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Sportdag in Rozebroeken
Oude en nieuwe sporten 
uitproberen in en uit het water.

Samen in de cinema
Jong en oud samen in één zaal 
tijdens Film Fest Gent 2022.

JAZZ-DANCE
gratis proeven tijdens de doe-mee-week

Sportdag Blijven Pleuje



Verleng je 
abonnement!

Heb je je abonnement op Wijs nog niet verlengd?
Je abonnement op dit magazine verloopt! 

Hoe verleng je je abonnement?
Je kan kiezen uit vier mogelijkheden:

Ga naar www.stad.gent/wijs

Deze QR code brengt je rechtstreeks 
naar een antwoordformulier.

 

Heb je geen (toegang tot) internet? Bel naar Gentinfo 09 210 10 10 
voor ondersteuning bij het invullen van het formulier.

 

Ga naar het onthaal van je ldc.  
Een medewerker zorgt voor de verlenging van je abonnement. 
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— Pralaya yoga
Nieuw in De Boei en  
De Waterspiegel

Sportdag Blijven Pleuje in Rozebroeken
Oude en nieuwe sporten, in het water en op het droge. Met ontbijt én lunch.
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Beste senior,

De zomervakantie is bijna achter 
de rug, maar wij gaan gewoon 
door. Senioren hebben het hele 
jaar door ‘tijd om jong te zijn’, dus: 
kom naar de ‘Doe-mee-week’ 
(vanaf 12 september) in je lokaal 
dienstencentrum, proef gratis van 
alle activiteiten en kies een fijne 
hobby! Je leest er alles over in deze 
Wijs.

Onze LDC’s zijn ook solidair.  
17 oktober is de jaarlijkse 
‘Werelddag van het verzet tegen 
Armoede’, hét moment voor actie. 
Soep verkopen, speciale bingo 
spelen, solidair ontbijten… Er is 
van alles te doen om van Gent en 
de wereld een (nog) betere plek te 
maken. Doen.

Noteer ook 6 oktober in je agenda. 
Dan is er de sportdag ‘Blijven 
pleuje’ voor 55-plussers in Lago 
Rozebroeken. Oude en nieuwe 
sporten, in het water en op het 
droge… Met koffie, ontbijt, een 
pannenkoek en zelfs lunch voor wie 
wil. Kijk snel hoe je kan inschrijven.

Tot slot, een oproep aan mensen 
die met de wagen naar het LDC 
gaan: rijd zo veel mogelijk samen. 
Carpoolen is goedkoop, gezellig en 
goed voor het milieu. 

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal beleid, 

Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, 
Seniorenbeleid en Financiën

14
— De Invités
Geef je mening over 
voorstellingen in de Vooruit

 50
— Soepcafé
Samen soep maken en oplepelen.
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Herbeleef je 
jonge jaren!
Nieuwe mensen leren kennen? Fit en gezond blijven? Mee zijn 
met je tijd? In de lokale dienstencentra word je op je wenken 
bediend. Ontdek het zelf tijdens de doe-mee-week van 12 tot 16 
september, waarin je alle activiteiten gratis en zonder inschrijven 
kan uitproberen. Onder het motto ‘Tijd om jong te zijn!’.

Het mag duidelijk zijn: 
ook jongsenioren vinden 
hun gading in de lokale 
dienstencentra. Neem nu 
Martine (62) en Marina 
(64), voor wie dansen 
hun lang leven is. “Rond 
mijn 14de deed ik al als 
Olivia Newton-John mee 
aan playbackshows en 
talentenjachten!”, lacht 
Martine. “In de lokale 
dienstencentra heb je 
keuze te over. Vorig jaar 
deed ik in Ten Hove zum-
ba, nu ben ik overgestapt 
op jazz dans. Dat is meer 
mijn ding”, vertelt Marina. 
Martine koos voor disco 
dans. “Wij zijn opgegroeid 
in de jaren 70. Disco 
is de muziek uit onze 
tiener tijd. The Trammps, 
Donna Summer, Tavares, 
Saturday Night Fever na-
tuurlijk, de Bee Gees. Dat 
was nog ne keer schone 
muziek. Hier herbeleven 

we onze jeugd!”
“Wij zijn het levende be-
wijs: je bent nooit te oud 
om te dansen”, klinkt het 
bij Martine en Marina. 
“Dansen houdt je gezond 
en fit. Je gaat er volledig 
in op. Je komt in een 
andere wereld terecht 
en vergeet al je zorgen. 
De wekelijkse afspraak in 
Ten Hove is een moment 
om naar uit te kijken. Hier 
leven we ons volledig uit.”

Een uitdaging
“Dansen houdt je ook 
mentaal fit”, stipt Marina 
aan. “Een nieuwe dans 
is telkens een uitdaging. 
Vroeger las ik vijf boeken 
tegelijk. Dan moest ik er 
mijn gedachten goed bij-
houden. Daarmee kan je 
het een beetje vergelijken 
als je nieuwe danspassen 
inoefent en onderhoudt. 
Ook de coördinatie bij 

het tegelijk bewegen van 
armen en voeten is goeie 
hersengymnastiek.”
“In een lokaal diensten-
centrum zit je gegaran-
deerd goed. Je vindt er 
altijd wel één in je buurt 
en ze hebben een leuke 
accommodatie. In de zaal 
waar wij dansen, staan er 
spiegels tegen de muur. 
Je ziet jezelf dus bezig 
en kan corrigeren waar 
nodig”, aldus nog Marina 
en Martine. “En je bent in 
capabele handen. Onze 
lesgeefster Myriam is 
een hele toffe, die het 
goed uitlegt en wacht tot 
 iedereen mee is alvorens 
iets nieuws aan te leren.”
“Een LDC brengt ook 
mensen samen. Je leert 
hier nieuwe mensen 
kennen, de cafetaria is 
het hele jaar open en er 
hangt een leuke sfeer. 
Doen dus!”

DOE-MEE-WEEK
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Opgegroeid 
in de jaren 

70

13.09
KRACHTTRAINING SENIOREN
Focus op het versnellen van de 
hartslag en matoefeningen, om zo 
je figuur te behouden en te ver-
sterken.

Wibier

14.09
LATIJNS-AMERIKAANSE 
 CULTUUR
Kennismaking met tango, salsa, 
schrijver Gabriel Garcia Marquez,… 
ideaal om je Spaans te onderhou-
den of het te leren.

De Regenboog

14.09 en 15.09
VEILIG GAAN, VEILIG STAAN
Met eenvoudige oefeningen wer-
ken aan je evenwicht en kracht. 
Voor wie zich soms onzeker voelt 
bij het stappen.

De Vlaschaard en De Knoop

20.09
ZANGSTONDE MET  
JUFFROUW MODDE
Liedjes van vroeger en nu. Klinkt 
het niet altijd juist? Geen erg, het is 
louter voor het plezier

De Boei
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KORT

Jong en oud 
samen naar de film
Cinema  brengt generaties dichter bij elkaar. 
Tijdens het filmfestival Film Fest Gent 2022 
in oktober bekijken 65-plussers en school-
kinderen samen een film, waarna ze elkaar 
bij een drankje en knabbel ontmoeten in het 
Film Fest Cafe. Wat vonden ze van de film? 
Welke linken leggen ze? Hoe verhouden ze 
zich tot de aangekaarte thema’s?

Praktisch
Het ‘Intergenerationeel Filmcafé’ vindt plaats 
op donderdag 13 oktober, van 13 tot 16 uur, 
in het Film Fest Cafe in Kinepolis (Ter Platen 
12).
Jongeren nemen deel per klas, senioren be-
talen € 7,00 (drankje en hapje inbegrepen).
Inschrijven kan vanaf september via de 
website www.filmfestival.be, waar je ook 
verneemt over welke film het gaat.

Verleng je 
 abonnement op Wijs
Nog tot eind oktober heb je de tijd om jouw 
gratis abonnement op Wijs te verlengen. Dat kan 
heel eenvoudig.

Wie vlot overweg kan met de computer, surft 
naar www.stad.gent/wijs en vult daar het online 
antwoordformulier in.
Heb je geen toegang tot het internet? Dan kan 
je bellen naar Gentinfo: 09 210 10 10. Zij note-
ren dan jouw gegevens.
Of je kan naar het onthaal van jouw LDC gaan. 
Zij zorgen ervoor dat je abonnement verlengd 
wordt.

