontvouwt zich een patroon
waar je almaar blijer en vrolijker
van wordt.

Mindful ontspannen
Mindful ontspannen biedt
jou een bewuste pauze. Een
moment van ademhalen en je
lichaam op een zachte manier
bewegen. Het geeft je de kans
om stil te staan bij hetgeen leeft
in jouw lichaam, gevoelens en
gedachten. Zo leer je beter
omgaan met stress en spanning.
 11 u. - 11.45 u.
€ 17,50 KT 3,50 (5 sessies)
 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8
L lesgever: Rilana

Woensdag 13 juli

 14 u. - 17 u.

Kaartnamiddag

Woensdag 6 juli

€ 4,50 KT 0,90 (+ € 21,00 ma-

Wiezen, kleuren wiezen en
manillen. Voor beginners en
gevorderden!

Yoga
Yoga houdt je lichaam soepel.

Workshop powertex

DE MANTEL

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven




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

 Toegankelijk

Maak prachtige creaties met
textiel en de textielverharder
powertex!

 14 u. - 17 u.
€ 4,50 KT 0,90 (+ € 7,00 materiaalkosten, te betalen de
dag zelf aan de lesgever)
L lesgever: Carine

teriaalkosten, te betalen de
dag zelf aan de lesgevers)
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Gezocht!
Barvrijwilligers
Wij zoeken gemotiveerde
vrijwilligers om mee te helpen in onze cafetaria.
Je komt terecht in een leuke
groep vrijwilligers en krijgt
de nodige begeleiding om je
taken tot een goed einde te
brengen.

Onthaalvrijwilligers
op woensdag
namiddag
Help je bezoekers graag
verder in ons centrum en
ben je niet bang van enkele
administratieve taken? Dan
ben jij de geknipte persoon
om ons te helpen!
Interesse om vrijwilliger te
worden? Contacteer ons via
ldc.demantel@stad.gent of
via 09 266 98 55.

 14.30 u. - 16.30 u.

TIP!
Bal Marginal
Dinsdag
30 augustus

Omdat de Gentse Feesten
beginnen!
 vanaf 14 u.
€ gratis
L DJ Claude

de wortels. Je ziet legendarische figuren als Jerome
Rieux, Don Camillo, Gust de
Wortelschreper...
Er zijn prachtige beelden van
de Lochte Genteneirs en van
een jonge Walter De Buck.
Zoals die laatste het perfect
samenvat: “De Feesten zijn een
celebratie van levensvreugde
en positieve waarde”.
 vanaf 14 u.
€ 3,50 KT 0,70
L speelduur: 55 minuten,
gevolgd door nabespreking

Maandag 18 juli

Donderdag 21 juli

Maandelijkse wandeling

Nationale feestdag

Geniet van een groepswandeling richting Schelde via trage
wegen, onder begeleiding
van ervaren wandelaar Stefan.
 14.30 u., start en aankomst
aan ldc De Mantel
€ gratis
L duur wandeling ongeveer
1,5 uur, plaatsen beperkt!

Het LDC is gesloten.

€ gratis
 elke 2de donderdag

✍ inschrijven verplicht (tot
dag zelf )

L begeleider: Marc
Vrijdag 15 juli

Dans- en
liedjesnamiddag

Brugdag
Alleen dienstverlening,
geen onthaal en geen activiteiten. Het LDC sluit om 16 u.
Maandag 25 juli

Zomerstage keramiek
Dinsdag 19 juli

Gentse
Feesten-namiddag
Zing, neurie en dans op
Gentse meezingers van P&D
en volg je neus voor de heerlijke Gentse kletskoppen.
 vanaf 14 u.
€ gratis
Woensdag 20 juli

Filmforum
‘Tuupe Tegoare’
'Tuupe Tegoare' is een film
die vzw Trefpunt en regisseur
Christopher Daley, maakten
over de Gentse Feesten. De
documentaire heeft een nostalgische toets en is samengepuzzeld als een kleurrijke
mozaïek. Met getuigenissen
van Walter De Buck, Bob De
Moor en Eric Goeman.
De Gentse Feesten worden
gekaderd in de geschiedenis met een zoektocht naar
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Vrijdag 22 juli

Laat je onderdompelen in de
kunst van keramiek! Je leert
met verschillende soorten
steengoedklei de basistechnieken om kommen, borden,
schalen en vazen te maken.
Vanaf de duimpottechniek
bouw je op met kleirolletjes,
je werkt in mallen en met
kleiplaten. Nadat het werk
gedroogd heeft, wordt het in
onze keramiekoven biscuit
gebakken. Op donderdag 18
augustus kunnen alle items
worden geglazuurd (keuze
uit een 10-tal kant en klare
Mayco-glazuren).
 14 u. - 17 u.
€ 17,50 KT 3,50 (5 sessies)
+ € 25,00 kleisessies
+ € 20,00 glazuursessie
 25/7, 26/7, 27/7, 28/7, 29/7
+ 18/8 glazuursessie
L Materiaal en benodigd
heden aanwezig.
Lesgever: Carine.

Vrijdag 5 augustus

Zumba
Elke week leer je de basisstappen van een bepaalde dans.
 13.30 u. – 14.30 u.
€ 14,00 KT 2,80 (4 sessies)
 5/8, 12/8, 19/8, 26/8
L lesgever: Els

€ 4,50 KT 0,90 (+ € 21,00
materiaalkosten, te betalen
de dag zelf aan de lesgevers)
L lesgever: Beryl en
Dominique
Woendag 17 augustus

Workshop dotpainting
Zie 14/7.

Maandag 8 augustus

Zomerstage
abstract schilderen

Door te spelen met structuren
en texturen creëer je abstracte
werken die je daarna, laag over
laag, overschildert met acrylverf.
Je schildert met je handen, met
spatels en rollers,... om verrassende mixed media kunstwerken te maken.
Tekentalent en schilderervaring
zijn niet nodig.
 14 u. - 17 u.
€ 17,50 KT 3,50 (5 sessies)
+ € 30,00 materiaalkosten,
af te rekenen met de les
gever
 8/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8
L Meebrengen: canvas, schort
en vod.
Alle andere materialen, verf
en schildergereedschap
worden door de lesgeefster
meegebracht.
Lesgever: Carine.
Maandag 15 augustus

O.L.V. Hemelvaart
Het LDC is gesloten.
Dinsdag 16 augustus

Workshop powertex
Maak prachtige creaties met
textiel en de textielverharder
powertex!
 14 u. - 17 u.

ANTENNEWERKING
SINT-DENIJS-WESTREM
EN AFSNEE
Buren voor buren
Zin om een buur te helpen bij
kleine boodschappen of klusjes?
Of heb je zelf nood aan een
helpende hand? Of een babbel?
Contacteer ons op 09 266 98 55.

Maandag 22 augustus

Maandelijkse wandeling
Groepswandeling: via het
minder bekende natuurpark
Overmeers naar De Blaar
meersen.
 14.30 u., start en aankomst
aan De Mantel
€ gratis
L duur wandeling: 1,5 uur.
Plaatsen beperkt!
Begeleider: Stefaan.

Gestreken mastellen
Vandaag kan je samen met je
(klein)kinderen de echte Gentse
mastellen maken.
 9 u. - 12 u.
€ 4,50 KT 0,90 (+ ingrediënten
6,00 euro, te betalen de dag
zelf aan de lesgever)
L beperkte plaatsen
Dinsdag 30 augustus

Bal Marginal
Mien waar is mijn feestneus,
want er staat een paard in de
gang! Zet je feestmuts op en
houd je dansbenen klaar om
je volledig uit te leven tijdens
ons BAL MARGINAL! Kom je
verkleed met een ludieke outfit,
pruik,... dan krijg je van ons een
gratis drankje bij aankomst.
 vanaf 14 u.
€ gratis
L DJ Claude

Nathalie Samaes is de antenne
medewerker voor de regio
Sint-Denijs-Westrem en Afsnee.
Bereikbaar:
Maandag & dinsdag: 9 u. - 17 u.
Woensdag: 9 u. - 12 u.
Tel: 0473 94 13 70
Nathalie.Samaes@stad.gent

DE MANTEL

Buurtmaaltijd
Dinsdag 5 juli, 2 en 16 augustus
Vers klaargemaakt door IKOOK,
het restaurant van Stad Gent.
In het Open Huis, Pastorijdreef 6
in Sint-Denijs-Westrem.
 vanaf 11.30 u.
€ 5,50 voor soep, hoofdgerecht en dessert
✍ inschrijven met betaling kan
tot 1 week vóór de maaltijd

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 wzc,…
• 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.

 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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HET KLEINE HELPEN AANMOEDIGEN IN NIEUW GENT

Zorgzame buurt
DE REGENBOOG

Samen met diverse partners wil De Regenboog het ‘kleine
helpen’ aanmoedigen in de hoogbouwblok ‘De Volders’ in de
wijk Nieuw Gent. Het is één van de vijf Gentse projecten rond
‘zorgzame buurten’ die eerder dit jaar van de Vlaamse regering
samen 400.000 euro kregen.

Lucas De Heerestraat 83
9000 Gent
 09 266 34 34
www.facebook.com/deregenbooggent
 ldc.deregenboog@stad.gent
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)
Centrumleider: Michiel Lauwaert
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 vrijdag 1 juli om 9 uur,
tenzij anders vermeld.
Je kunt max. voor 4 personen inschrijven.
Je betaalt contant of met Bancontact.
Activiteiten en uren onderhevig aan last
minute wijzigingen. Voor een laatste
stand van zaken, kun je terecht op
het secretariaat.
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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“Zorgzame buurten past in ons
buren voor buren-verhaal, waarbij we sterkere buurtbewoners
koppelen aan buren die hulp
kunnen gebruiken”, vertelt
centrumleider Bart Beeckmans.
“In Nieuw Gent focussen we
hierbij op de ‘De Volders’, een
hoogbouwblok met 88 woon
eenheden. Met steun van de
Vlaamse overheid gaan onze
antennemedewerker, Buurtwerk
Nieuw Gent en WoninGent hiermee aan de slag.”
“We zitten nu in de eerste fase,
waarbij we bij alle bewoners
langsgaan”, stipt antennemedewerker Liesbet Denolf aan. “We
peilen daarbij naar hun individueel welzijn, het samenwonen
met buren en hoe het is om
hier te wonen. Vooral praktische
kwesties zoals woonkwaliteit
en afvalproblematiek houden
hen bezig. Op basis van hun

antwoorden willen we vanaf
september concrete acties
uitwerken.”
Nieuw Gent heeft een kwalijke
reputatie, maar dat is onterecht,
vindt Liesbet. “Het is een wijk
met veel potentieel. Dat merk ik
ook in ‘De Volders’. Zo lieten we
aan alle flats een leeg bloempotje achter, met de boodschap
dat de mensen op 27 mei –
de Dag van de Buren – bij een
koffiemoment een bloemetje
konden halen. Ruim 60 % van
de bewoners heeft dat gedaan
en de meesten begonnen vlot
met elkaar te babbelen. We
nemen ook een foto van elke
bewoner, die we in een collage
over het gebouw verwerken
met alle verhalen die erbij
horen. Dat is ook een manier
om mensen samen te brengen
en elkaar meer te vertrouwen.”

Je kunt inschrijven vanaf vrijdag 1 juli
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.

Vrijdag 1 juli

 5/7, 12/7, 19/7

Zomerreeks 1
‘Tai-chi gevorderden’

✍ vanaf 27/6,
L met Hannah

Chinese bewegingskunst waarbij je lichaam langzaam
en vloeiend beweegt.
Geschikt voor mensen die al
een goede basiskennis hebben.
We werken met de vormen ’24’,
’42’ en ’48’.
 9.30 u. - 10.30 u.
€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen)
 1/7, 8/7 en 15/7
✍ vanaf 24/6,

Zomerreeks 1
‘Tai-chi semi-gevorderden’
Geschikt voor mensen van alle
leeftijden.
We werken met de vormen
’42’ en ‘48’
 10.45 u. - 11.45 u.
€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen)
 1/7, 8/7 en 15/7
✍ vanaf 24/6,

€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen)
 5/7, 12/7, 19/7

Woensdag 13 juli

 10 u. - 11 u.

✍ vanaf 27/6,
L met Hannah
Woensdag 6 juli

Zomerreeks 1 ‘Turnen’
Silke van Sportdienst Gent zet
je in beweging zodat je ook in
de zomervakantie fit en soepel
blijft!
 13.30 u. - 14.30 u.
€ 14,00 KT 2,80 (4 lessen)
 6/7, 13/7, 20/7, 27/7
✍ vanaf 27/6,
Donderdag 7 juli

Filmvertoning
‘Nieuw Gent. Snapde?’

✍ vanaf 27/6,
L met Hannah

Dinsdag 5 juli

Zomerreeks 1 ‘Aerobic’

 8.45 u. - 9.45 u.

€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen)

Interactieve lezing
‘Natuurlijke EHBO in de
zomer’
Over planten en natuurlijke
middeltjes die helpen bij allerlei
vakantiekwalen zoals muggenbeten, diarree, zonnebrand,
blaren, reisziekte… Met veel
praktijkvoorbeelden!
 14 u.
€ gratis
✍ t.e.m. 8/7

Nieuw Gent komt meestal op
een negatieve manier in het
nieuws. Nochtans wonen velen
graag in Nieuw Gent. Ontdek
het genuanceerde verhaal in
deze docufilm, die filmmaker
Sofie Hanegreefs en journalist
Roel Nollet van the Redhorse
Collective op vraag van Stad
Gent maakten.
 14 u.

DE
REGENBOOG

 Aanvang
L Informatie

Donderdag 14 juli

Zomerreeks ‘Yi Yin Daoyin’

€ 7,00 KT 1,40 (2 lessen)
 4/7, 18/7

✍ vanaf 27/6,
L met Hannah

€ gratis

✍

Café karaoke
 26/8

 10.15 u. - 11.15 u.

€ 7,00 KT 1,40 (2 lessen)
 4/7, 18/7

Scrabble + rummikub
 14 u.

Vrijdag 8 juli

Zomerreeks 1 ‘Pilates’

 11.30 u. - 12.30 u.

Elke dinsdag

Zomerreeks 1
‘Stretch en relax’

Maandag 4 juli

Zomerreeks 1 ‘Yoga’

Spelnamiddagen

Deze oefeningen gaan terug tot
de traditionele Chinese geneeskunde: ze versterken je spieren,
versoepelen je ligamenten en
bevorderen je concentratievermogen. De staande oefeningen
zijn matig tot krachtig, afhankelijk van je eigen mogelijkheden.
 10.15 u. - 11.15 u.
€ 17,50 KT 3,5 (5 lessen)
 14/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8

✍
Zomerreeks
‘Liggende daoyin’

€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven




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

 Toegankelijk

Je richt je aandacht op het
creëren van ruimte en flexibiliteit in je heupgewrichten,
knieën en wervelkolom. Deels
zittend (op de vloer), meestal
liggend.
 11.30 u. - 12.45 u.
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Gratis knoppenspreekuur

Sluitingsdagen

Maandag, woensdag en vrijdag
✍ op afspraak

• Maandag 11 juli: Vlaamse feestdag
• Donderdag 21 juli: Nationale feestdag
• Vrijdag 22 juli: beperkt open voor maaltijden en ontmoeting
tot 16 u. Het onthaal is gesloten.
• Maandag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart

€ 17,50 KT 3,50 (5 lessen)
 14/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8

L je kan 20 UiTPAS-punten
inruilen voor € 5,00 korting

✍ t.e.m. 4/8
L je voorziet zelf een trein

✍

ticket
Woensdag 3 augustus

Vrijdag 15 juli

Gentse Feesten-bingo

 14 u.

Gentse
stoverij met
frietjes

Dinsdag 26 juli

Donderdag
28 juli

Creaworkshop
‘Dotting mandala’
Maak samen met Viviane een
kleurrijk theelichtje.

Zomerreeks 2 ‘Turnen’
Zie 6/7.
 13.30 u. - 14.30 u.
€ 17,50 KT 3,50 (5 lessen)
 3/8, 10/8, 17/8, 24/8, 31/8

✍
Bingo

 14 u.

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

✍ vanaf 27/6 t.e.m. 8 juli

Bij goed weer is het heerlijk
vertoeven op ons terras en
anders maken we binnen
het mooie weer met zwoele
zomerse plaatjes. Wat is jouw
favoriete zomernummertje?
Breng het mee op cd en laat
iedereen meegenieten!
Een leuk extraatje: verdien een
gratis mocktail door je meest
zuiderse outfit aan te trekken!
 11.30 u.
€ 12,00 KT 8,40
✍ t.e.m. 21/7
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Zie 28/7.
 14 u.
€ gratis

✍

Woensdag 10 augustus

Gentse stoverij met
frietjes en zomerse
dansnamiddag met
DJ Eric

Zomerse dansnamiddag
met DJ Eric

Vrijdag 5 augustus

Gegidst bezoek aan het
arboretum Wespelaar

Donderdag 28 juli

Vrijdag 12 augustus

Joost Van de velde neemt je
mee op pad naar dit arbore
tum tussen Mechelen en
Leuven. Het is een verzameling merkwaardige bomen
en struiken uit de gematigde
streken van alle continenten.
De aandacht gaat er zowel
naar gewone bosbomen als
naar speciale siervariëteiten.
Het werd aangelegd in de
jaren 70 door Philippe de
Spoelberch op een domein
dat bij het kasteel van de
gelijknamige familie hoorde.
 13.30 u. vertrekhal GentSint-Pieters, terug in Gent
rond 18 u.
€ 5,00 KT 1,00

Dinsdag 16 augustus

Gegidste rondleiding
‘De Boekentoren op de
Blandijnberg’
Met deze wandeling van anderhalf uur krijg je een beeld
van het architecturale project
van de Boekentoren. Wat was
het plan van de architect? Wat
werd er gerealiseerd? Hoe
werd de restauratie aangepakt? Info over leven en werk
van architect Henry Van de
Velde. Het hoogtepunt van
deze wandeling is het bezoek
aan de belvedère: een unieke
ruimte met een subliem
360°-uitzicht over de stad!

 10.30 u. aan de kerk op het
Sint-Pietersplein.
Gids Sonja Van Damme van
WalkinGent wacht je op.
Kom zeker op tijd!
€ 12,00 KT 2,40
✍ t.e.m. 1/8

Ijssalon
Dagelijks
Ga je voor een klassiek coupeke of voor onze heuse
coupe regenboog? Geen zomer zonder ijsjes!

Donderdag 18 augustus

Digitale prikkeldag
‘Oneerlijke quiz’
Bij deze quiz mag je lekker
valsspelen! Je kan alle antwoorden namelijk opzoeken
op een tablet. Zo kan je op een
leuke, speelse manier je digitale
vaardigheden aanscherpen en
oefenen. Walter en Patsy zijn de
quizmasters van dienst en wij
zorgen voor de tablets. Je hoeft
dus zelf niets mee te brengen.
 14 u.
€ gratis

Zomerreeks 2
‘Tai-chi gevorderden’
Zie 1/7.
 9.30 u. - 10.30 u.
€ 14,00 KT 2,80
 19/8, 26/8, 2/9, 9/9
✍ vanaf 24/6,

Zomerreeks 2
‘Tai-chi semi-gevorderden’
Zie 1/7.
 10.45 u. - 11.45 u.
€ 14,00 KT 2,80
 19/8, 26/8, 2/9, 9/9
✍ vanaf 24/6,

✍

Maandag 22 augustus
Vrijdag 19 augustus

Vrij podium

Zomerreeks 2
‘Pilates’

 10.15 u. - 11.15 u.
€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen)
 22/8, 29/8, 5/9

Ben je een Edith Piaff, een Toon
Hermans of eerder een Dean
Martin. Iedereen is welkom, ook
de Romain Deconinck’s onder
jullie. Heb je zin om je talenten
te etaleren, schrijf je dan snel
in en kom je podiumkunsten
delen! Geniet je liever van de
voorstelling, kom dan gerust
langs voor een namiddag met
leute en plezier. Heb je praktische vragen bel gerust naar ons
onthaal.
 14 u. - 16.30 u.
€ gratis

✍

€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen)
 23/8, 30/8, 6/9

✍ vanaf 27/6,
L met Hannah
Donderdag 25 augustus

Spitburgers à volonté
Lekkere vers gebakken broodjes
met sappige beenham en knapperige groentjes. Daarna kan
je je helemaal uitleven op onze
volksspelletjes!
 11.30 u.
€ 16,00 KT 11,20 (incl. aperitief )
✍ t.e.m. 18/8
Eet je vegetarisch, geef dit
dan zeker door bij inschrijving!
L je kan 20 UiTPAS-punten
inruilen voor € 5,00 korting

✍ vanaf 27/6,
L met Hannah

Vrijdag 26 augustus

Zomerreeks 2
‘Yoga’

€ 4,50 KT 0,90

 11.30 u. - 12.30 u.
€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen)
 22/8, 29/8, 5/9

✍ vanaf 27/6,
L met Hannah
Dinsdag 23 augustus

Zomerreeks 2
‘Aerobic’

 8.45 u. - 9.45 u.

Creatief met bloemen

 14 u. - 16.30 u.

DE
REGENBOOG

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven

+ € 20,00 voorschot materiaalkosten (max. € 25,00)
✍ t.e.m. 19/8
L meebrengen: snoeischaar of
scherp aardappelmesje



Café karaoke



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

 Toegankelijk

€ 10,50 KT 2,10 (3 lessen)
 23/8, 30/8, 6/9

✍ vanaf 27/6,
L met Hannah
Zomerreeks 2
‘Stretch en relax’

 10 u. - 11 u.
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SAMEN EEN MOOI FEESTJE MAKEN

Zomermarkt
DE THUISHAVEN

Iedereen, groot en klein, is welkom op de zomermarkt van De
Thuishaven op woensdag 31 augustus. “Bedoeling is om samen
een mooi feestje te maken en met een goed gevoel het nieuwe
activiteitenjaar in te zetten”, zegt planner Paula Boscaljon.

Neuseplein 33
9000 Gent
 09 266 34 66
www.facebook.com/ldc.dethuishaven
 ldc.dethuishaven@stad.gent
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)
Centrumleider: Stephan Callebaut
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 vrijdag 1 juli
om 9 uur, tenzij anders vermeld.
Je kunt max. voor 4 personen inschrijven.
Je betaalt contant of met bancontact.
Activiteiten en uren onderhevig aan last
minute wijzigingen. Voor een laatste stand
van zaken, kun je terecht op het secretariaat.
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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Het idee voor de zomermarkt
is gegroeid van uit de centrumraad. “Na twee jaar coronaperikelen hadden onze vrijwilligers
echt wel nood aan om met zijn
allen eens gezellig samen te
komen en leute te maken”, aldus
Paula. Het programma biedt
voor elk wat wils. Er zijn demonstraties keramiek, breien en haken, kaarten maken, glas in lood
en miniatuur weven. Voor 2 euro
kan je je portret laten maken. In
de cafetaria is er rommelmarkt.
Standhouders kunnen inschrijven aan het onthaal en betalen
€ 2,50 per tafel.
Buiten is er muzikale animatie
en zijn er hapjes en drankjes
te krijgen. Zoals zelfgemaakte
cake, taartjes, rijstpap en confituur. Aan de cocktailbar serveert
Monique mocktails, sangria

en andere zomerse drankjes.
“Ik ben al 12 jaar vrijwilliger.
Ze kennen mij hier vooral als
bingomaster“, vertelt Monique
(83). “Ik doe dat graag, want de
bingo heeft altijd veel succes en
ik zie alleen maar blije mensen.
En bezig zijn houdt mij fit en
gezond.”
Bieke geeft op de zomermarkt
een demonstratie keramiek.
“Dat is geen vaste activiteit in
De Thuishaven omdat we geen
keramiekoven hebben.” Zelf
noemt ze zich een allround vrijwilliger. “Ik sta aan het onthaal,
help mee op baknamiddagen
en maak flyers. Na een burn-out
zocht ik een activiteit om me
voor te bereiden op een terugkeer naar de werkvloer. Zo ben
ik hier beland: relaxt werken in
een gemoedelijke sfeer.”

Je kunt inschrijven vanaf vrijdag 1 juli
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.

Woensdag 6 juli

Proefrit fietstaxi Trivelo

Vandaag stellen we de fietstaxi
van Trivelo voor en kan je in
de riksja een gratis proefritje
maken.
TriVelo is de fietstaxidienst van
De Fietsambassade voor minder
mobiele personen in Gent.
Meer info op:
https://fietsambassade.gent.be/
nl/Trivelo
 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍ vanaf 1/7

IJs van Pierino
Woendag 27 juli
Pierino komt met zijn ijskar langs bij ons.
Kom smullen van hun heerlijk schepijs!
Haal je bonnetje vanaf 14 u. Pierino komt zijn
ijs uitscheppen tussen 15 u. en 15.30 u.

wandeling in de wijk. Houd
zeker onze flyers in de gaten
voor de data in augustus.
We vertrekken altijd vanaf De
Thuishaven.
 14 u. - 15 u.
€ gratis
✍ vanaf 1/7

 9 u.

Vrijdag 8 juli

Vrijdag 22 juli

Kubb-initiatie

Brugdag

Ontdek hoe dit spel in elkaar zit.
 14 u.
€ gratis
✍ vanaf 1/7

Minimale dienstverlening.

Maandag 11 juli

Vlaamse feestdag
Het centrum is vandaag
gesloten.

Donderdag 21 juli

Nationale feestdag
Het centrum is vandaag
gesloten.