Wil je Wijs liever niet meer ontvangen? Dan hoef 
je niets te doen en wordt jouw abonnement vanaf 
november automatisch stopgezet.

Werelddag Dementie
Op woensdag 21 september is het Werelddag Dementie. Voor 
Dementie vriendelijk Gent het sein om een nieuwe campagne te 
lanceren, waarbij ze mensen willen aanzetten en inspireren om samen 
met personen met dementie iets te doen, iets te creëren.

Een voorsmaakje daarvan krijg je te zien in de mini-expositie 
‘Handwerk = Hartenwerk’. Creatief duo Appelsien en Ananas bracht 
kinderen van basisschool Hazenakker in Gentbrugge en bewoners 
met dementie van WZC Weverbos samen, om zich met schapenwol 
creatief uit te leven. Dat leverde niet alleen mooie dingen op, maar 
ook en vooral mooie ontmoetingen, kleine gebaren en heel veel 
warmte. Zo wordt handenwerk hartenwerk.
Het resultaat kan je vanaf zaterdag 17 september tot en met donder-
dag 29 september bekijken in de buurtbibliotheek van Gentbrugge, 
sint-Simonstraat 41, tijdens de openingsuren. De mini-expo zal 
daarna nog op verschillende plekken in Gentbrugge te zien zijn.

www.dementievriendelijk.gent
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Inschrijving activiteiten
Vanaf wanneer kan je je voor welke activiteit inschrijven? 
We zetten een en ander op een rijtje.

• Wie nu al met een abonnement een bewegingsactiviteit 
volgt, kan dat tot en met vrijdag 9 september verlen-
gen. Dat is ook het geval voor deelnemers die van een 
beurtenkaart willen overstappen naar een abonne-
ment. De resterende beurten worden dan in mindering 
gebracht.

• Volg je een atelier of een andere activiteit met in-
stapgeld, dan kan je dat ook verlengen tot en met 9 
september.

• Nieuwe deelnemers of mensen met beurtenkaarten 
kunnen zich pas vanaf maandag 19 september in-
schrijven. Ook als je huidige beurtenkaart nog niet is 
opgebruikt, moet je dat doen.

• Voor eenmalige activiteiten en voordrachten die in sep-
tember en oktober doorgaan, kan je inschrijven vanaf 1 
september, tenzij anders vermeld.

• Tijdens de doe-mee-week (12 – 16 september) zijn geen 
nieuwe inschrijvingen mogelijk.

Rij samen 
naar het LDC

CARPOOLEN

Bij de start van het nieuwe activiteitenjaar in 
september willen de lokale dienstencentra 
het carpoolen bij hun bezoekers en 
vrijwilligers stimuleren. Dat levert niets dan 
voordelen op: je kan de verplaatsingskosten 
delen, de parkeerdruk aan het LDC 
vermindert, het is goed voor het milieu en 
je leert andere mensen kennen.

Samen naar het lokaal dienstencentrum 
rijden zit nu al in de lift bij deelnemers van 
een eenzelfde atelier of activiteit. Maar de 
lokale dienstencentra willen het carpoolen 
graag uitbreiden en starten daarom een 
promo-actie vanaf de doe-mee-week (12 – 
16 september). 
Zo kan je een formulier met je contact-
gegevens invullen, waarop je aangeeft 
hoeveel personen je kan meenemen in je 
wagen en op welke momenten je naar het 
LDC komt. Dat geef je af aan het onthaal. 
Zij prikken dan een anoniem prikkertje 
op een goed zichtbare plaats in het LDC. 
Kandidaat-passagiers kunnen dan je gege-
vens opvragen, waarna jullie zelf onderling 
afspreken.
Goed om weten is dat de LDC’s niet verant-
woordelijk zijn voor de organisatie van de 
ritten. Bij een ongeval kunnen zij dus niet 
aansprakelijk worden gesteld. En verwittig 
elkaar op voorhand als je niet kan rijden of 
meerijden.

Milde geheugenproblemen
Was die afspraak vandaag? Waar liggen mijn sleutels? Wat was zijn 
naam ook weer? Iedereen vergeet wel eens iets. Maar wanneer 
wordt vergeten een probleem? En wat kan je eraan doen?

Wel, vanaf dinsdag 11 oktober kan je in LDC Ten Hove vijf prakti-
sche vormingen volgen voor personen met milde geheugenpro-
blemen. Van een professioneel begeleider krijg je praktische tips 
hoe je het best omgaat met geheugenproblemen. Met een vaste 
groep van maximaal 12 deelnemers krijg je ook de kans om van 
elkaar te leren en met elkaar in gesprek te gaan over bezorgdhe-
den rond je geheugen.

Praktisch
De sessies vinden plaats op 11 en 25 oktober, 8 en 22 november 
en 6 december, telkens op een dinsdag tussen 14 en 16 uur.
Voor de hele reeks betaal je 35 euro, of 7 euro met het kansen-
tarief, handboek incluis. 
Geïnteresseerd? Contacteer dan eerst de ergotherapeut of 
psycholoog van je LDC. Samen bekijk je of je in aanmerking komt 
voor deze vorming. Daarna kan je je inschrijven via ECD-Paradox. 
De reeks gaat pas door als er minstens zes deelnemers zijn.
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Blijven Pleuje!
55-plussers die graag bewegen, 
zijn op donderdag 6 oktober 
welkom in Lago Rozebroeken 
(Victor Braeckmanlaan 180,   
Sint- Amandsberg) om er onder 
het motto ‘Blijven pleuje’ samen 
te sporten.

Keuze is er genoeg, met liefst 25 
sporten op het programma, zowel 
op het droge als in het water. Naast 
vertrouwde sporten zoals fietsen, 
wandelen, badminton, volks- en 
 reuzespelen (katapultschieten, sjoel-
bak, vogelpik,…) kubb, linedance, 
pilates en petanque zijn er ook een 
pak nieuwigheden.
Beweegraadsels bv. waarbij je je 
eigen kunnen ontdekt en uitbreidt 
door leuke opdrachten tot een goed 
einde te brengen. Of een work-out 
met een fitbal en mindful fitness 
(genki). In ‘Beweeg mee in ons circus’ 
laat je de acrobaat in je los en doe je 
evenwichts- en coördinatieoefenin-
gen aan de hand van circustechnie-

ken. In kanjam probeer je een frisbee 
in de ton van je tegenstrevers te 
gooien. Fitnessen met respect voor 
je lichaam is waar het in ‘wijze fitness’ 
om draait.

Aquadrums
In het zwembad kan je je wagen aan 
aquadrums: met drumsticks ritmisch 
drummen op de oppervlakte van 
het water. In de ‘warme lagune’ kan 
je voor het eerst aquapilates beoefe-
nen. Zeer geschikt voor wie last heeft 
van spieraandoeningen of blessures.
Voor sporters met een beperking is 
er een aangepast programma: stoel-
turnen, G-krolf (een kruising tussen 
golf en croquet) en ‘beweeg mee in 
ons circus’.

Hoe ziet de sportdag eruit?
De sportdag start tussen 8 en 9.30 
uur met het aanmelden en een heer-
lijk ontbijt.
Je stelt zelf je programma samen. Je 
kan kiezen voor een halve of een hele 
dag sport. Zowel in de voor- als in de 

namiddag kan je aan twee sporten 
deelnemen. Tenzij je kiest voor de 
fiets- of wandeltocht van de halve 
dag. Tussen twee sportsessies is er 
een half uur pauze.
Afsluiten doen we om 16 uur met 
een koffie en een pannenkoek.

Prijs
• € 10,00 KT 2,00 voor een hele dag 

(incl. ontbijt, koffie en pannenkoek)
€ 5,00 KT 1,00 voor een halve dag

• Voor de middaglunch (keuze uit 
vlees of veggie) betaal je € 14,50 
extra. Vermeld dit zeker bij je 
inschrijving als je hiervoor kiest.

• Eigen lunchpakket meebrengen, 
kan natuurlijk ook

Alle betalingen gebeuren de dag zelf, 
liefst met gepast geld.

Inschrijven
Inschrijven is verplicht en kan vanaf 
9 augustus tot en met 26 september, 
via de website https://go.stad.gent/
sportdag55. Geen internet? Bel Gent-
info 09 210 10 10.