Dinsdag 26 juli

Bingo
Monique en Patrick draaien nog
eens aan hun rad en zorgen
voor leuke prijzen.
 14.30 u. - 16.30 u.
€ 2,00
✍ vanaf 1/7,

DE
THUISHAVEN

Vrijdag 15 juli

Party met Mr. MoLoToV

Initiatie Petanque

Woensdag 27 juli

IJs van Pierino
Vandaag komt Pierino met zijn
ijskar langs bij ons.
Kom smullen van hun heerlijk
schepijs!

Vandaag legt Marc jullie met
veel plezier de regels uit van
petanque. Iedereen is welkom!
 14 u. - 17 u.
€ gratis
✍ vanaf 1/7

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven

Deze zomer zingt het koor
door! Iedereen is welkom om
mee te komen zingen.
 15.15 u. - 16.45 u.
€ gratis
✍ vanaf 1/7

Kom dansen op muziek, live
gezongen door crooner
Mr MoLoToV. Wij zorgen ook
voor een kleine versnapering
(inbegrepen in de prijs).
 14.30 u. - 17.30 u.
€ 6,00 KT 1,20
✍ t.e.m. 15/7,

Donderdag 7 juli

Dinsdag 19 juli

Wandeluurtje in de wijk

Samen Ontbijten

Iedereen welkom om met ons
mee te wandelen. Op regelmatige basis maken we een kleine

Zet de dag goed in met een
lekker ontbijt en een gezellige
babbel!

Koor

€ 6,00 KT 4,20

✍ vóór 12/7,


Haal je bonnetje vanaf 14 u.
Pierino komt zijn ijs uitscheppen tussen 15 u. en 15.30 u.
 14 u. - 15.30 u.
€ 2,70 voor een hoorntje met
2 bollen



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

 Toegankelijk
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Snoepnamiddag

Initiatie Petanque
Woensdag 6 juli

Alle woensdagen is er snoepnamiddag
met taart of iets anders lekkers.
Houd onze posters in de gaten voor
meer info!

Donderdag 28 juli

Daguitstap naar Ath
We vertrekken met de trein
vanaf Gent-Sint-Pieters.
Bij aankomst in Ath nemen we
een koffiepauze, waarna we
een stadsgids volgen door de
straten van Ath.
Onderweg passeer je langs
de donjon Burbant uit de 12de
eeuw.
Na de lunch staat een bezoek
aan het Gallo-Romeins museum op het programma.
Waar we afsluiten met een
speciale tentoonstelling over
de geschiedenis van het bierbrouwen.

Bingo
Dinsdag
26 juli en
23 augustus

Marc legt jullie met veel plezier
de regels uit van petanque.
Iedereen is welkom!

L Je koopt je eigen trein
ticket (op voorhand dus!).
Goede stapschoenen
vereist. Begeleiding: Irma
Vankelegom.

Zomerreeks ‘Dans je fit’
In deze zomerreeks ligt de
nadruk op het dansen. Kom
samen genieten en dansen op
de muziek onder begeleiding
van Christel.

Donderdag 28 juli

Wandeluurtje in de wijk
Zie 7/7.
 14 u. - 15 u.
€ gratis
✍ vanaf 1/7
Vrijdag 29 juli

Barbecue

 14.30 u. - 15.30 u.
€ 17,50 KT 3,50
 9/8, 16/8, 23/8, 30/8

✍ vanaf 1/7,
Donderdag 4 augustus

Paling gaan eten in
Overmere

 8.45 u. verzamelen
vertrekhal station GentSint-Pieters om samen de
trein van 9 u. te nemen.
Treinticket in de hand!
Wie geen ticket heeft, kan
helaas niet mee. Kwestie
van de groep niet te laten
wachten.
Wie niet heeft ingeschreven,
kan zich onderweg NIET bij
de groep voegen. Een kwestie van verzekeringen.
Terug: ten laatste om 19 u.
in Gent-Sint-Pieters.
€ 12,50 KT 2,50
(+ kostprijs lunch als je mee
gaat lunchen met de groep)
✍ t.e.m. 15/7

30

Ook in juli gaan we nog eens
smullen. De petanquebaan
toveren we om tot een ware
dansvloer. Kom dus smullen
en gooi die beentjes los!
Vegetarisch alternatief mogelijk (geef dit zeker door bij
inschrijving!).
 16 u.
€ 16,00 KT 11,20 (drank niet
inbegrepen)
✍ t.e.m. 20/7
Dinsdag 2 augustus

Zomerreeks aerobics
In deze zomerreeks ligt de
nadruk meer op de oefeningen en het bewegen.
 13.30 u. - 14.30 u.
€ 17,50 KT 3,50
 9/8, 16/8, 23/8, 30/8
✍ vanaf 1/7,

Uitstap naar palinghuis
‘De Pluim’
Wie gaat er mee paling eten?
We vertrekken om 10.30 u. aan
De Thuishaven.
Graag doorgeven als je
chauffeur kunt en wilt zijn
en hoeveel passagiers je kan
meenemen.
De dag zelf kan je in het
palinghuis kiezen wat je gaat
eten. Bij inschrijving betaal je
alleen € 6,50 vervoerskosten.
Ter plaatste betaal je je eten en
drinken.
 10.30 u.
€ 6,50 vervoer
✍ vóór 29/7
Donderdag 11 augustus

Juwelen maken uit de
naaidoos
Tijdens deze workshop maak je

Sluitingsdagen
•
•
•

Minimale dienstverlening

Maandag 11 juli: Vlaamse feestdag
Donderdag 21 juli: Nationale feestdag
Maandag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart

•

Vrijdag 22 juli: brugdag

uit viltresten, knopen en parels
een juweeltje naar keuze.
Nadia begeleidt je stap per stap.
Geen benodigdheden nodig:
Nadia voorziet alle materiaal
(scharen, naaigerief,…).
Materiaalkosten zijn inbegrepen in de inschrijvingsprijs.
 13.30 u. - 16 u.
€ 4,50 KT 0,90
✍ vanaf 1/7,

✍ t.e.m. 18/8
L we vertrekken om 9 u. aan

Maandag 15 augustus

Dinsdag 30 augustus

O.L.V. Hemelvaart

Bakken voor de
zomermarkt

Het centrum is gesloten.

De Thuishaven
Vrijdag 26 augustus

Suggestiemenu
Verwen jezelf met een lekkere
feestmaaltijd!
 11.30 u.
€ 6,50 KT 5,50
✍ t.e.m. 18/8,

Dinsdag 16 augustus

Muziek beluisteren
Lang geleden dat we nog eens
Mozart hebben gehad!
De Haffner symfonie, een
pianotrio, een fluitconcert,
een pianoconcert, een viool
sonate,...
 14 u. - 17 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ t.e.m. 16/8,
Dinsdag 23 augustus

Bingo

 14.30 u. - 16.30 u.

Wie komt zijn of haar baktalent
laten zien en helpt ons mee om
taarten en cake te bakken voor
de zomermarkt?
 12 u. - ongeveer 18 u.
€ gratis
✍ t.e.m. 30/8, kan ook per mail:
Paula.Boscaljon@stad.gent

ANTENNEWERKING
RABOT
Buren voor buren
Een kleine moeite maakt al
een groot verschil!
Zin om een buur te helpen
bij kleine boodschappen of
klusjes?
Of heb je zelf nood aan een helpende hand? Of een babbel?
Aarzel niet om antennemedewerker Kathleen Van Bouwel te
contacteren.
Kathleen komt ook graag op
huisbezoek.
09 266 34 66 of
kathleen.vanbouwel@stad.gent

DE
THUISHAVEN

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven

€ 2,00
Woensdag 31 augustus
Donderdag 25 augustus

Uitstap markt Middelkerke
We gaan samen naar de markt
in Middelkerke. Daarna lunchen
we en aansluitend doen we een
wandeling op de dijk.
 9 u. - 14 u.
€ 3,50 KT 0,70
+ € 15,00 vervoer als je
meerijdt
+ lunch ter plaatse te
betalen

Zomermarkt!
Zie het artikel op pagina 28.
 10 u. - 18 u.
€ gratis




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

 Toegankelijk
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CAFETARIA BRENGT MENSEN SAMEN

Echte
ontmoetingsplek
DE VLASCHAARD

“Onze cafetaria is in de eerste plaats een plek waar je elkaar kan
ontmoeten en nieuwe mensen leert kennen. En bovendien een
aantrekkelijke open locatie met veel lichtinval en een leuk terras.
Zit je in een dipje, dan fleur je hier gegarandeerd weer op.”

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 4 juli
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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Barvrijwilligers Paula, Karine,
Philip en Chris halen veel voldoening uit hun job. “Wij doen
het in de eerste plaats ook voor
het sociale contact. Voor nieuwe
bezoekers zijn wij vaak het eerste
aanspreekpunt. Ze lopen het
onthaal voorbij en belanden
in de cafetaria. Aan ons om
hen welkom te heten en al wat
wegwijs te maken. Merken we
dat bezoekers zichtbaar achteruitgaan of vaak op hun eentje
blijven zitten, dan geven we dat
door aan de medewerkers van
het LDC.”
“Iedereen is welkom, ook als je
geen buurtbewoner bent. Met
het openbaar vervoer geraak
je hier vlot. Consumeren is niet
verplicht en een glas water van
de waterbar is gratis. Aan de bar
zijn dranken en snacks zoals ijsjes en chocolade tegen een zacht

prijsje te krijgen. We hebben
ook een interessant aanbod van
alcoholvrije biertjes en cocktails.
Sowieso serveren we vóór elf uur
geen alcohol.”
“Vaak is er in de cafetaria van
alles te beleven. Kaarten, bridge,
gezelschapsspellen. Soms doen
we al eens een barbecue of een
dansnamiddag. Eén keer per
maand is er een grote bingo en
voor de snoepers onder ons is
er ‘De Zoete Zonde met zelfgemaakte versnaperingen van
Karine. Bij mooi weer is het heerlijk genieten op ons terras.”
“Momenteel zijn we met 12
barvrijwilligers. Nieuwe collega’s
zijn altijd welkom. Je wordt hier
voorbeeldig opgevangen, begeleid en gecoacht.”
Kandidaat-vrijwilligers kunnen
zich altijd melden aan het onthaal.

Zomerreeksen in De Vlaschaard

L Reeksen zijn apart te betalen. Je kan hiervoor géén tienbeurtenkaart gebruiken!
JULI
Nieuw! Zomerreeks
‘Dans je vrij ‘

 10 u. - 11 u.

L met Hu Wudi

heupgewrichten, knieën en de
wervelkolom. Deels zittend (op
de vloer), meestal liggend.
 11.30 u. - 12.45 u.
€ 10,50 KT 2,10
 13/7, 20/7, 27/7

Zomerreeks ‘Tai-chi 1’

✍
L met Ute Luttich

€ 10,50 KT 2,10
 7/7, 14/7, 28/7

Individuele dans zonder woorden... Alle spanningen, al dansend loslaten uit je hoofd en lijf.
 9.30 u. - 10.30 u.
€ 17,50 KT 3,50
 4/7, 18/7, 25/7, 1/8, 8/8
✍ vanaf 27/6 tot dag zelf of
volzet,
L Met Catharine Lemahieu en
Daniëlla De Paepe.
Max. 10 deelnemers.
Blootvoets of licht schoeisel.

✍ vanaf 27/6 tot dag zelf of

Zomerreeks NIA

Zomeryoga: reeks 1

Combinatie van eenvoudige
bewegingen op muziek. Je ervaart het plezier van bewegen.
 10.45 u. - 11.45 u.
€ 10,50 KT 2,10
 4/7, 18/7, 25/7
✍ vanaf 27/6 tot dag zelf of
volzet,
L met Leen Van Braeckel

Alle niveaus welkom.
 9 u. - 10 u.
€ 10,50 KT 2,10
 8/7, 15/7, 29/7
✍ vanaf 27/6 tot dag zelf of
volzet,
L met Luc Coddens

Zomercursus pilates

 groep 10.15 u.

groep 11.30 u.
groep 13.30 u.
€ 7,00 KT 1,40
 5/7, 12/7
✍ vanaf 27/6 tot dag zelf of
volzet,
L Je schrijft je in voor de groep
waartoe je ook gedurende
het jaar behoorde.
Met Marianne Van Wulpen.

Zomercursus ‘Qi gong’

 14.45 u.

€ 7,00 KT 1,40
 5/7, 12/7

✍ vanaf 27/6 tot dag zelf of
volzet,
L met Marianne Van Wulpen

Zomerreeks ‘Tai-chi 1’
Niveau: 24 vormen.

volzet,

Niveau: 48 vormen.
 11 u. - 12 u.
€ 10,50 KT 2,10
 7/7, 14/7, 28/7
✍ vanaf 27/6 tot dag zelf of
volzet,
L met Hu Wudi

Zomeryoga: reeks 2
Alle niveaus welkom.
 10.15 u. - 11.15 u.
€ 10,50 KT 2,10
 8/7, 15/7, 29/7
✍ vanaf 27/6 tot dag zelf of
volzet,
L met Luc Coddens

Zomerreeks ‘Draken daoyin’

€ Prijs
KT Kansentarief

Zie hierboven.
 11.30 u. - 12.45 u.
€ 10,50 KT 2,10
 3/8, 10/8, 17/8

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

✍ Inschrijven

✍
L met Ute Luttich



Zomerreeks ‘Tai-chi 2’



Niveau: 24 vormen.
 10 u. - 11 u.
€ 21,00 KT 4,20
 4/8, 11/8, 18/8, 25/8, 1/9, 8/9

 Toegankelijk

✍
L met Hu Wudi
Zomerreeks ‘Tai-chi 2’
Niveau: 48 vormen.
 11 u. - 12 u.
€ 21,00 KT 4,20
 4/8, 11/8, 18/8, 25/8, 1/9, 8/9

DE
VLASCHAARD

✍
L met Hu Wudi
Zomeryoga: reeks 3

✍
L met Ute Luttich

Zomeryoga: reeks 4

Focus op het creëren van
ruimte en flexibiliteit in de

L Informatie

AUGUSTUS
Zomerreeks
‘Liggende daoyin’

De spiraalachtige, speelse
bewegingen van de draak versoepelen je gewrichten en de
ruggengraat. Deels zittend (op
een stoel), maar meestal staand.
 10.15 u. - 11.15 u.
€ 21,00 KT 4,20
 13/7, 20/7, 27/7, 3/8, 10/8, 17/8

Zomerreeks
‘Liggende daoyin’

 Aanvang

Alle niveaus welkom.
 9 u. - 10 u.
€ 14,00 KT 2,80
 5/8, 12/8, 19/8, 26/8

✍
L met Luc Coddens
Alle niveaus welkom.
 10.15 u. - 11.15 u.
€ 14,00 KT 2,80
 5/8, 12/8, 19/8, 26/8

✍
L met Luc Coddens
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Je kunt inschrijven vanaf maandag 4 juli
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.

Start voorinschrijving
activiteiten
• Met een abonnement:
vanaf 16 augustus t.e.m.
vrijdag 9 september kan
je jouw abonnement van
je bewegingsactiviteit verlengen voor het komende
seizoen dat eind september
start. Je betaalt dus een
nieuw abonnement (alleen
voor deelnemers afgelopen seizoen). Stap je over
van een tienbeurtenkaart
naar een abonnement, dan
kan je ook in deze periode
inschrijven. De resterende
beurten worden dan in
mindering gebracht.
• Met een tienbeurtenkaart:
wie een tienbeurtenkaart
gebruikt, moet zich opnieuw inschrijven (= op de
lijst laten plaatsen) voor zijn
groep vanaf maandag
19 september. Dit moet
ook als je huidige kaart nog
niet opgebruikt is. Zo ben
je zeker van je plaats in de
groep. We voorzien geen
voorinschrijvingen voor
gebruikers van een tienbeurtenkaart.
• Met instapgeld: volg je
een activiteit waarvoor je
instapgeld betaalt?
Dan kan je dit verlengen
vanaf 16 augustus, als je al
deelneemt aan dit atelier.
• Vrij inschrijven: voor
iedereen vanaf maandag
19 september.
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NIEUW!
Spel
namiddag
met thema
muziek
Dinsdag
30 augustus

Doe-mee-week
Van maandag 12 september tot
vrijdag 16 september
Gratis introducties en kennismakingslessen.
Het volledige programma is te bekijken in het
septembernummer van Wijs.

Donderdag 7 juli

Maandag 11 juli

Computerspreekuur

Vlaamse feestdag

Vrijwilligster Rita helpt je bij
problemen met je computer.
 9 u. - 11.30 u. (30 min. per
afspraak)
€ gratis
 7/7, 4/8,18/8
✍ tot 5/7
L geef bij inschrijving je
concrete vraag door,
gaat het om pc-organisatie, boek dan meteen 1 uur

Het centrum is gesloten.

Zoete Zonde

Zoete Zonde

Dame blanche

Kers- en appelslof
 14 u. tot uitverkocht

Dinsdag 19 juli

Nieuw! Vragen staat vrij
Talloze liedjes van vroeger, al
dan niet op aanvraag.
 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍ geef vrijblijvend je favoriete
verzoeknummertje door
aan de bar!

Woensdag 20 juli

Spelletjesnamiddag

 14 u. tot uitverkocht
L met Karine
Vrijdag 8 juli

Rummikub, Mens-erger-je-niet,
Kolonisten van Catan, UNO,…
 14 u.
€ gratis
L Heb je thuis een leuk spel
liggen, breng het mee en
zoek een spelletjespartner.
Met Rita en Agnes.

Filmforum
The Father
Fascinerend portret van een
vader die zijn grip op de realiteit aan het verliezen is door
Alzheimer en alle hulp van
zijn dochter weigert.
Je beleeft het verhaal door
zijn ogen en voelt daardoor
zijn verwarring. Zijn verbluffende acteerprestatie leverde
Anthony Hopkins zijn tweede
Oscar voor beste acteur op.
 14.30 u.
€ 3,50 KT 0,70

✍
L speelduur: 95 minuten

Donderdag 21 juli

Nationale feestdag
Het centrum is gesloten.
Vrijdag 22 juli

Minimale dienstverlening
De cafetaria is open van
9.30 u. tot 16 u. Het onthaal
is gesloten, het LDC is alleen
telefonisch bereikbaar.
Vrijdag 29 juli

Filmforum
Amour (2012)
Georges (Jean-Louis Trintignant) en Anne (Emmanuelle

Zoete Zonde
•
•
•
•
•

Fijne zomervakantie!

Donderdag 7 juli: dame blanche
Dinsdag 19 juli: kers- of appelslof
Donderdag 4 augustus: eclairs
Vrijdag 12 augustus: carré confituur
Dinsdag 23 augustus: zelfgebakken appeltaart

Riva) zijn in de tachtig. Ze zijn
fatsoenlijke, gepensioneerde
muziekdocenten. Hun dochter
Eva (Isabelle Huppert) woont in
het buitenland met haar gezin.
Op een dag krijgt Anne een beroerte waardoor de liefdesband
binnen de familie danig op de
proef wordt gesteld.

 14.30 u.
€ 3,50 KT 0,70

✍
L speelduur: 127 minuten
Donderdag 4 augustus

Zoete Zonde
Eclairs
 14 u. tot uitverkocht
Vrijdag 12 augustus

Er worden enkele activiteiten aangeboden en de cafetaria en het onthaal
blijven doorlopend open.
We wensen iedereen een deugddoende
zomervakantie!

Dinsdag 23 augustus

Zoete Zonde
Zelfgebakken appeltaart
 14 u. tot uitverkocht
L met Karine
Vrijdag 26 augustus

Filmforum
Intouchables
De rijke aristocraat Philippe
raakt door een ongeluk tot aan
zijn nek verlamd. Eén van de
kandidaten om voor hem te
zorgen is de jonge Driss, net
ontslagen uit de gevangenis en
alleen uit op een handtekening
die bewijst dat hij solliciteert.
Philippe ziet in Driss evenwel
de enige kandidaat die hem
niét behandelt als een zielenpoot, en hij neemt de jongen
aan. Vreemd genoeg blijkt het
goed te klikken tussen de twee
mannen.
 14.30 u.
€ 3,50 KT 0,70

✍
L speelduur: 110 minuten

Zoete Zonde
Carré confituur
 14 u. tot uitverkocht
Maandag 15 augustus

O.L.V. Hemelvaart
Het centrum is gesloten.
Dinsdag 16 augustus

Start voorinschrijvingen

 vanaf 9 u.

Dinsdag 30 augustus

Nieuw!
Spelnamiddag met thema
muziek
Namiddagactiviteit waarin
muziek in verschillende toonhoogten aan bod komt.
 14 u. - 16.30 u.
€ 7,00 KT 4,90 (incl. koffie en
taart)

ANTENNE DRONGEN,
BAARLE, LUCHTEREN

 Aanvang
L Informatie

Contactgegevens of vragen:
Evelyn Devlieger
09 266 39 93 of 0471 66 52 21.
Evelyn.Devlieger@stad.gent
Bij afwezigheid kan je ook bij
haar collega’s van De Vlaschaard
terecht: 09 266 93 44.

€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven

In juli en augustus zijn er geen
zitdagen.



Buren voor Buren



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

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

 Toegankelijk

Koffie- en gebaknamiddag
Drongen
Dinsdag 5 en 12 juli, 2 en
9 augustus
 14 u.
€ 3,00
✍ minstens 1 dag vooraf vóór
12 u. bij Evelyn
L Waar? Open Huis aan de Leie,
Domien Ingelsstraat 15A

DE
VLASCHAARD

Baarle
Donderdag 7 juli en 4 augustus
 14 u.
€ 3,00
✍ minstens 1 dag vooraf vóór
12 u. bij Evelyn
L in OC Baarle, Baarledorp
straat 90

✍
Woensdag 17 augustus

Spelletjesnamiddag
Zie 20/7.
 14 u.
€ gratis

Meer info over deze activiteiten? Probleem met vervoer of
andere vragen?
Contacteer Evelyn Devlieger.
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BUURTDINER MUIDE ZOEKT VRIJWILLIGERS

Lekker eten
voor geen geld
DE WATERSPIEGEL
Meulesteedsesteenweg 510
9000 Gent
 09 266 30 50
www.facebook.com/dewaterspiegel
 ldc.dewaterspiegel@stad.gent
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)

Elke dinsdagavond kan je vanaf 18.30 u. in De Waterspiegel
lekker eten voor geen geld. Een initiatief van Buurtdiner. “Wij
zijn allemaal een grote groep vrijwilligers met een groot hart
voor onze wijk Muide-Meulestede. Nieuwe vrijwilligers zijn
altijd welkom”, zegt Martine Charlier.

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 vrijdag 1 juli
om 9 uur, tenzij anders vermeld.
Je kunt max. voor 4 personen inschrijven.
Je betaalt contant of met Bancontact.
Activiteiten en uren onderhevig aan
last minute wijzigingen. Voor een
laatste stand van zaken, kun je terecht
op het secretariaat.
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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Jarenlang kookte Martine in
buurtrestaurant ’t Oud Postje
aan de Meulesteedsesteenweg.
Tot ze met haar man, hobbykok
Erwin, Buurtdiner oprichtte. “Het
idee pikten we op in de Brugse
Poort, waar de buurtmaaltijden
veel bewoners samenbrachten.
Daarvoor doen wij het ook. Mijn
hart gloeit als we zie hoe 100
buurtbewoners hier hun voeten
onder tafel komen schuiven en
er een gezellige boel van maken
waar iedereen spontaan vrolijk
van wordt!”
“Sinds enkele jaren zitten we in
De Waterspiegel waar we ons
zeer welkom voelen”, vervolgt
Martine. “Mijn man kookt en
ik zorg voor een vegetarisch
alternatief. Vandaag schaft de
pot stoverij met frietjes. Dat is
altijd een voltreffer! Net zoals
vol au vent of ballekes in de

tomatensaus. Sinds kort hebben
we ook een nieuwe sous-chef,
Christophe. Eén van zijn specialiteiten is champagnetaart:
bavarois met champagne in
plaats van een fruitcoulis!”
Voor al dat lekkers betaal je
maar 6 euro of 3 euro met het
kansentarief. “Iedereen is welkom. Inschrijven is niet nodig.
De overschotjes verkopen we in
potjes voor 5 euro. We zoeken
altijd nieuwe vrijwilligers, ook
om mee te helpen in de keuken.
Weet wel: met een budget van
300 euro moet je een volwaardige maaltijd maken voor 100
man”, geeft Martine nog mee.
Kandidaat-vrijwilligers
kunnen Erwin contacteren op
0475 53 44 16. Het weekmenu
vind je op de facebookpagina van
Buurtdiner Muide.

VOOR WIE NIET GOED
FRANS DURFT TE SPREKEN

Franse bistro
Je hebt een basiskennis
Frans, maar durft het toch
niet goed te spreken uit
schrik fouten te maken?
Dan is de Franse bistro op
dinsdagvoormiddag in De
Waterspiegel iets voor jou.
“Niemand van ons hier
spreekt perfect Frans!”

Clara Vanlangendonck en Nelly
Cocquyt zijn de gastvrouwen van
de Franse bistro. Clara doet het al
15 jaar lang. “Inderdaad, van toen
we nog in LDC De Muide zaten! Net
zoals veel deelnemers vind ik Frans
een mooie taal. In onze jeugd waren
wij, veel meer dan nu, op de Franse
cultuur gericht. Op tv keken we vaak
naar Franse films. Wij lazen Tintin
in plaats van Kuifje. Nadien heb ik
in Afrika les gegeven, Engels en
geschiedenis, maar de voertaal was
er wel Frans. En ook nu ga ik nog
regelmatig naar Frankrijk, bij familie

of op reis.” Ook Nelly kreeg Frans
met de paplepel mee. “Mijn mama
was in het Frans opgevoed. Zelf heb
ik altijd in Brussel gewerkt en daar
wordt, zoals je wel weet, ook vooral
Frans gesproken.”