SPORTDAG 55+ OP 6 OKTOBER
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Feestelijke  
heropening 

INLOOPHUIS DEMENTIE

Programma
• 17 u.: Inleidend woordje door 

schepen Rudy Coddens
• 17.15 u.: Een hapje en een 

drankje. De muziek kan je zelf 
kiezen door rond te neuzen in de 
platenbakken van Living Jukebox.

• 19 u.: Theatervoorstelling:  
‘De mens in dementie’

Als dementie toeslaat in je nabije 
omgeving staat de wereld even 
stil. Caroline Verbrugge brengt 
haar eigen bevlogen verhaal. 
Vanuit verrassende invalshoeken 
verweeft ze ervaringen, gedach-

ten en gevoelens met de subtiele 
live piano muziek van Matthias 
De Jaeger. Een hartverwarmende 
belevenis die misschien ook troost 
kan  brengen…

De theatervoorstelling is gratis, 
maar je moet je wel op voorhand 
inschrijven:
• via Inloophuis Dementie:  

0478 93 25 73 of  
dementievriendelijk@stad.gent

• via LDC Speltincx: 09 266 38 96,  
ldc.speltincx@stad.gent of aan 
hun onthaalbalie

Het Inloophuis Dementie verhuisde in het voorjaar al naar 
Lokaal Dienstencentrum Speltincx in Gentbrugge, waar het 
op de eerste verdieping een eigen ruimte kreeg, maar op de 
feestelijke heropening was het even wachten.  
Op vrijdag 9 september is het zover en is iedereen welkom om 
het glas te heffen.

Inloophuis  
Dementie
ACTIVITEITEN

Vrijdag 2/9, 14 u. – 15.30 u.
Dementievriendelijke wandeling 
in de Gentbrugse Meersen

Jouw gids is Noël Callebaut. Een 
rasechte verteller, die bovendien 
geboren en getogen is in Gent-
brugge. Bij hem zit je dus goed 
voor verhalen van vroeger of voor 
al je vragen over de meersen.
Parkeren kan in de Braemkas-
teellaan aan het oude diensten-
centrum.

Donderdag 6/10, 10 u. – 12 u.
Lezing: ‘Hoe omgaan met 
 veranderend gedrag?’
LDC De Thuishaven,  
Neuseplein 33

Hoe kan je veranderend gedrag bij 
personen met dementie verkla-
ren en hoe ga je er het best mee 
om? Wat als mensen angstig of 
boos zijn? Nele Van Schelvergem, 
dementiedeskundige in Woonzorg-
centrum Domino, geeft praktische 
tips.

Donderdag 20/10, 14 u. – 16 u.
Lezing: ‘Wat is dementie?’
LDC De Regenboog,  
Lucas de Heerestraat 83

Wat is dementie juist? Wat is het 
verschil met Alzheimer? Moet je je 
zorgen maken als je iets vergeet 
of niet op een naam kunt komen? 
Toelichting door psycholoog Sien 
Duquennoy.

Meersemdries 4, Gentbrugge, 
 dementievriendelijk@stad.gent,  
0478 93 25 73, Facebook: 
@dementievriendelijkgent.
Zitdag: donderdag 13.30 u. –  
16.30 u. of op afspraak 

 



DE BOEI
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, 
kan je inschrijven voor de (twee)wekelijkse 
activiteiten en lessenreeksen van deze Wijs 

vanaf maandag 19 september om 9 uur.
Inschrijven voor eenmalige activiteiten kan 

vanaf donderdag 1 september 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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BRENGT JE FYSIEK EN MENTAAL WEER IN BALANS

“Pralaya betekent ontknopen, 
jezelf ontrafelen”, vertelt Bieke. 
“De oefeningen zijn erop ge-
richt om je spierweefsel laagje 
per laagje te optimaliseren en 
je bindweefsel los te maken. 
Spiergroepen die je niet vaak 
gebruik, bv. door het vele zitten, 
worden weer aangesproken. Je 
ontwikkelt meer kracht en flexi-
biliteit en zo breng je je lichaam 
weer in balans.”
Dat pralaya yoga je enorm 
vooruithelpt in het dagelijkse 
leven, ondervond Bieke  zelf. “Ik 
heb zelf reumatische klachten. 
In 2015 ben ik helemaal uit-
gevallen. Gewone yoga hielp 
mij niet echt vooruit. Tot ik het 
pad kruiste van een lerares pra-
laya yoga. Dankzij haar kon ik 
weer zonder pijn op mijn benen 

staan. Dat motiveerde mij om 
ook een opleiding te volgen en 
anderen te helpen.”
“Pralaya kan ondersteunend 
werken bij klachten”, aldus 
Bieke. “Voor de deelnemers kan 
dat een leidraad zijn om zelf 
bepaalde oefeningen te doen 
als ze pijn voelen opkomen. 
Zo krijg je beetje bij beetje de 
regie over je eigen leven terug 
en voel je je ook mentaal sterker 
omdat je een stuk van je auto-
nomie terugkrijgt.”
“De meeste oefeningen kan je 
thuis doen. De ervaring leert  
dat je sneller vooruit gaat als je 
er zelf mee aan de slag gaat.  
Belangrijk is dat je je niet  
forceert.”

Gratis proefles op di 13/9, 15.15 u.

Pralaya yoga
Vanaf 20 september start Bieke Verstegen met pralaya yoga. 
Een minder bekende vorm van yoga, die de nadruk legt op het 
versterken van vergeten spiergroepen en het gericht losmaken 
van bindweefsel, waardoor je gewrichten mooi uitgelijnd 
komen te staan. Zo heb je minder kracht nodig om bepaalde 
bewegingen te doen.
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Maandag 12/9 Dinsdag 13/9 Woensdag 14/9 Donderdag 15/9 Vrijdag 16/9 Dinsdag 20/9

Vo
or

m
id

da
g

9 u. - 10 u.
Hatha Yoga

9 u. - 10 u.
Ritmisch turnen 
groep 1

9 u. - 10 u.
Infomoment: 
sierdozenatelier

9.30 u. - 11.30 u.
Tekenen

8.50 u. - 9.50 u.
Tai Chi voor 
gevorderden

9.30 u. - 12 u.
Kalligrafie voor 
gevorderden

9 u. - 10 u.
Infomoment: leer 
werken met je 
smartphone

9 u. - 10 u.
Yoga

10 u. - 11 u.
Infomoment: 
computerinitiatie

9.30 u. - 11 u.
De Boei wandelt  
(± 6 km)

10.15 u. - 11.15 u.
Body & Mind

10.15 u. - 11.15 u.
Ritmisch turnen  
groep 2

10 u.
Infomoment: 
computer voor 
gevorderden

10.05 u. - 11.05 u.
Discolijn dansen 
beginners

11.30 u. - 12.30 u.
Zumba Gold

11.30 u. - 12.30 u.
Nieuw! Qi Gong

10 u.
Nieuw! Korte 
wandeling

11.20 u. - 12.20 u.
Discolijn dansen 
gevorderden

10.15 u. - 11.15 u.
Mindful mediteren

Na
m

id
da

g

13.30 u. - 17 u.
Nieuw! Petanque

13.30 u. - 17 u.
Kaarten (Wiezen)

13.30 u.
Computerspreekuur 
bij Pieter (op afspraak)

13.30 u. - 17 u.
Schildersatelier

13.30 u. -16.35 u.
Nieuw! Infomoment: 
Spaanse les voor 
beginners

14 u. - 15 u. 
Nieuw! Zangstonde 
met juffrouw Modde

14 u. - 15 u.
Nieuw! Tai Chi voor 
beginners

14 u. - 16 u.
Verwenkoffie

14 u. - 16 u. 
Taart in de cafetaria

13.30 u. - 17 u.
Nieuw! Petanque

14 u.
Wandelzoektocht in 
groep

14 u. - 16 u.
Verse fruitsalade

15.15 u. - 16.15 u.
Nieuw! Pralaya Yoga

14 u. - 17 u.
Bingooo!! Kom 
verkleed als matroos 
en krijg 4 gratis 
bingoblaadjes!