Brasserie
In de Franse bistro passeren verschillende onderwerpen de revue: Franse
liedjes, hoe doe je in het Frans boodschappen, reiservaringen, Franse
gezegdes. “Soms vertrekken we van
een interessante of leuke tekst waar
iedereen een stukje uit voorleest.
Woorden of uitdrukkingen die je
niet kent, zoeken we samen op.
Je leert ook bekende en minder
bekende bezienswaardigheden en
regio’s in Frankrijk kennen. Of aan
wat herken je een goede brasserie of
restaurant in la douce France of een
goede Franse keuken in de Gentse
regio?. Bij alles wat we doen, is de
voertaal Frans. Zo leer je het best
bij. En wij zijn een conversatiegroep:
hier dus geen grammatica of teksten
in het Frans schrijven”, benadrukken

Clara en Nelly. “En ook bij ons gelden
‘Les règles du bistro’: poser son téléphone, passer un bon mot, parler
entre amis.”

Ambiance
Thierry is een trouwe bistroklant.
“Mijn zoon werkt in Frankrijk, wij
hebben veel Franse vrienden. Om
mijn Frans bij te spijkeren, kom ik
naar hier en mijn vrouw stimuleert
mij daarin. En het is zeker de moeite.
Ik heb hier al veel opgestoken en je
zit in goede compagnie.” Ook Odette
komt voor de ambiance. “We maken
het altijd gezellig. En de les loopt altijd uit in de cafetaria! Want zoals de
Fransen zeggen: “Ce n’est pas le wifi
qui connecte les gens, c’est l’apéro.”

Franse bistro: om de twee weken op
dinsdag, 10 u. - 11.30 u., niet tijdens
vakanties. Voor een heel jaar betaal je
€ 27,00 instapgeld of € 5,40 met het
kansentarief. Nieuwe deelnemers zijn
altijd welkom!
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Nieuw! Kaarten (manillen)

Je kunt inschrijven vanaf vrijdag 1 juli
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.

 9.45 u. - 10.45 u. (1ste lesuur)
11 u. - 12 u. (2de lesuur,
gaat alleen door als het
1ste lesuur volzet is!)
€ 10,50 KT 2,10 (3 sessies in
juli)
 4/7, 18/7, 25/7
✍ aan onthaal vóór aanvang
1ste les, maximaal 15 deel
nemers,
L yogaleraar: Bart Lasuy

 13.30 u. - 17 u.
L begeleiding:
Marleen Van Cauteren

€ 14,00 KT 2,80 (4 sessies in

Maandag 4 juli

Zomeryoga

Op donderdag

TIP!
Zomerbar
Dinsdag
9 augustus

 14 u.
tot 19 u.

augustus)
 4/8, 11/8, 18/8, 25/8
✍ aan onthaal vóór aanvang
1ste les, maximaal 20 deel
nemers,
L danslesgeefster: Myriam
Kuliasko

Ritmisch turnen
Een beetje aerobic, een beetje
fitness en een beetje turnen.
Alles om de spieren en gewrichten soepel te houden en
fit te blijven tijdens de grote
vakantie.
 15.15 u. - 16.15 u.
€ 14,00 KT 2,80 (4 sessies in
juli)
 6/7, 13/7, 20/7, 27/7
€ 17,50 KT 3,50 (5 sessies in
augustus)
 3/8, 10/8, 17/8, 24/8, 31/8
✍ aan onthaal vóór aanvang
1ste les, maximaal 20 deel
nemers,
L sportlesgever: Silke via
Sportdienst Stad Gent
Donderdag 7 juli

Nieuw! Zuiders dansen
Voor wie wil dansen op leuke
zuiderse sferen maar geen
danspartner heeft. Geen ervaring vereist. Kom en have fun!
 14 u. - 15 u.
€ 10,50 KT 2,10 (3 sessies in
juli)
 7/7, 14/7, 28/7
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Nationale feestdag
Het centrum is gesloten.
Vrijdag 22 juli
Beperkt open van 9.30 u. 16 u. Maaltijden en ontmoetingen kunnen doorgaan,
maar het onthaal is gesloten.

Maandag 11 juli

Vlaamse feestdag
Het centrum is gesloten.
Dinsdag 12 juli

Woensdag 6 juli

Donderdag 21 juli

Fietsen
Assenede (45 km)
 13.30 u. aanwezig,
vertrek stipt om 13.45 u.
€ fietskaart: 12,00 KT 2,40
(1 jaar geldig in alle ldc’s)
of per beurt: 3,00 KT 0,60
✍ aan onthaal vóór vertrek
Donderdag 14 juli

Gentse BBQ
Bij ons zijn er vandaag al
Gentse feesten! Wij vieren dat
met een heerlijke BBQ van traiteur Brouckaert. Hij serveert
ons een barbecueformule met
barbecueworst, brochette en
een kippenboutje, vergezeld
van een vers groentebuffet.
Daarna gooien we de beentjes
los met dj Maurice!
 11.30 u.
€ 22,00 KT 15,40 (BBQ) Je kan
20 UiTPAS-punten omruilen
voor € 5,00 korting.
Dessert vrijblijvend bijbestellen aan de bar.
✍ aan onthaal vóór 7/7, geef
ook jouw voorkeur van
tafelschikking door

Woensdag 27 juli

Bingo
Croque monsieurs te verkrijgen.
 14 u.
€ 0,20 voor een blaadje
L bingomaster: Rudy
Schelstraete
Donderdag 28 juli

Wandeling
Schelderode (8,50 km)
 start wandeling stipt
om 14.15 u. aan de SintMartinuskerk van Schelde
rode (Gaversesteenweg)
€ wandelkaart: 12,00 KT 2,40
(1 jaar geldig in alle ldc’s)
of per beurt: 3,00 KT 0,60
✍ aan onthaal of ter plaatse
bij de begeleiders, telefonisch kan bij geldige
wandelkaart en inschrijven
vóór 11 uur ’s morgens bij
carpoolen
L Je wandelkaart kan je ook
ter plaatse vernieuwen.
Stevige schoeisel is aangeraden!
Wandelvrijwilligers: Chris
Van Hee, Luc Auquier
Dinsdag 9 augustus

Zomerbar
Kom vandaag ontspannen in
onze tuin met de blote voetjes

Spelnamiddag ‘voor elk wat wils’
Elke 2de maandag: 4 juli en 8 augustus
Rummikub, UNO, Monopoly,... of breng je eigen gezelschapsspel mee.
Vindt plaats in Charlie’s Pub, WZC De Liberteyt, Vroonstalledries 22

 13.30 u. - 16.30 u.
€ gratis
in het gras. Geniet ondertussen
van een favoriet drankje en hapje. Vzw Buurtdiner verzorgt de
catering, dus volg de heerlijke
geur van stoofvlees met frietjes.
Voor de zoete bekken onder ons
zijn er ook gebakjes en heerlijke
ijsjes verkrijgbaar. Breng ook je
kleinkinderen mee want vzw
Jong zorgt voor leuke animatie.
Dj Maurice brengt sfeer met zijn
zwoele dansmuziek.
 14 u. - 19 u.
€ 9,00 KT 6,30 (voor stoverij
met frieten of veggie alternatief )
✍ aan onthaal vóór 2/8 om een
maaltijd te reserveren (keuze
tussen stoverij met frieten of
een veggie alternatief )
L i.s.m. vzw Jong en
vzw Buurtdiner

Fietsen
Sas van Gent (45 km)
 13.30 u. aanwezig,
vertrek stipt om 13.45u.
€ fietskaart: 12,00 KT 2,40
(1 jaar geldig in alle ldc’s)
of per beurt: 3,00 KT 0,60
✍ aan onthaal vóór vertrek

of Coolblue veilig? Social Deal
biedt een diner tegen -40%, hoe
reserveer je bij dat restaurant?
We bespreken samen enkele
mogelijkheden maar kopen
doen we niet. Het is een veilige
simulatie om vertrouwd te
geraken met aankopen op het
internet. Misschien moet je ooit
een aankoop doen omdat je
door omstandigheden niet naar
de winkel kan. Leveren gebeurt
toch aan huis.
Je hebt kennis van home
banking, want dat is een noodzaak voor online aankopen.
Basiskennis pc is vereist. Je
krijgt digitaal een uitgebreide
handleiding na het volgen van
de cursus.
 13.30 u. - 17 u.
€ 3,50 KT 0,70
✍ aan onthaal vóór 12/8,
L Meebrengen: eigen laptop.
Maximaal 10 deelnemers.
Lesgever: Daniël De Ridder.
Woensdag 24 augustus

Bingo

Het centrum is gesloten.

Sandwiches met uuflakke en
gehakt te verkrijgen.
 14 u.
€ 0,20 voor een blaadje
L bingomaster: Rudy
Schelstraete

Maandag 22 augustus

Dinsdag 30 augustus

Computerworkshop

Begeleide
themawandeling
Gravensteen en Patershol

Maandag 15 augustus

O.L.V. Hemelvaart

‘Veilig aankopen via internet’
Thuis een treinticket aankopen
en afdrukken, online inktpatronen bestellen of toneeltickets
reserveren, kortingen en promoties aankopen via de webshop. Is aankopen via Bol.com

Het Gravensteen, symbool
van de macht van de Vlaamse
graven, van de rechters van de
Raad van Vlaanderen en van de
Gentse textielbaronnen.

✍ telefonisch
L gastvrouw: Yolande Boone
Maak een sprong in het verleden, door de imposante zalen
van deze majestueuze burcht,
met zijn unieke collectie wapens en foltertuigen.

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief
Daarna dwaal je door de pittoreske straten van het Patershol,
ooit een residentiewijk, dan een
volkswijk , nu één van de toeristische trekpleisters van Gent.
Laat je onderdompelen in deze
kleurrijke diversiteit!
 14 u. verzamelen aan Infokantoor Veerleplein (autovrije zone), de rondleiding
start stipt om 14.15 u. en
eindigt rond 16.15 u.
 14,00 KT 2,80 (toegangs
ticket + rondleiding met
Gentse Gids)
✍ aan onthaal vóór 23/8,
maximaal 20 deelnemers
L begeleiding Patrick De Mey

✍ Inschrijven




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

 Toegankelijk

DE
WATERSPIEGEL

ANTENNE WONDELGEM
Antennemedewerker Jolien
Cosaert komt op vraag ook aan
huis.
Contactgegevens of vragen:
Jolien.cosaert@stad.gent of
0476 96 86 79
Bij dringende vragen en tijdens
mijn afwezigheid, kan je altijd
terecht bij haar collega’s van
De Waterspiegel: 09 266 30 50.
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SPELTINCX
Meersemdries 4
9050 Gentbrugge
 09 266 38 96
www.facebook.com/ldcspeltincx
 ldc.speltincx@stad.gent
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)
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 vrijdag 1 juli
om 9 uur, tenzij anders vermeld.
Je kunt max. voor 4 personen inschrijven.
Je betaalt contant of met Bancontact.
Activiteiten en uren onderhevig aan
last minute wijzigingen. Voor een laatste stand
van zaken, kun je terecht op het secretariaat.
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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De Vrijwilliger,
Hart van goud
Uit het juiste hout
Leeft,
Geeft
En draagt bij
Een steunpilaar
van onze maatschappij
Handen uit de mouwen
mannen en vrouwen
Wat zijn ze prachtig en vereerd,
oh zo krachtig
Vrij en blijvend
Maar nooit vrijblijvend
Geen loze beloftes
Voegt de daad bij het woord
Onbaatzuchtig bescheiden
Uniek in zijn soort

Dank u wel aan al
onze vrijwilligers!

Je kunt inschrijven vanaf vrijdag 1 juli
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.

Start voorinschrijvingen

Dinsdag 5 juli

Maandag 11 juli

✍ aan onthaal tot vlak vóór

Korte wandeling

Vlaamse feestdag

Een wandeling van 4 km.
 14.30 u.
€ gratis
✍ kan tot vlak voor vertrek aan
onthaal,
L begeleiding: Etienne Huijghe

Het centrum gesloten.

Kom op tegen kanker
koffieochtend

 9.30 u.