13.30 u. - 17 u.
Kaarten (Wiezen)

14 u. - 16 u.
Calamares met tartaar

14 u. - 17 u.
Nieuw! Kalligrafie 
voor beginners

14 u. - 17 u.
Nieuw! Mandala’s 
tekenen - lessenreeks

14 u.
Wandelzoektocht in 
groep

14 u. - 17 u. 
Gezelschapsspelen

14 u. - 17 u.
Houtsnijatelier

14 u. - 17 u.
Mandala atelier

14 u. - 17 u.
Schaken

14 u. - 17 u.
Creanamiddag

Doe-mee-week
GRATIS PROEVEN VAN ELKE ACTIVITEIT
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NIEUW SEIZOEN IN DE BOEI

 VORMENDE ACTIVITEITEN

✍  aan onthaal vanaf 19/9 - 9 u.,  

Leer werken met je smartphone
� di 9 u - 12 u. 
€ 21,00  KT 4,20 (6 lessen)
� infomoment 13/9, start 20/9
L Meebrengen: je smartphone. 

Max. 12 deelnemers.  
Lesgever: Gilbert Dumez.

Computerspreekuur
Elke woensdag kan je met vragen 
over computer en tablet terecht bij 
Pieter Degroote, elke laatste woens-
dag bij Gilbert Dumez.
�  vanaf 13.30 u., individueel, op 

afspraak telefonisch aan onthaal
€ gratis
� start vanaf 14/9

Computer voor gevorderden
Basisvaardigheden Word en Excel.
� woe 9 u. - 12 u. 
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
� infomoment 14/9 - 10 u.,  

start 5/10
L Heb je een laptop, breng die dan 

mee. Max. 9 deelnemers.  
Lesgever: Eric Beyls.

Computerinitiatie
Windows 10 voor absolute beginners.
� do 9 u. - 12 u.  
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
� infomoment 15/9 - 10 u., start 6/10
L Heb je een laptop, breng die dan 

mee. Max. 9 deelnemers.  
Lesgever: Eric Beyls.

 TAALLESSEN

✍  aan onthaal vanaf 19/9 - 9 u., 

Nieuw! Spaanse les voor  
beginners - niveau 1 en 2
� vrij 13.30 u. - 16.35 u.  
€ 90,00  KT 18,00 (60 lestijden) 

niveau 1 + handboek € 40,00
� infomoment 16/9, start 23/9 

€ 90,00  KT 18,00 (60 lestijden) 
niveau 2

� start 3/2/2023
L Max. 14 deelnemers. Lesgever: 

Tina Arijs. i.s.m. CVO Gent.

 CREATIEVE ACTIVITEITEN 

✍ aan onthaal vanaf 19/9 - 9 u.,  

Creanamiddag
Ontspannen ontmoetingsmoment 
voor creatieve geesten. In onze 
cafetaria. 
�ma 14 u. - 17 u.
€ gratis
� start 12/9 
L begeleider: Mireille Van Walle

Houtsnijatelier
In Van Hoorebekehof. 
�ma 14 u. - 17 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld tot sept 

2023)
� proefles 12/9, start 19/9
L Max. 6 deelnemers.  

Begeleider: Hubert De Brie.

Nieuw! Kalligrafie beginners
�ma 14 u. - 17 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld tot sept 

2023)
� proefles 12/9, start 19/9 
L Max. 8 deelnemers.  

Begeleider: Paul Van Heysbroeck.

Kalligrafie gevorderden
�ma 9.30 u. - 12 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld tot sept 

2023)
� proefles 12/9, start 26/9 
L Max. 8 deelnemers. 

Begeleider: Paul Van Heysbroeck.

Sierdozenatelier
In Van Hoorebekehof. 
� woe 9 u. - 12 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld tot sept 

2023)
� infomoment, geen les! op 14/9, 

start vanaf 21/9 

L Max. 5 deelnemers.  
Begeleider: Freddy Delabarre.

Mandala’s tekenen 
� woe 14 u. - 17 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld tot sept 

2023)
€ 17,50  KT 3,50 (5 lessen) (als je 

geen voorkennis hebt)
� proefles 14/9, start vanaf 21/9 
L Max. 12 deelnemers.  

Begeleidster: Martine De Groote.

Schilderatelier 
Je werkt individueel maar inspireert 
elkaar.
� do 13.30 u. - 17 u. 
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld tot sept 

2023)
� proefles 15/9, start 22/9
L begeleider: John Eggermont

Tekenen 
Onder persoonlijke begeleiding leer 
je de basistechnieken.
� do 9.30 u. - 11.30 u. 
€ 93,00  KT 18,60 (31 lessen) 

45,00  KT 9,00 (tienbeurtenkaart) 
22,50  KT 4,50 (vijfbeurtenkaart)

� proefles 15/9, start 22/9
L Meebrengen: schetspapier,  

potloden, (kneed)gom.  
Max. 15 deelnemers.  
Lesgever: Eric Meuleman.

 BEWEGINGSACTIVITEITEN 

✍ aan onthaal vanaf 19/9 - 9 u., 

€ tienbeurtenkaart (6 maanden 
geldig): 45,00  KT 9,00

€ vijfbeurtenkaart (3 maanden 
geldig): 22,50  KT 4,50

(Hatha) Yoga 
�ma 9 u. - 10 u.
€ 90,00  KT 18,00 (30 lessen)
� proefles 12/9, start 26/9
L Max. 23 deelnemers.  

Lesgever: Betty Pollentier.
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DE BOEI

Body & mind
Mix van pilates, BBB, tai-chi en 
yoga.
�ma 10.15 u. - 11.15 u. 
€ 93,00  KT 18,60 (31 lessen)
� proefles 12/9, start 26/9
L Max. 23 deelnemers. Les-

gever: Isabelle Van Deuren.

Zumba Gold
�ma 11.30 u. - 12.30 u. 
€ 93,00  KT 18,60 (31 lessen)
� proefles 12/9, start 26/9
L Max. 23 deelnemers.  

Lesgever: Reinaldo Romero 
Herrera.

Nieuw! Tai-chi beginners
Zachte en vloeiende bewegin-
gen in een langzaam tempo.
�ma 14 u. - 15 u. 
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
� proefles 12/9, start 19/9
L Max. 23 deelnemers.  

Draag losse kledij.  
Lesgever: Wudi Hu.

Ritmisch turnen 
�  di 9 u. - 10 u.  

di 10.15 u. - 11.15 u.
€ 99,00  KT 19,80 (33 lessen)
� proefles 13/9, start 20/9
L Maximaal 23 deelnemers. 

Lesgever: Harry Milan  
(Sportdienst Stad Gent).

Nieuw! Qi Gong
Langzame vloeiende bewegin-
gen die blokkades in je lichaam 
losmaken.
� di 11.30 u. - 12.30 u.
€ 102,00  KT 20,40 (34 lessen)
� proefles 13/9, start 20/9
L Max. 23 deelnemers.  

Lesgeefster: Johanna  
Swinkels.

Nieuw! Pralaya yoga
Helpt je te zoeken naar een 
balans tussen stabiliteit en 
mobiliteit, wat resulteert in een 

betere lichaamshouding.
� di 15.15 u. - 16.15 u.
€ 72,00  KT 14,40 (24 lessen)
� proefles 13/9, start 20/9
L Max. 23 deelnemers.  

Lesgeefster: Bieke Verstegen.

Korte wandeling
Vertrek/aankomst: De Boei. 
Samen zoeken we naar je ideale 
wandelafstand. Daarna kan je 
met andere deelnemers nog 
iets drinken in onze ontmoe-
tingsruimte.  
� woe 10 u.
€ gratis
L begeleidster: Yvonne Baert

Yoga 
� woe 9 u. - 10 u.
€ 99,00  KT 19,80 (33 lessen)
� proefles 14/9, start 21/9
L Max. 23 deelnemers.  

Lesgever: Greet Swinnen.

Mindful mediteren
In mindfulness leer je leven in 
het 'nu'. 
� woe 10.15 u. - 11.15 u. 
€ 99,00  KT 19,80 (33 lessen) 
� proefles 14/9, start 21/9 
L Max. 20 deelnemers.  

Lesgever: Greet Swinnen.

Tai-chi voor gevorderden
� vrij 8.50 u. - 9.50 u. 
€ 90,00  KT 18,00 (30 lessen) 

Geen beurtenkaart mogelijk!
� proefles 16/9, start 23/9
L Draag losse kledij.  

Max. 23 deelnemers.  
Lesgever: Wudi Hu.