€ gratis
 12/7, 26/7, 9/8, 23/8

Dagfietstocht

✍ tot vlak vóór de start

Vrijdag 8 juli

Workshop
‘Tips en tricks voor een
geslaagde BBQ’
Ivan leert je hoe je het best
vlees- en groentebrochette
klaarmaakt op de barbecue.
 9 u. - 13 u. (samen eten +
afwassen)
€ 4,50 KT 0,90
+ € 15,00 ingrediënten
✍ vanaf 27/6 tot 4/7,
L meebrengen materiaal:
aardappelmesje, koksmes,
grote snijplank + schort

Improvisatiedans
Mix van bewegen, documenteren en reflecteren. Door middel
van dans, tekenen en schrijven
zoek je hoe je los kan laten in
beweging.
 10 u. - 11 u.
€ 10,50 KT 2,10 (3 sessies)
 8/7, 15/7, 29/7

✍

vertrek,
Maandag 18 juli

Dinsdag 12 juli

Donderdag 7 juli
Wachtebeke (70 km)
 9.15 u. vertrek aan Speltincx
€ met fietspas: 12,00 KT 2,40
(1 jaar geldig in alle centra)
of per tocht: 3,50 KT 0,70
✍ 20 min. vóór vertrek aanwezig zijn voor registratie,

Dinsdag 16 augustus

Hatha yoga
De leukste work-out voor al je
spieren en gewrichten én een
rustgevende work-in via ademhaling en meditatie.
 10 u. - 10.50 u. (beginners)
11 u. - 11.50 u. (gemiddeld)
€ 10,50 KT 2,10 (3 sessies)
 12/7, 19/7, 26/7

✍
Woensdag 13 juli

Voordracht
‘Elektrische
fietsenonderhoud’
Je verneemt hoe je met eenvoudige tips en tricks jouw
elektrische fiets onderhoudt en
zo langer te genieten van een
zorgeloze fietstocht.
 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍ tot de dag zelf, ook via
09 266 38 96,
Donderdag 14 juli

Gentse quiz
“Wa zegde? Woar es da?”
Beleef het allemaal zelf in onze
‘Gense quiz’.
Geen winnaars of verliezers, wel
leute en plezier gegarandeerd.
Met Margot.
 14 u.
€ 3,00 (incl. Gentsche sneukelingen + koffie)
✍ vóór 14/7,
Dinsdag 19 juli

Frietjes met hoofdvlees
Kom deze middag smullen van
deze klassieker. Als alternatief
zijn er vegetarische burgers.
Daarna ambiance met Gentse
meezingers!
 11 u.
€ 15,00 KT 10,50
✍ vóór 14/7
Woensdag 20 juli

Gestreken mastellen
De mastel is een klassiek Gents
gebak. Door ze te vullen met
suiker en boter en plat te
strijken, krijg je een gestreken
mastel. Bekend van de Patersholfeesten.
 14 u.
€ 3,00 / portie
L op = op

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven




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

 Toegankelijk

SPELTINCX

10.000 stappen
We vertrekken aan Speltincx.
Iedereen welkom.
 14 u.
€ wandelpas: 12,00 KT 2,40
(1 jaar geldig in alle centra)
of per keer: 3,00 KT 0,60

Donderdag 21 juli

Nationale feestdag
Het centrum is vandaag
gesloten.

41

Spreekuur computer, tablet en smartphone
(Windows - Android)
Elke maandagnamiddag
Paul Couck helpt je bij problemen.
Individueel, 45 min. per persoon.
✍ op afspraak, inschrijven kan aan onthaal of via 09 266 38 96

PSYCHOLOOG
DELFIEN
VERVANGT
TIJDELIJK
LYDIA
Psycholoog Delfien Van Hoe
vervangt tijdelijk onze collega Lydia Impens, die met
moederschapsverlof is.
Het leven deelt soms klappen uit. En dan doet een
luisterend oor deugd.
Muizenissen, zorgen,
angsten? Een tegenslag
waarmee je nergens terecht
kunt? Blijf er niet mee zitten. Praat erover met onze
psychologe Delfien.
Zij luistert naar je problemen en bekijkt samen met
jou welke hulp je nodig
hebt om uit een moeilijke
periode te geraken.
Het gaat niet om langdurige en intensieve therapie.
Daarvoor kan Delfien je wel
wegwijs maken.
Je kan een persoonlijk
gesprek aanvragen bij ons
in Speltincx of indien nodig
bij je thuis.
Zitdag: elke maandag,
9.30 u. - 12 u. of op
afspraak.
De begeleiding is gratis.
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We wensen
alle
bezoekers
een prettige zomer
vakantie toe!

Vrijdag 22 juli

Centrum beperkt open
Alleen ontmoetingen en
maaltijden.

€ 14,00 KT 2,80 (4 sessies)
 2/8, 9/8, 16/8, 23/8

✍
Stoelturnen

Dinsdag 26 juli

Kom op tegen kanker
koffieochtend
Zie 12/7.

Spreekuur Apple
(iPad, iPhone, Mac)
Individueel en op afspraak.
45’ per persoon.
 9 u. - 12 u.
€ gratis
✍ vóór 22/7 aan onthaal of
via 09 266 38 96,
Donderdag 28 juli

10.000 Stappen
Zie 14/7.

Roger’s Retro Swing’n
rythm
Met muziek van de jaren 40 –
50 – 60, kort gerockt.
 14 u. - 17 u.
€ gratis
Dinsdag 2 augustus

Aerobic
Wil je je uithouding op peil
houden en heb je geen schrik
van een strak tempo? Dan is
aerobic iets voor jou.
 13 u.
€ 14,00 KT 2,80 (4 sessies)
 2/8, 9/8, 16/8, 23/8

✍
Yogalates
Yogalates is een combinatie
van yoga en pilates.
 14 u.

Deze les is voor wie gewone
bewegingslessen te zwaar
zijn. Het is verrassend wat je
nog van beweging kan van op
een stoel en hoe het je fit kan
houden.
 15 u.
€ 14,00 KT 2,80
 2/8, 9/8, 16/8, 23/8

✍
Donderdag 4 augustus

Fietstocht
De Pinte (35 km)
 13.45 u. vertrek aan
Speltincx
€ fietspas: 12,00 KT 2,40
(1 jaar geldig in alle centra)
of per tocht: 3,50 KT 0,70
✍ 20 min. vóór vertrek aanwezig zijn voor registratie,

Volkspelen
Voor jong en oud.
 14 u.
€ gratis
✍ tot dag zelf, ook via
09 266 38 96,
Dinsdag 9 augustus

Bloemschikken
Met Marijke Deman.
 9 u. en 13.30 u.
€ 4,50 KT 0,90
+ € 17,00 materiaalkosten
✍ vóór 4/8 materiaal bestellen,
L meebrengen: schort, snoeischaar

De zoete babbel
•
•
•

Donderdag 7 juli
Donderdag 14 juli
Woensdag 27 juli:
ijscoupe

•
•
•

Donderdag 4 augustus
Donderdag 11 augustus
Woensdag 24 augustus:
ijscoupe

 vanaf 14 u., op = op
Kom op tegen Kanker
koffieochtend
Zie 12/7.

Maandag 15 augustus

Onze Lieve-Vrouw
Hemelvaart
Het centrum is gesloten.

Uitstap Namen
Stadswandeling in de politieke
hoofdstad van Wallonië met
bezoek aan de Citadel via de
nieuwe kabellift.
Begeleiding: William Buysse.

✍
Donderdag 18 augustus

Dagfietstocht
Berlare (70 km)
 9.15 u. vertrek aan Speltincx
€ fietspas: 12,00 KT 2,40
(1 jaar geldig in alle centra)
of per tocht: 3,50 KT 0,70
✍ 20 min. vóór vertrek aan
wezig zijn voor registratie,
L i.s.m. Wibier

Zomerse BBQ

 9 u. stipt vertrekhal GentSint-Pieters
€ 3,00 KT 0,60
+ € 23,50 voor lunch (vooren hoofdgerecht) + lift
✍ vóór 1/8 aan onthaal,
L je zorgt voor je eigen treinticket
Donderdag 11 augustus

Taart bakken

 9 u. - 12 u. en 13.30 u. - 17 u.
€ 3,00 KT 0,60 + ingrediënten
(worden apart afgerekend)

✍
10.000 stappen
Zie 14/7.

Keuze uit vlees of vegetarisch
alternatief.
 deuren open vanaf 11 u.
€ 18,00 KT 12,60 (incl. zomers
aperitief en koffie na BBQ)
✍ vóór 11/8 aan onthaal
Dinsdag 23 augustus

Gestreken mastellen
Vandaag maak je samen met
je (klein)kinderen Gentse
mastellen.
 9 u. - 12 u.
€ 4,50 KT 0,90 + ingrediënten
€ 6,00
L beperkte plaatsen

Kom op tegen Kanker
koffieochtend
Zie 12/7.

Initiatie Kubb

 14 u.

€ 10,50 KT 2,10 (3 sessies)
 11/8, 18/8, 25/8

✍

verdediging, Keizerpark en
Sas- en Bassijnwijk.
 14 u.
€ 3,50 KT 0,70

Verhalentocht
‘Buiten de Gentse
Keizerpoort, als
grensverhaal’

Spreekuur Apple
(iPad, iPhone, Mac)
Zie 26/7.
✍ vóór 19/8 aan onthaal of via
09 266 38 96,
Donderdag 25 augustus

10.000 Stappen

 Aanvang

Zie 14/7.

L Informatie

Donderdag 1 september

€ Prijs
KT Kansentarief

Fietstocht
Lochristi (35 km)
 13.45 u. vertrek aan
Speltincx
€ met fietspas: 12,00 KT 2,40
(1 jaar geldig in alle centra)
of per tocht: 3,50 KT 0,70
✍ 20 min. vóór vertrek aanwezig zijn voor registratie,
Maandag 5 september

Wandeling
Bottelare Gentbos
 14 u. stipt, verzamelen om
13.45 u. Bottelare-kerk
€ wandelpas: 12,00 KT 2,40 of
per wandeling: 3,00 KT 0,60
✍ tot dag zelf om 10 u.,
L Openbaar vervoer: lijn
bussen 34 of 35.
Begeleiding: Antoon De Loof
en/of Pierre Van Vynckt.

✍ Inschrijven




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

 Toegankelijk

SPELTINCX

Boeiend grensverhaal over
Gent, Ledeberg en Gentbrugge.
Met linken naar o.m. de stads-
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GEEST EN LICHAAM VOLLEDIG IN BEWEGING

Jazz en disco dans
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 vanaf
vrijdag
1 juli
of 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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“Er is niks leukers dan al dansend de dag inzetten”, weet
Myriam Kuliasko, die tijdens de zomermaanden in de
voormiddag jazz en disco dans voor beginners geeft.
“Dansen is tegelijk veel fun en goeie hersengymnastiek.”

Al vanaf haar vijfde volgde
Myriam klassiek ballet. Op haar
21ste begon ze met lesgeven.
Nadien studeerde ze drie jaar
drama in Londen. Terug in
België werkte ze veel rond
projecten. “En nu staan we hier!
Dansen en muziek zijn echt een
passie geworden. Voor mij maken ze deel uit van een universele ziel. Zet muziek op bij kleuters en ze beginnen spontaan
met hun poepke te zwieren. Een
uurtje dansen en je bent weg. Je
denkt aan niks anders meer. Je
geest en lichaam zijn volledig in
beweging. Want dansen is ook
uitstekende hersengymnastiek.
Je bent bezig met coördinatie
en onthoudt danspasjes.”
Zelf is Myriam liefhebber van
muziek uit de jaren 70 en 80 en
die komt volop aan bod in de
lessen disco en jazz dans. “Bij

disco dans mag je inderdaad
denken aan John Travolta en
Saturday Night Fever. Jazz dans
komt voort uit klassiek ballet,
maar met een hedendaagse
touch. Je gebruikt je lichaam
anders en soepeler dan in disco
dans. Deelnemers kunnen ook
zelf hun muziek meebrengen
om op te dansen.”
“Een lesuur begint met een
goede opwarming en stretchoefeningen om te eindigen met
een choreografie die je week na
week opbouwt. Je kan dat op je
eigen manier doen, want ik laat
veel uit de mensen zelf komen.
Iedereen is welkom, ook stijve
harken! Ervaren dansers zullen
zich evenmin vervelen”, aldus
Myriam.

Praktische info: zie agenda 7/7.

TIJDENS DE BEGIJNHOFFEESTEN

De tijd van een herfstmarkt,
winterhappening of
lentebeurs is voorbij
in Ten Hove. Dit jaar
opteert het LDC voor een
ambachtenmarkt van de
eigen ateliers, die samenvalt
met de Begijnhoffeesten
op 27 augustus en waarbij
het accent ligt op verkopen.
Daarnaast zijn er infostands
en een zumba-demonstratie.

Ambachtenmarkt
“Vroeger hielden we tijdens de
Begijnhoffeesten een opendeurdag
plus demonstraties. Daarnaast was
er een geschenkenbeurs die al eens
durfde te wisselen van seizoen”,
vertelt ergotherapeut Arne Verduyn.
“Door corona lag alles twee jaar stil.
Meteen het geknipte moment om
het hele concept te herdenken en
te vernieuwen. Ook al omdat we
merkten dat de publieke belangstelling gestaag achteruitliep.”

Verkoopstands
“We gaan nu voor een ambachtenmarkt met verkoopstands van onze
creatieve ateliers. De Begijnhoffeesten in het laatste weekeinde
van augustus leek ons hiervoor het
ideale moment. Dan vindt hier in de
buurt ook altijd een rommelmarkt
plaats, die zeer veel volk trekt. Met
de ambachtenmarkt kunnen we ons
karretje daaraan vasthangen. Bovendien stelt ons dat in de gelegenheid
om een nieuw publiek aan te boren.