Discolijn dansen
Ball-room, latin, swing, mambo, 
tango, salsa-shines, disco,...  
Je danst individueel. 
�  beg.: vrij 10.05 u. - 11.05 u.  

gevord.: vrij 11.20 u. - 12.20 u. 
€ 81,00  KT 16,20 (27 lessen)
� proefles 16/9, start 23/9

L Maximaal 23 deelnemers. 
Lesgever: Annie Putman.

De Boei wandelt +/- 6km
� vrij 9.30 u. - 11 u.
€ gratis
L begeleiders: Eduard  

Moentjens, Carlo Fauconier

 RECREATIEVE 
 ACTIVITEITEN

✍  aan onthaal vanaf 19/9 - 9 u.,  

Petanque (buitenbaan)
�ma en do 13.30 u. - 17 u.
€ 13,50  KT 2,70 (instapgeld tot 

sept 2023)
L begeleiders: Eddy De 

Maerschalck, Werner De 
Backer

Kaarten (Wiezen)
In de cafetaria.
� di en do 13.30 u. - 17 u.
€ gratis
L begeleider: Hubert Neyt

Gezelschapsspelen
In de cafetaria.
� vrij 14 u. - 17 u.
€ gratis
L begeleiders: Evy Derynck, 

Line Schoofs 

Schaken
Voorkennis niet noodzakelijk.  
In de cafetaria.
� vrij 14 u. - 17 u. 
€ gratis
L begeleider: Julien De Rycke

Scrabble
� vrij 13.45 u. - 16.30 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld tot 

sept 2023)
� start 23/9
L Breng je scrabblebord mee. 

Max. 10 deelnemers.  
Begeleider: Bob Coppieters.



Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 74.
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op http://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.
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Snoep
namiddagen 
Op = op.
Wafels:  
vrijdag 2/9 en 
7/10 
Pannen
koeken: 
maandag 19/9 
en 17/10

�  vanaf 14 u.

Dinsdag 6 september
Boeiende babbels
'De Geluksdriehoek'
Over wat je bezighoudt, over je 
gevoelens, over wie je bent,…
� 14.30 u. - 16.30 u. + pauze
€ 3,50  KT 0,70 
✍  aan onthaal, max. 12 en 

min. 6 deelnemers, 
L met Fernand Van Hoye

Woensdag 14 september
Bingooo!
� 14 u. - 17 u.
€ 0,25 per blaadje
� vindt ook plaats op 12/10!
✍  aan onthaal 
L met Annie en Eduard

Dinsdag 20 september
Nieuw! Zangstonde met 
juffrouw Modde
Met liedjes van vroeger en nu. 
� di (2-wekelijks) 14 u. - 15 u. 
€ 4,50  KT 0,90 
✍  aan onthaal, 
� proefles 20/9,  

start 4/10 - 18/10

Woensdag 21 september
Suggestiemaaltijd
Gentse waterzooi met Rebecca
Cocktail van krab, Gentse Wa-
terzooi, Carpaccio van ananas.
� 11.30 u.
€ 5,50 
✍  vóór 14/9, max. 40 pers.

Donderdag 22 september
Culturele uitstap
‘Geleid bezoek aan  
Museum van Midden-Afrika 
(in arboretum) Tervuren’
Wandeling Europawijk Brussel
De wandeling van anderhalf 

uur in de Europese wijk is een 
vrij extraatje met Carlo Fau-
conier en gaat alleen door bij 
mooi weer. We begeleiden de 
mensen die na Tervuren naar 
huis willen naar het station. En 
voorzien vrijblijvend gereser-
veerde tafels in het restaurant. 
Of breng je eigen lunch mee.
�  8.40 u. aan St.-Pieterstation
€ 15,00  KT 3,00 (gids + 

toegangsprijs) Zorg voor 
je eigen treinticket, plus 
metro- en tramticket.

✍  aan onthaal vóór 15/9, 
max. 15 deelnemers, 

Maandag 26 september
Fietstocht Bellem 30-40 km
� 13.30 u., vertrek 13.45 u.
€ fietskaart: 12,00  KT 2,40  

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

mits geldige fietskaart 
L begeleiders: Marc  

Ceulemans, Alex Gilot

Heerlijke bakverzinselen 
van ‘de Zoete Koekskes’
� 14 u., op = op
€ varieert naargelang de taart

Dinsdag 27 september 
Gezond ontbijt met  
de Fitte Fijnproevers
�  8.30 u. stipt
€ 5,50
✍  vóór 20/9, max. 25 pers., 

Mantra’s
� 14.30 u. - 16 u.
€ 4,50  KT 0,90 per keer
� vindt ook plaats op 25/10!
✍  aan onthaal, max. 12 deel-

nemers, 

L Zorg voor losse kledij, flesje 
water, fleece dekentje.  
Begeleider: Amari.

Donderdag 29 september
Gegidste wandeling
Natuurwandeling | De Volkse 
Tuintjes (3 km)
In de Ossemeersen bezoek 
je de Volkse Tuintjes en het 
zigeunerkamp.
�  verzamelen 13.45 u. in  

De Boei, terug rond 16.30 u.
€ 3,00  KT 0,60 
✍ aan onthaal vóór 29/9,  

max. 20 deelnemers 
Lmet Bernard Beeuwsaert

Vrijdag 30 september
LDC gesloten in namiddag.
Kick-off voor vrijwilligers (krij-
gen persoonlijke uitnodiging).

Maandag 3 oktober
Infosessie
'Gehoorproblemen'
Audiologe Emmy van hoorcen-
trum Gentbrugge vertelt welke 
(discrete) hoorhulpmiddelen 
en -apparaten er bestaan.
�  14 u. - 16 u.
€ gratis 
✍  vóór 26/9, min. 10 pers., 

Dinsdag 4 oktober
Boeiende babbels
'Kennismakingsspel'
L praktische info: zie 6/9

Donderdag 6 oktober
Blijven pleuje Sportdag 55+ 
Meer info: folder aan onthaal.
✍  via Gentinfo 09 210 10 10 of 

website Stad Gent
L in Lago Rozebroeken

TIP!

Infomoment Wijkbudget Mariakerke/Bloemekenswijk
Dinsdag 27 september om 14 uur

Heb jij een creatief idee om het Wijkbudget aan te spenderen? 
Of wil je horen wat de mogelijkheden zijn?  
Wijkregisseurs Karolien en Eleke vertellen je er alles over.
€ gratis ✍  aan het onthaal, 09 266 34 88 of 
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DE BOEI

Maandag 10 oktober
Voordracht
‘Coöperatieve Buren’
Maak kennis met ‘Coöperatieve 
Buren’ van vzw LabLand om 
vrijstaande huizen energie- en 
zorgvriendelijk te verbouwen, 
samen met de buren. 
�  14 u. - 16 u.
€ gratis
✍  aan onthaal, 
L spreker: Merijn van Labland 

(cooperatieveburen.be) 

Dinsdag 11 oktober
Informatieve voordracht
‘Een waardig levenseinde 
voor iedereen’
Word je met een gezondheids-
probleem geconfronteerd of wil 
je al toekomstig zorg regelen? 
Informatiepunt Zorg bij het 
levenseinde helpt je bij beslis-
singen rond het levenseinde. 
� 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍  onthaal, 09 266 34 88 of 

Donderdag 13 oktober
Boeiende wandeling
Kloosterbos Zelzate (8 km)
�  13.30 u. stipt vertrekuur 

wandeling, afspreekpunt in 
Wachtebeke (bus 76). Vol-
ledige info bij inschrijving. 

€ wandelkaart: 12,00  KT 2,40 
of per tocht: 3,00  KT 0,60

✍  aan onthaal of telefonisch 
met geldige wandelkaart, 

L begeleiding: Gilbert Dumez

Maandag 17 oktober
Dag van het verzet  
tegen Armoede
Samen maken we tamtam te-

gen armoede! Soep op de stoep 
voor een vrijblijvende bijdrage.

Dinsdag 18 oktober
Zitdag LEIF
Hier kan je terecht met al je 
vragen rond het levenseinde.  
Maak vooraf een afspraak.
� 3 afspraken: 14 u., 15 u., 16 u.
€ gratis
✍ http://www.palliatieve.net/ 

leif_public of 09 218 94 01

Woensdag 19 oktober
Mosselsouper
‘WijMakenUwFeest’ verwent 
je met mosselen à volonté & 
brood. Of een koude vlees- of 
visschotel. Daarna dansnamid-
dag met dj Hubert.
� 11.30 u.
€ opgelet: prijzen onder voor-

behoud (excl. drank). 
mosselen: 27,00  KT 18,90   
vleesschotel: 12,00  KT 8,40  
visschotel: 17,50  KT 12,25  
Je kan 20 UiTPAS-punten 
ruilen voor € 5,00 korting.

✍  aan onthaal vóór 12/10 (max. 
60 pers.), geef bij voorkeur 
jouw tafelschikking door.

Donderdag 20 oktober
Culturele uitstap
‘Geleid bezoek aan museum 
voor schone kunsten  
La Piscine’ | Roubaix (Fr)
Je bezoekt er de textielcollectie. 
Plus een geleid bezoek (1,5 uur) 
aan twee eeuwen beeldhouw-
werk. Lunch in het restaurant of 
breng je lunchpakket mee.
� 10.10 u. aan St.-Pieterstation
€ 15,00  KT 3,00 (Nederlands-

talige gids + toegangsprijs)  

Opgelet: treinticket = € 16,20 
H/T op voorhand te kopen. 
Voor hulp aan betaalauto-
maat kan je rekenen op be-
geleidster Martine Verhulst.

✍ aan onthaal vóór 13/10,  
max. 20 deelnemers, 

Dinsdag 25 oktober 
Gezond ontbijt met  
de Fitte Fijnproevers
Zie 27/9.
✍ vóór 18/10

ANTENNE MARIAKERKE 
EN BLOEMEKENSWIJK

Wandelen met de buren
� elke di 14.30 u. in de Groene 

Velden, vertrek: speelplein-
tje Mercuriusstraat

€ gratis
L begeleiding: Carlo Fauconier

Samen Eten
Sociaal restaurant Balen-
magazijn, Getouwstraat 10
� di 6/9 en 4/10 om 12 u.
€ 11,00 dagschotel (sociaal 

tarief: € 5,50)
Sociaal restaurant Poorthuis, 
Kempstraat 150/A000
� di 13/9 en 11/10 om 12 u.
€ 10,00 dagschotel (sociaal 

tarief: € 5,50)
Sociaal restaurant Villa  
Ooievaar, Botestraat 131-133
� di 20/9 en 18/10 om 11.45 u.
€ 13,00 dagschotel (sociaal 

tarief: € 5,50)

Meer info, vervoer aanvragen 
of andere vragen? Contacteer 
Fran Debrouwere: 0473 31 79 77
of ons onthaal: 09 266 34 88.

Aandacht inschrijvingen!

• Start inschrijving eenmalige activiteiten:  
donderdag 1 september

• Start inschrijving (twee)wekelijkse activiteiten 
en lessenreeksen: maandag 19 september

�  9 u., deuren open vanaf 8.30 u.

Sluitingsdagen

• Maandag 31/10: beperkt open: 
9.30 u. - 16 u. Wel maaltijden en 
ontmoetingen, onthaal gesloten.

• Dinsdag 1/11: Allerheiligen
• Woensdag 2/11: Allerzielen
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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 maandag  

19 september 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.

KUNSTENCENTRUM VIERNULVIER  
STEEKT HAND UIT NAAR OUDER PUBLIEK

‘De Invités’ is een gezamenlijk 
project van de antenne Gent 
Binnenstad en kunstencentrum 
VIERNULVIER (de vroegere 
Vooruit).  “De Gentse binnenstad 
is koploper wat betreft alleen-
staande senioren. Voor hen is 
er in de buurt weinig te doen”, 
vertelt antennemedewerker 
Liesbet Meuret. “Om daaraan te-
gemoet te komen, zijn we eerder 
al gestart met gratis dansnamid-
dagen in het café van De Vooruit, 
waarop mensen kunnen dansen 
op de favoriete muziek uit hun 
jonge jaren. De volgende café 
dansant is op donderdagnamid-
dag 6 oktober. Met De Invités 
steken we de hand uit naar een 
ouder cultuur-minded publiek.”
“Samen selecteren we maande-
lijks één voorstelling die ook een 
iets ouder publiek aanspreekt. 
Niet alleen klassiek teksttheater, 
maar ook confronterend theater, 
dans, circusvoorstelling,…”, stipt 

Tine Theunissen van VIERNUL-
VIER aan. “De Invités betalen  
5 euro entrée. We vragen wel dat 
ze na de voorstelling feedback 
geven. Wat vonden ze ervan? 
Hoe verliep de communicatie? 
Dat kan tijdens een groeps-
gesprek achteraf of via mail.”
Pol is één van De Invités. “Een 
fantastisch initiatief. Dat je men-
sen hiervoor persoonlijk uitno-
digt, is belangrijk. Want voor veel 
ouderen is het niet meer evident 
om alleen een cultuurhuis bin-
nen te stappen. Zelf heb ik hier 
alvast vertoningen bijgewoond 
waar ik alleen nooit naar toe zou 
zijn gegaan. Tegelijk heb ik ook 
De Vooruit herontdekt. Een leuke 
ontmoetingsplek waar ik nu ook 
privé met mensen afspreek.”

Wil je ook een ‘invité’ worden? 
Mail dan naar  
Liesbet.Meuret@stad.gent of  
tine.theunissen@viernulvier.gent

De Invités
Ben je 65-plusser, woon je in de binnenstad en ben je 
liefhebber van podiumkunsten? Dan kan je aansluiten bij  
‘De Invités’. Zij wonen maandelijks een door henzelf 
geselecteerde voorstelling in kunstencentrum VIERNULVIER  
bij tegen een reductietarief en geven daarop feedback.
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Maandag 12/9 Dinsdag 13/9 Woensdag 14/9 Donderdag 15/9 Vrijdag 16/9

Vo
or

m
id

da
g

9 u. - 10 u.
Zumba

9.30 u. - 11.30 u.
Griekse conversatie 
beginners

10 u. - 11.30 u.
Infomoment Duits 
beginners

8.45 u. - 9.45 u.
Turnen en stretchen

10 u. - 11.40 u.
Infomoment Frans 
gevorderden

9.45 u. - 11.45 u.
Franse conversatie

10 u. - 11.30 u.
Engelse conversatie

10 u. - 11 u.
Tai Chi beginners

10 u. - 11.30 u.
Spaanse conversatie

10 u. - 11.40 u.
Infomoment Engels 
gevorderden

Na
m

id
da

g

14 u. - 15 u.
Seniorobics

14 u. - 16.30 u.
Haiku

13.30 u. - 15.30 u.
Aquarel

13.30 u. - 16.30 u.
Creanamiddag

13.30 u. - 16.30 u.
Persgroep

14 u. - 16 u.
Infomoment Linux 
spreekuur

14 u. - 16.30 u.
Tafeltennis

13.30 u. - 16.30 u.
Hobbydotten

14 u. - 15.30 u.
Wandelvoetbal (Zuidpark)

14 u. - 17 u.
Schilderen

14 u. - 17 u. 
Biljart

14 u. - 15 u.
Yogalates

14 u. - 16 u.
Line dance gevorderden

14 u. - 17 u.
Scrabble

14 u. - 16 u.
Griekse conversatie 
gevorderden

14 u. - 17 u.  
Rummikub

15 u. - 17 u.
Rummikub

Doe-mee-week
GRATIS PROEVEN VAN ELKE ACTIVITEIT

 BEWEGINGSACTIVITEITEN

✍ vanaf 19/9 aan het onthaal

Naast een abonnement kan je ook 
kiezen voor een beurtenkaart:
€ tienbeurtenkaart (6 maanden 

geldig): 45,00  KT 9,00
€ vijfbeurtenkaart (3 maanden 

geldig): 22,50  KT 4,50

Zumba 
�ma 9 u. - 10 u. 

€ 90,00  KT 18,00 (30 lessen),  
10- of 5-beurtenkaart

� wekelijks, niet in schoolvakanties
L begeleiding: sportmonitor  

Sportwerk Vlaanderen

Seniorobics
�ma 14 u. - 15 u. 
€ 93,00  KT 18,60 (31 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� wekelijks, niet in schoolvakanties
L lesgever: sportmonitor  

Sportwerk Vlaanderen

Yoga
�  ma 10.10 u. - 11 u. en  

ma 11.10 u. - 12 u.
€ 90,00  KT 18,00 (30 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� wekelijks, niet in schoolvakanties
L lesgever: Paul en Joke 

Tafeltennis
� di 14 u. - 16.30 u. 
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)
� wekelijks

NIEUW SEIZOEN IN DE HORIZON

➥
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Tai-chi en Qi gong
� di 9.30 u. - 10.30 u. 
€ 90,00  KT 18,00 (30 lessen)
� wekelijks, niet in schoolvakanties
L Gratis doe-mee-les: di 20/9. 