Want we worden toch gewaar dat na
corona nog altijd heel wat mensen
de kat uit de boom kijken en niet
direct de weg naar het LDC (terug)
vinden”, aldus Arne.
Op de ambachtenmarkt zullen de
meeste creatieve ateliers van Ten
Hove aanwezig zijn: de hobby,
keramiek, tiffany, de boekbinders, de
schilder-, teken- en aquarelateliers,
tegelschilderen, houtdraaien en
-snijden,… “Met onze ambachtenmarkt gaan we resoluut voor een
volwaardig verkoopmoment, waarbij je leuke, zelfgemaakte creaties
voor een zacht prijsje op de kop kan
tikken”, benadrukt Arne. “Alles vindt
plaats in onze lokalen. Mocht het
weer dus tegenvallen, dan kunnen
bezoekers hier uit de wind en regen
komen shoppen. Tegelijk kan je een
kijkje nemen in onze ateliers.”

Promotie doe-mee-week
“Tegelijk maken we van de gelegenheid gebruik om onze werking te

promoten. In de cafetaria komen er
drie infostands rond onze dienstverlening, ons ruim activiteitenaanbod
en rond de doe-mee-week, die dit
jaar loopt van 12 tot en met 16 september en waarbij je gratis al onze
activiteiten kan uitproberen. Bevalt
het je, dan kan je je de week daarna
komen inschrijven”, stipt Arne aan.
Om het plaatje compleet te maken,
geeft de zumbagroep van Jésus
Cobas een demonstratie in het park
achter de begijnhofkerk. “Waarmee
we willen tonen dat het er in ons
LDC ook hip en modern kan aan toe
gaan en we mee zijn met onze tijd.
Het is in elk geval een mooi uithangbord van voor wat we staan”, geeft
Arne nog mee.

Praktische info: Ambachtenmarkt op
zaterdag 27 augustus van 10 uur tot
16.30 uur in de lokalen van het LDC.
Zumba-demonstratie van 14.30 uur tot
15.30 uur in het park voor de kerk.
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Zomerreeksen in Ten Hove
‘Fit en gezond de zomer door’

Je kunt inschrijven vanaf vrijdag 1 juli
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.

Yoga

Maandag 4 juli

Zumba

Deze reeksen zijn apart te betalen, vooraf inschrijven
is vereist. Je kan hiervoor géén tienbeurtenkaart
gebruiken!

TIP!
Begijnhoffeesten
Zaterdag
27 augustus

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

 8/7, 15/7, 19/8, 2/9, 9/9

✍
L lesgeefster: Johanna
Swinkels

✍
L lesgever: Hanne Rossey

Maandag 11 juli

Stoelyoga

Feest van de
Vlaamse Gemeenschap

 14.45 u.

 15.15 u.

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

€ 21,00 KT 4,20 (6 lessen)
 4/7, 25/7, 1/8, 8/8, 22/8 en

✍
L lesgever: Hanne Rossey

Het LDC is vandaag gesloten.

✍
L lesgever: Jesus Cobas

Donderdag 7 juli

Zaterdag 16 juli
Nog 365 dagen aftellen tot
het grote feest voor het
50-jarige bestaan van Ten
Hove.

Disco dans
beginners

 9.30 u.

Dinsdag 19 juli

Dinsdag 5 juli

Pilates

€ 24,50 KT 4,90 (7 lessen)
 7/7, 14/7, 28/7, 4/8, 11/8,

5/9

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

✍
L lesgeefster: Johanna
Swinkels
Woensdag 6 juli

Tai-chi

18/8, 25/8

✍
L lesgever: Myriam Kuliasko
Jazz dans
beginners

 10.45 u.

€ 24,50 KT 4,90 (7 lessen)
 7/7, 14/7, 28/7, 4/8, 11/8,
18/8, 25/8

✍
L lesgever: Myriam Kuliasko
Vrijdag 8 juli

Qi Gong

 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

 11 u.
€ 17,50 KT 3,50 (5 lessen)
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Verhalentocht
'Gentse Feestenwandeling'

Over feesten in de stad door
de eeuwen heen. Over hoe een
gemeentefeest evolueert naar
10 dagen Gentse Feesten.
Als leuke, sfeer oproepende
verhalentocht, midden in de
Gentse Feesten 2022.
 14 u.
€ 3,00 KT 0,60
✍ vóór 15/7,
L Vertrek: Sint-Michielskerk,
Sint-Michielsplein 4.
Stadsverteller: Marc
Symoens.

Vergaderingen
•
•
•

Vrijwilligers bar: maandag 1 augustus om 10 u.
Vrijwilligers creatief: woensdag 17 augustus om 10 u.
Vrijwilligers beweging: maandag 22 augustus om 10 u.

Donderdag 21 juli

Donderdag 25 augustus

Nationale Feestdag

Denktank jubileumjaar

Het LDC is vandaag gesloten.

 14 u.

Maandag 15 augustus

Vrijdag 26 augustus

O.L.V. Hemelvaart

Opbouw ambachtenmarkt

Het LDC is vandaag gesloten.

Het LDC is gesloten wegens
opbouw ambachtenmarkt.
Helpende handen zijn altijd
welkom. Wil je meehelpen,
neem dan contact op met
Maureen of Inge via het
nummer 09 266 88 88.
Het onthaal is gesloten.
De maaltijden gaan wel door.

Dinsdag 16 augustus

Start voorinschrijvingen
Alleen voor abonnementen
en ateliers, niet voor nieuwe
deelnemers
 9 u.
Nog 184 dagen aftellen tot het
grote feest voor het 50-jarige
bestaan van Ten Hove.
Woensdag 24 augustus

Verhalentocht
‘Over liefde in Gent wordt
er veel verteld!’

Over liefde en geld werd veel
gekweld, maar wordt nog altijd
veel verteld. Met vurige hartstochtelijke link naar mensen en
plaatsen. Als boeiende verhalentocht over liefde in Gent.
 14 u.
€ 3,00 KT 0,60
✍ vóór 20/8,
L Vertrek: hoek Ketelpoort/
Nederkouter (Ketelbrug).
Stadsverteller: Marc
Symoens.

neem dan contact op met
Maureen of Inge via het
nummer 09 266 88 88.
Het onthaal is gesloten.
De maaltijden gaan wel door.
Maandag 19 september

Start inschrijvingen
Voor nieuwe deelnemers en
gebruikers van de beurtenkaart
 9 u.

Zaterdag 27 augustus

Begijnhoffeesten
Maak kennis met de werking
van Ten Hove. Ter gelegenheid
van de Begijnhoffeesten verkopen onze ateliers ambachtelijke
werken.
Geniet van onze prachtige
locatie en krijg gelijk wat informatie mee op één van onze
infostanden over onze werking
en activiteiten.
Neem een kijkje in onze ateliers
en geniet van een zumba-optreden met onze lesgever Jesus
Cobas.
Ambachtenmarkt in verschillende lokalen in Ten Hove:
 10 u. - 16.30 u.
Zumba met Jesus Cobas in het
park:
 14.30 u. - 15.30 u.

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven




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

 Toegankelijk

Maandag 29 augustus

Afbraak ambachtenmarkt
Het LDC is gesloten wegens
afbraak ambachtenmarkt.
Helpende handen zijn altijd
welkom. Wil je meehelpen,

TEN HOVE
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MET DANK AAN VELE VRIJWILLIGERS

Buurtmaaltijden
Oostakker
WIBIER

Elke derde donderdagmiddag zijn inwoners van Oostakker
welkom in het ontmoetingscentrum OCO voor een vers
klaargemaakte maaltijd. Met dank aan de vele vrijwilligers die
verschillende taken voor hun rekening nemen: koken, bar,
onthaal, kassa, opdienen, vervoer.

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 juli/augustus
kan je inschrijven vanaf maandag 4 juli om
9 uur. Voor activiteiten t.e.m. 8 juli kan dat al
vanaf maandag 27 juni.
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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De buurtmaaltijden zijn een
initiatief van antennemedewerker Mia Trappeniers. “Gemiddeld
zitten we aan 60 tot 70 eters. Ik
leid hen hier naar toe. De buurtmaaltijd is in de eerste plaats
een ontmoetingsmoment. Het
gaat hoofdzakelijk om alleenstaande oudere mensen die
moeilijk tot in LDC Wibier geraken, maar toch heel graag eens
in compagnie willen eten of die
recent in Oostakker zijn komen
wonen. Voor hen kan het een
opstap zijn naar meer contact
in de buurt en nieuwe mensen
te leren kennen. En je merkt
dat sommigen regelmatig naar
elkaar beginnen te bellen of
samen al eens een koffie gaan
drinken.”
Het unieke aan de buurtmaaltijden is dat ze volledig gedragen

worden door vrijwilligers.
Jean-Paul, Walter, Freddy, Redgy
en Christian zijn de vijf hobby
koks. “We stellen het menu op,
doen de boodschappen en
jagen promoties na. Want we
moeten ons houden aan € 5,50
per persoon voor soep, hoofdgerecht en dessert. Met de
stijgende voedselprijzen is dat
geen sinecure. Vandaag schaft
de pot: groentesoep, vispannetje met puree en kreeftensaus,
plus vanille-ijs met zelfgemaakte aardbeiencoulis.”
“Het is heel lekker. Het is gelijk
dat je thuis eet en in gezelschap
smaakt het nog beter”, zegt
Lieve (83), die een tafel deelt
met drie vriendinnen. “Ze rijden
met mij mee want ik ben de
enige met een auto. We gaan
ook samen winkelen.”

Voor de activiteiten gepland in juli/augustus kan je
inschrijven vanaf maandag 4 juli om 9 uur.
Voor activiteiten t.e.m. 8 juli kan dat al vanaf 27 juni.
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.
Vrijdag 1 juli

Yoga zomerreeksen
Breng je lichaam en geest in
harmonie.
 8.40 u. - 9.40 u. (niet voor
nieuwe deelnemers)
11.20 u. - 12.20 u. (ook voor
nieuwe deelnemers, geen
basiskennis vereist)
€ 24,50 KT 4,90 (7 lessen)
 1/7, 8/7, 15/7, 19/8, 26/8, 2/9,
9/9
L met Hannah

Stoelyoga zomerreeks
Voor wie minder mobiel is.
 10 u. - 11u.
€ 24,50 KT 4,90 (7 lessen)
 1/7, 8/7, 15/7, 19/8, 26/8, 2/9,
9/9
L ook voor nieuwe deelnemers

Muzikaal contactmoment
Dinsdag 19 juli en 16 augustus
Voor mantelzorger en persoon met
geheugenproblemen.
 14 u.
€ gratis
✍ via Jenny Verstraeten (0473 80 85 96)

€ 21,00 KT 4,20 (6 lessen)
 6/7, 13/7, 17/8, 24/8, 31/8, 7/9

L met Johanna, niet voor
nieuwe deelnemers

Pilates gevorderden
zomerreeks

 10.10 u. - 11.10 u.

€ 24,50 KT 4,90 (7 lessen)
 6/7, 13/7, 20/7, 17/8, 24/8,
31/8, 7/9
L met Hannah, ook voor
nieuwe deelnemers, basiskennis pilates wel vereist

9/9
L met Mario
Maandag 4 juli

Donderdag 7 juli

Herstellen juwelen en
aanleren basistechnieken

Qi gong zomerreeks

Heb je nog oudere parels waarmee je iets nieuws wilt maken?
Of is jouw juweel aan herstelling toe?
 14 u.
€ 4,50 KT 0,90 (per keer, plus
materiaalkosten)
✍ vóór 1/7,

€ 21,00 KT 4,20 (6 lessen)
 7/7, 14/7, 18/8, 25/8, 1/9, 8/9

Woensdag 6 juli

L met Johanna, niet voor

 15 u. - 16 u.

€ 24,50 KT 4,90 (7 lessen)
 1/7, 8/7, 15/7, 19/8, 26/8, 2/9,

Pilates zomerreeks

 9 u. - 10 u.

 9 u. - 12 u.

€ 24,50 KT 4,90 (7 lessen)
 7/7, 14/7, 28/7, 4/8, 11/8,
18/8, 25/8

L met Bert, niet voor nieuwe
deelnemers

Retouches met Jacqueline
Jacqueline herstelt jouw
favoriete kledingstukken.
 14 u.
€ gratis (wél materiaalkosten)
 7/7, 4/8, 18/8

Yogalates zomerreeks
Combinatie van yoga en pilates.
De lessen yogalates brengen
je kracht, helpen bij rugpijn,
versterken de buikspieren, én
werken pijn- en stressverlichtend.
 11.15 u. - 12.15 u.
€ 24,50 KT 4,90 (7 lessen)
 6/7, 13/7, 20/7, 17/8, 24/8,
31/8, 7/9
L met Hannah, ook voor
nieuwe deelnemers, geen
basiskennis vereist

Stressvermindering
zomerreeks

Schilderen en tekenen
zomerreeks

 9.30 u. - 10.30 u.

L met Johanna, niet voor
nieuwe deelnemers

Pilates zomerreeks

 10.45 u. - 11.45 u.