Begeleiding: Luc Meuris, Tai-chi 
42 vorm.

Turnen en stretchen
� do 8.45 u. - 9.45 u. 
€ 93,00  KT 18,60 (31 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� wekelijks, niet in schoolvakanties
L begeleiding: sportmonitor  

Sportwerk Vlaanderen
 
Tai-chi beginners
� do 10 u. - 11 u. 
€ 93,00  KT 18,60 (31 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� wekelijks, niet in schoolvakanties 
L begeleiding: Raymonde Doens

Yogalates
� do 14 u. - 15 u. 
€ 90,00  KT 18,00 (30 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart  
� wekelijks, niet in schoolvakanties
L begeleiding: Ann Vancoppenolle

Line dance gevorderden
�  vr 14 u. - 16 u. 
€ 105,00  KT 21,00 (35 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart 
� wekelijks
L begeleiding: Francine Versyp

Wandelvoetbal
� vr 14 u. (Zuidpark)
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)
� wekelijks 
L i.s.m. KAA Gent Foundation

 VORMING
✍ vanaf 19/9 aan het onthaal

Haiku 
� di 14 u. - 16.30 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)
� elke 1ste di
✍  begeleiding: Hedwig Aerts

Persgroep
� vrij 14 u.- 16.30 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar) 
� wekelijks
✍  begeleiding: Paul Verbrugghen

 TAALLESSEN
✍ vanaf 19/9 aan het onthaal

Nederlandse conversatie
�ma 10 u. - 12 u. 
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)
� wekelijks, niet in schoolvakanties
L basiskennis Nederlands vereist

Franse conversatie
�ma 9.45 u. - 11.45 u. 
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)
� wekelijks
L begeleiding: Jean Luc  

Timmerman

Spaanse les niveau 3
�ma 13.30 u. - 15.30 u.
€ 150,00  KT 30,00  (30 lessen)
� vanaf 3/10, wekelijks, niet in 

schoolvakanties
L lesgever: Jeannine De Backer

Griekse conversatie beginners
� di 9.30 u. - 11.30 u. 
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)
� wekelijks
L begeleiding: Phyllis Van  

Regenmortel

Engelse conversatie
� di 10 u. - 11.30 u. 
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)
� wekelijks

Duits voor beginners
� woe 10 u. - 11.30 u.
€ 90,00  KT 18,00 (+ kosten kopieën 

€ 5,00) (30 lessen)
� wekelijks, niet in schoolvakanties
L i.s.m. CVO Groeipunt,  

lesgever: John Cossement

Spaanse conversatie
� do 10 u. - 11.30 u. 
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)

� wekelijks, niet in schoolvakanties
L begeleiding: Juan Gimeno 

Griekse conversatie  
gevorderden
� do 14 u. - 16 u. 
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)
� wekelijks

Engelse les gevorderden
� do 10 u. - 11.30 u.
€ 90,00  KT 18,00 (+ kosten kopieën 

€ 2,00) (30 lessen)
� wekelijks, niet in schoolvakanties
L i.s.m. CVO Groeipunt,  

lesgever: Marian Timmerman

Franse les gevorderden
� vrij 10 u. - 11.30 u.
€ 90,00  KT 18,00 (+ kosten kopieën 

€ 7,50) (30 lessen)
� wekelijks, niet in schoolvakanties
L i.s.m. CVO Groeipunt,  

lesgever: Hilde Meersman

 CREATIEF
✍ vanaf 19/9 aan het onthaal

Schilderen
�ma 14 u. - 17 u. 
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)  
� wekelijks, niet in schoolvakanties
L begeleiding: Marie José Tulkens, 

Nadine Vandenweyer

Naailes 
� di 14 u. - 17 u. 
€ 60,00  KT 12,00 (20 lessen, plus 

materiaalkosten)
� vanaf 4/10, lesdata verkrijgbaar 

aan onthaal
L Kennis naaitechnieken gewenst. 

Begeleiding: Cecile Dedecker, 
Nadia Marin.

Handwerk
� woe 14 u. - 17 u. 
€ gratis
� wekelijks in ontmoetingsruimte
L begeleiding: Mia Pieters

Aquarel
� woe 13.30 u. - 15.30 u. 

NIEUW SEIZOEN IN DE HORIZON



17

€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld 
t.e.m. juni)

� wekelijks, niet in school-
vakanties

L begeleiding: Steven Huysman

Creanamiddag
� do 13.30 u. - 16.30 u. 
€ 27,00  KT 5,40 (plus materi-

aalkosten € 10,00)
� op do, behalve elke 2de do
L begeleiding: Lut Ebrard

Hobbydotten
� do 13.30 u. - 16.30 u. 
€ 27,00  KT 5,40 + € 1,50/kaartje
� elke 2de do
L begeleiding: Lut Ebrard

 RECREATIEF

Rummikub
�ma 15 u. - 17 u., vr 14 u. - 17 u.
€ gratis
� wekelijks
✍ vanaf 19/9 aan het onthaal

Scrabble
�ma 14 u. - 16.30 u.
€ gratis
� wekelijks
✍ vanaf 19/9 aan het onthaal
L begeleiding: Mia Pieters

Pietjesbak
� 14 u.
€ gratis
� elke laatste di
✍ vanaf 19/9 aan het onthaal
L begeleiding: Luc Meersman

Biljart
�  14 u. - 17 u.
€ 0,50 per halfuur (biljartklok)
� dagelijks, op di in groep 

Bibliotheek
�ma 14 u. - 16.30 u.
€ gratis
� wekelijks
L begeleiding: Mia Pieters

	Aanvang 

L	Informatie

€ Prijs 
KT Kansentarief

✍  Inschrijven  
 op het  
 secretariaat

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

DE HORIZON

Donderdag 1 september
Babbeltafel
Andere mensen ontmoeten.
� 14 u. - 15.30 u.
€ gratis
� elke 1ste do 
L begeleiding: Riet Bultinck

Dinsdag 6 september
Zitdag: Leif
Met je vragen rond het levens-
einde.
� 9 u. - 12 u. (één uur p.p.)
€ gratis
� 4/10
✍  http://www.palliatieve.net/ 

leif_public of 09 218 94 01

Woensdag 7 september
Bingo
� 14 u. - 16 u.
€ 1,50 per blad (4 kaarten op  

1 blad) 
✍  vanaf 1/9

Maandag 12 september
Zoete maandag 
Warme suikerwafels

Dinsdag 13 september
Film
Belfast (2021)
Over een in de jaren 60 op-
groeiende jongen in het door 
godsdienstoorlogen verscheur-
de Noord-Ierse Belfast.
� 14.30 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  van 1/9 t.e.m. 13/9, 
L Met voor- en nabespreking, 

speelduur: 95 minuten. 
Begeleiding: Germain  
Degrendele.