€ 21,00 KT 4,20 (6 lessen)
 7/7, 14/7, 18/8, 25/8, 1/9, 8/9
nieuwe deelnemers

Vrijdag 8 juli

Infosessie
Fiets- en wandelroutes
online uitstippelen
In deze infosessie helpen we je
om te bepalen welke websites,
apps, toestellen en kaarttypes
voor jou het meest geschikt zijn
om fiets- en wandelroutes uit te
stippelen.
We demonstreren sites waarmee je zelf een route kan
uitstippelen en hoe je die route
kan overzetten naar je smartphone of GPS.
Je ontdekt routes die je kanten-klaar online kan downloaden en bekijkt routeplanners
die gebruikmaken van knooppunten.
We evalueren of het zinvol is
om te investeren in een fiets- of
wandel-GPS, en of je voldoende
hebt aan je vertrouwde smartphone.
Begeleiding: Anthony Francis,
Avansa Gent.
 10 u.
€ 6,00 KT 1,20

 Aanvang
L Informatie
€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven
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✍ vanaf 24/6 t.e.m. 8/7
L vindt plaats in LDC
De Horizon
Maandag 11 juli

Feestdag van de
Vlaamse Gemeenschap
Het centrum is vandaag
gesloten.
Dinsdag 12 juli

Wandelen
Drongen Beekstraat
Begeleiding: Lieve en Daniël.
 13.30 u.
€ wandelkaart: 12,00 KT 2,40
(1 jaar geldig in alle LDC’s)
of per keer: 3,00 KT 0,60
✍ vóór 5/7

Rondleiding
in LDC Wibier
Woensdag
6 juli en
3 augustus
Een welkomvrijwilliger
neemt je mee
en geeft je
informatie over
de werking.
Elke 1ste woensdag om 10 u.

Vrijdag 22 juli

Maandag 15 augustus

Brugdag

O.L.V. Hemelvaart

Het centrum is open met
minimale dienstverlening.
We voorzien in maaltijden,
onthaal is gesloten en er zijn
geen activiteiten.
 9.30 u. - 16 u.

Het centrum is gesloten.

Donderdag 28 juli

Sportief fietsen
Drongen (35 - 40 km)
 13.45 u.
€ fietskaart: 12,00 KT 2,40
(1 jaar geldig in alle LDC’s)
of per keer: 3,00 KT 0,60
✍ vóór 20/7
L meebrengen: reserveband,
fluohesje

Donderdag 18 augustus

Sportief fietsen dagtocht
Berlare (70 - 75 km)
 9.15 u.
€ fietskaart: 12,00 KT 2,40
(1 jaar geldig in alle LDC’s)
of per keer: 3,00 KT 0,60
✍ vóór 11/8
L meebrengen: reserveband,
fluohesje

Snoepnamiddag
Mikado pannenkoek met ijs
en chocolade
 14 u.
€ prijs cafetaria

Woensdag 13 juli

Maandag 1 augustus

IJsnamiddag

Herstellen juwelen en
aanleren basistechnieken

Woensdag 24 augustus

Zie 4/7.
✍ vóór 25/7,

Zing mee met aanstekelijke
klassiekers!
 14 u.
€ gratis
✍ vóór 16/8

Bananasplit met advocaat en
chocolade
 14 u.
€ prijs cafetaria

Donderdag 4 augustus
Donderdag 14 juli

Recreatief fietsen
dagtocht

Retouches met Jacqueline
Zie 7/7.

Donderdag 25 augustus

Schellebelle (55 - 60 km)
 9.45 u.
€ fietskaart: 12,00 KT 2,40
(1 jaar geldig in alle LDC’s)
of per keer: 3,00 KT 0,60
✍ vóór 7/7
L meebrengen: reserveband,
fluohesje, eigen picknick en
voldoende water

Dinsdag 9 augustus

Leesfan

Donderdag 11 augustus

Tweemaandelijks komen we
samen om een boek te bespreken en uit te wisselen hoe
we het ervaren hebben. Deze
maand: ‘Pier en Oceaan’ van
Oek De Jong.
 14.30 u.
€ 3,00 KT 0,60 per keer
✍ vóór 7/7,
Donderdag 21 juli

Nationale Feestdag
Het centrum is gesloten.
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Café Chantant

Wandelen
Bottelare
Begeleiding: Lieve en Daniël.
 13.30 u.
€ wandelkaart: 12,00 KT 2,40
(1 jaar geldig in alle LDC’s)
of per keer: 3,00 KT 0,60
✍ vóór 2/8

Recreatief fietsen
Mendonk (25 - 30 km)
 13.45 u. verzamelen aan
Wibier
€ fietskaart: 12,00 KT 2,40
(1 jaar geldig in alle LDC's)
of per keer: 3,50 KT 0,70
✍ vóór 4/8
L meebrengen: reserveband,
fluohesje

Mantelzorgcafé
I.s.m. Coponcho
Je ontmoet lotgenoten en deelt
nuttige weetjes. Je helpt elkaar
om de zorg vol te houden.
 14 u.
€ gratis
✍ via Jenny Verstraeten:
0473 80 85 96

NOTEER ALVAST
IN JE AGENDA
Als je wilt deelnemen aan
een activiteit met een vijf- of
tienbeurtenkaart kan je pas
inschrijven na de doe-meeweek, die start op maandag 12
september. Alleen deelnemers
met abonnementen of die hun
beurtenkaart willen inwisselen
voor een abonnement, kunnen
zich al inschrijven vanaf dinsdag 16 augustus.

Burenzorggroep Westveld
Boodschappenbus
Westveld + Oostakker
• Westveld Aldi: 15/7, 12/8
• Westveld Carrefour: 1/7,
29/7, 26/8
• Oostakker Aldi: 8/7, 5/8
• Oostakker Carrefour: 22/7,
19/8
 10 u.
€ 5,00 KT 3,00
✍ via Jenny Verstraeten:
0473 80 85 96, minstens 3
dagen vooraf
L opstappen aan de Kring of
het Paradijsvogelplein

Buurtmaaltijd
Dinsdag 5 juli (in augustus
geen buurtmaaltijd)
€ 5,50
✍ via de vrijwilligers van
Burenzorggroep Westveld of
Dalila Amri: 0478 87 06 74 of
dalila.amri@stad.gent

Zitdag
Elke woensdag
 10 u. - 12 u. in LDC Wibier
L bij mobiliteitsproblemen:
geef een seintje en wij
komen op huisbezoek

Antennewerking
Oostakker
Buurtmaaltijd
Donderdag 14 juli en
18 augustus
€ 5,50
✍ via Mia Trappeniers
L in OCO, Pijphoekstraat 30

Surplusactiviteit
Donderdag 25 augustus
Thema’s zoals beweging,
geheugentraining, ontspanning
komen aan bod. Bedoeld voor
ouderen, die niet meer kunnen
aansluiten bij activiteiten in
bestaande verenigingen.

Trefmoment Lourdes
Dinsdag 12 juli
Ontmoetingsmoment voor
buurtbewoners van OostakkerLourdes, op zorgcampus
Glorieux in de Sint-Jozefstraat
1A.
 14 u.
L info via antennemedewerker
Mia Trappeniers

Rummikub

Contactgegevens:
Jenny Verstraeten: 09 266 33 78,
jenny.verstraeten@stad.gent

Elke woensdag
Ook voor mensen die het spel
niet kennen.
 14 u. - 16 u.
L in het Open Huis,
Gasthuisstraat 2A

Sint-Bernadette

Zitdag

Buurtkoffie
Sint-Bernadette

Elke donderdag
 10 u. - 12 u
L Open Huis, Gasthuisstraat 2A

Vrijdag 1, 15 en 29 juli,
12 en 26 augustus
 14 u. - 16.30 u.
L Novacentrum,
Sint-Bernadettestraat 132

Contactgegevens:
Mia Trappeniers: 0478 87 06 79
of mia.trappeniers@stad.gent

Antennewerking
Dampoort - Heilig Hart Scheldeoord
Contactgegevens:
Sarah De Graeve: 0477 96 35 14
of sarah.degraeve@stad.gent

Antennewerking
Kanaaldorpen
Buurtmaaltijd en kaarting
Desteldonk
Donderdag 7 juli, 4 en
18 augustus
 11.45 u. maaltijd
13 u. kaarting
€ 5,50
✍ bij Ria Baele: 0497 74 24 68,
tot 5 dagen vóór de maaltijd
L Kring, Rechtstraat 49,
Desteldonk

Ontmoetingsruimte
Elke maandagnamiddag
Activiteit in de ontmoetingsruimte in het dorpspunt.
Drankjes te verkrijgen tegen
zachte prijzen.
 14 u. - 17 u.
L Sint-Kruis-Winkeldorp 63,
Sint-Kruis-Winkel

 Aanvang

Zitdag

L Informatie

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

€ Prijs
KT Kansentarief

✍ Inschrijven
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SPECIALE BIBKAART MET
SOEPELE LEENVOORWAARDEN

Dankzij bib aan huis komt
de stadsbibliotheek bij
minder mobiele of langdurig
zieke mensen aan huis. Een
vrijwilliger van het lokaal
dienstencentrum bezorgt de
door jou gekozen ( luister)
boeken, cd’s of dvd’s thuis en
maakt daarbij gebruik van een
speciale bibkaart met soepele
leenvoorwaarden.

Bib aan huis
“Die dienstverlening is volledig gratis.
Wil je hiervan graag gebruikmaken,
geef dan een seintje aan het lokaal
dienstencentrum in je buurt”, vertelt maatschappelijk werker Isabelle
Vangaever van LDC De Mantel in
Zwijnaarde. “Wij komen dan bij jou
aan huis, leggen uit wat bib aan huis
inhoudt en brengen je in contact met
een vrijwilliger. Lener en vrijwilliger
vullen dan samen een contactformulier in, waarvan een exemplaar ook
naar de bibliotheek gaat. Daar maken
ze dan een speciale lidkaart aan voor
bib aan huis.”
“Want met een bib aan huis-lidkaart
zijn de leenvoorwaarden een stuk
soepeler”, vervolgt Isabelle. “Je mag
je materialen zes weken houden in
plaats van vier en je kan ze daarna
nog eens met zes weken verlengen,
behalve als ze door een andere lener
zijn gereserveerd. Telaatgeld wordt
niet aangerekend. Voor het overige
zijn de leenvoorwaarden dezelfde als
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voor andere leners. Dat wil zeggen
dat je op één kaart 10 (luister)boeken,
10 strips, 10 tijdschriften, 10 bundels
bladmuziek, 10 dvd’s, 10 cd’s, 10 taalcursussen en 4 games tegelijk kan
lenen. Voor een reservatie betaal je
€ 1,30. Het enige wat je niet met een
bib aan huis-kaart kan lenen, zijn
sprinters: materialen die je maar één
week mag houden. “
Lijst met 40 titels
Eén van de vrijwilligers op wie De
Mantel een beroep kan doen, is
Marina Danckaert. “Voor mij is dat
maar een kleine moeite. Sinds mijn
kindertijd ben ik verslaafd aan lezen. Ik
ben dus zelf een trouwe bib-bezoeker.
Intussen ga ik al voor drie buurtbewoners naar de bib. Voor die mensen
betekent dat heel veel. Lezen is hun
lang leven. Het is de wereld die bij
hen binnenkomt. Eén dame had zelfs
al een lijst met 40 titels klaar liggen.
Als ze horen dat ze minstens zes

weken de tijd krijgen om alles uit te
lezen, antwoordden de meesten dat
het zo lang niet zal duren! Zo super
enthousiast zijn ze.”
“Het is ook zoveel meer dan die
boeken op zich”, stipt Marina aan. “Ze
kijken uit naar mijn komst. Het sociaal
contact is belangrijk. Dat ik zelf graag
lees, smeedt direct een band. Ik geef
hen tips. Als je dat graag gelezen
hebt, zal je ook dit boek wel leuk
vinden. Ook de samenwerking met
de bibliotheek verloopt zeer vlot. Vaak
geef ik een lijstje door met de boeken
die ik zoek en zij zorgen ervoor dat
die klaar staan. Als vrijwilliger vorm ik
eigenlijk de brug tussen de cliënt en
de bibliotheek.”

Wil je een beroep doen op bib aan
huis? Of wil je graag vrijwilliger
worden? Contacteer dan de maatschappelijk werker van het LDC in
jouw buurt.

VU: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur, Stadhuis, Botermarkt1, 9000 Gent

15-24 juli 2022
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spring eens binnen
en buiten

in Oost-Vlaanderen

Op zoek naar een gratis
of betaalbaar uitje ...

... of een uitstap die rekening houdt met mensen met
een fysieke beperking of autisme?
De Provincie voorziet uitstappen voor iedereen!
Spring eens binnen of buiten in Oost-Vlaanderen
en ontdek het mooie aanbod van onze
provinciale domeinen en erfgoedsites!
Download de wegwijzer en de kalender op
www.oost-vlaanderen.be/gratisaanbod