Woensdag 14 september
Duits voor beginners
Nadruk ligt op spreken, luiste-
ren, correcte uitspraak, aanleren 
basiswoordenschat.  
Na deze cursus kun je in alle-
daagse situaties communiceren 
in eenvoudig Duits. 
€ 90,00  KT 18,00 (plus kosten 

kopieën € 5,00) (30 lessen)
� wekelijks, niet in school-

vakanties
✍  vanaf 19/9, 
L i.s.m. CVO Groeipunt,  

lesgever: John Cossement

Aquarel
Penseelvaardigheid, materia-
lenkennis en basistechnieken 
komen aan bod.
� 13.30 u. - 15.30 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld 

t.e.m. juni)
✍ vanaf 19/9, 
L begeleiding: Steven  

Huysman

Donderdag 15 september
Gezelschapsspellen 
Koehandel, Ticket to Ride,  
Genius en Blokus. 
� 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍  vanaf 1/9, 
L begeleiding: Maarten Deman

Vrijdag 16 september
Line dance beginners
Je danst in lijnen op gevari-
eerde muziek en traint zo je 
evenwicht en coördinatiever-
mogen. 
� vrij 10.30 u. - 11.30 u.
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
✍  vanaf 1/9, 

Je kan inschrijven voor de activiteiten van deze Wijs vanaf  
maandag 19 september om 9 uur (tenzij anders vermeld).  
Alle activiteiten die (twee)wekelijks terugkomen vind je op 
pagina 74. Meer info over de activiteiten en online inschrijven op 
http://activiteitenldc.gent.be. Je kunt over elke activiteit een print 
met uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.
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Centrumraad
Woensdag  
21 september

Vrijdag 16 september
Toneelvoorstelling: 
‘Welcome, bienvenue, 
Hoşgeldiniz,  ’  
Als afsluiter van de doe-mee-
week brengt Amai Producties 
hilarische interpretaties van 
een warm onthaal, gebaseerd 
op waargebeurde verhalen en 
ervaringen.
�  17u.  

deuren open om 16.30 u. 
€ 3,00 (inruilbaar voor drankje 

na voorstelling)
✍  van 1/9 te.m. 14/9, 
L na de voorstelling Panini-

broodje verkrijgbaar

Dinsdag 20 september
Tai-chi en Qi gong
Eerst 20 minuten opwarmen 
met ontspannende qi gong-
bewegingen, die je spieren 
losmaken. Daarna herneem je 
de 24 basisvormen van tai-chi 
en oefen je verder op de 42 
vormen.
€ 90,00  KT 18 (30 lessen)
� wekelijks, niet in school-

vakanties
✍  vanaf 19/9, 
L Gratis doe-mee les op 20/9. 

Begeleiding: Luc Meuris.

Woensdag 21 september
Centrumraad 
� 9.30 u.

Computerspreekuur
Hulp bij vragen over je compu-
ter, op afspraak.
� 13.30 u. - 16 u.
€ gratis
� 21/9, 5/10, 19/10 (twee-

wekelijks op woe)
✍ tot ma voordien
L begeleiding: Patrick Hackx

Maandag 26 september
Linux spreekuur  
beginners
Linux is een gratis en veilig 
besturingssysteem voor je 
computer. Lode Van Beethoven 

helpt je om een performante 
versie op jouw computer te 
installeren en begeleidt je bij 
de vele toepassingen ervan.
� 14 u. - 16 u.
€ gratis 
� 26/9, 24/10, (elke 4de ma)
✍  aan onthaal of via  

09 266 88 55

Dinsdag 27 september
Pietjesbak
� 14 u.
€ gratis
� elke laatste di
✍  aan onthaal 
L begeleiding: Luc Meersman

Voordracht
Het belang van een  
aangepaste omgeving 
voor personen met  
dementie
Personen met dementie 
beleven op eigen wijze hun 
omgeving: minder diepte-
inzicht, andere geluidserva-
ring,... Als mantelzorger is 
het een grote hulp om hierin 
inzicht te krijgen.
Begeleiding: Clarice De 
Cloedt, Foton-consulente.
� 14 u. - 16.30 u.
€ gratis
✍  vanaf 1/9 t.e.m. 27/9, 
L i.s.m. Thuiszorg De Zon en 

Foton, expertisecentrum 
dementie  

Stadswandeling
Gent stad van Adel en  
Bourgeoisie

Tijdens deze wandeling van 
de Coupure tot de Veldstraat 
verneem je meer over hoe 
de gevestigde adel in Gent 

rekening moest houden 
met de opkomende burgerij 
(1750-1830). Aan de hand van 
muziek, poëzie, schilderkunst 
en architectuur verplaats je je 
helemaal in de levenssfeer van 
toen.
Met stadgids Jean Pierre 
Ongena.
�  14 u. verzamelen aan 

Coupure Links nr 3, aan 
Sint-Agnetabrug

€ 4,50  KT 0,90
✍  vanaf 1/9 t.e.m. 23/9, 

Woensdag 28 september
Aan tafel!
Vers bereid door onze kook-
ploeg, bedoeld voor buurt-
bewoners die graag eens in 
compagnie eten.
� 12 u.
€ 6,50  KT 5,50 (soep, hoofd-

gerecht, dessert) 
✍  vanaf 31/8 t.e.m. 20/9 of 

volzet

Workshop
Halloween-decoratie 
haken

Met haakpatronen voor  
verschillende niveaus.
� 13.30 u. - 16.30 u.
€ 4,50  KT 0,90  

(plus materiaalkosten)
✍  van 1/9 t.e.m. 21/9, 
L Meebrengen: haaknaald 

n°3.  
Begeleiding: Mia Pieters.

Videoreportage
Japan en Bali
Denise Van Uytfanghe en 
Wilfried Claeys laten je ken-
nismaken met de Japanse en 
Balinese cultuur.
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� 14.30 u. - 16 u.
€ 3,50  KT 0,70 
✍  van 1/9 t.e.m. 28/9, 

Vrijdag 30 september
Bloemschikken
Begeleiding: Rolande Callebaut.

� 14 u. - 17 u.
€ 24,50  KT 20,90 (incl. materi-

aal en verse bloemen)
✍  1/9 - 23/9, 
L meebrengen: vaas van 25 tot 

30 cm hoog met diameter 
van 13 cm

Maandag 3 oktober
Zoete maandag
Met iets lekkers in de cafetaria.

Woensdag 5 oktober
Bingo
Zie 7/9.

Donderdag 6 oktober
Babbeltafel
Zie 1/9.

Café Dansant
In Café VierNulVier (in de 
Vooruit). Met gratis dansinitia-
tie door danscompagnie Crazy 
Legs.  
Verzoeknummers vooraf door-
mailen naar liesbet.meuret@
stad.gent. 
� 14.30 u. - 17.30 u.
✍  van 1/9 t.e.m. 5/10, 
L in Sint-Pietersnieuwstraat 23

Vrijdag 7 oktober
Bezoek aan het  
Wintercircus, een nieuwe 
hotspot in Gent
Een fototentoonstelling en 
gegidste rondleiding laten je 
kennismaken met het verleden 

van één van de grootste Euro-
pese vaste circussen, dat na een 
renovatie onderdak biedt aan 
o.m. een pop- en rockzaal.
� 14 u. - 16 u. 
€ 6,00  KT 1,20
✍  van 1/9 t.e.m. 30/9, 
L Afspraak om 13.50 u. ingang 

Wintercircus, Sint-Pieters-
nieuwstraat.  
Niet geschikt voor minder 
mobiele personen.

Maandag 10 oktober
Linux spreekuur  
gevorderden
� 14 u. - 16 u. 
€ gratis 
� elke 2de ma
✍ aan onthaal of via  

09 266 88 55
L begeleiding: Lode Van  

Beethoven

Dinsdag 11 oktober
Voordracht
Hoe geestig gezond ouder 
worden?
Met psycholoog Els Aerssens.
� 10 u.
€ gratis
✍  van 1/9 t.e.m. 11/10, 

Film
A Hero (2021)
Een doodgewone man wordt 
plots een lokale held, tot de 
roem zich tegen hem keert.
✍ van 1/9 t.e.m. 11/10
L Speelduur: 125 minuten. 

Andere praktische info: zie 
13/9.

Donderdag 13 oktober
Hobbydotten
Met stickervellen fonkelende 
patronen maken op kaartjes.
� 13.30 u. - 16.30 u. 
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld 

jaar, plus € 1,00 per kaartje)
� elke 2de do
✍  aan onthaal, 
L begeleiding: Lut Ebrard

Dinsdag 18 oktober
Mosselfestijn
Geniet van lekkere mosselen 
met frietjes à volonté.
� 11.30 u. 
€ 23,00  KT 16,10 (incl. aperi-

tief & mosselen met frietjes)
Alternatief: koude vlees-
schotel: 14,00  KT 9,80 
(omruilvoorwaarden UiTPAS 
50 punten = voucher - € 5)

✍  van 1/9 tot 10/10 of volzet 
L cafetaria gesloten voor an-

dere bezoekers: 10 u. - 15 u. 

Donderdag 20 oktober
Gezelschapsspellen
Zie 15/9.

Woensdag 26 oktober
Aan tafel
Zie 28/9.
✍ t.e.m. 18/10

Vrijdag 28 oktober
Bloemschikken
Zie 30/9.
✍ tot 21/10, 

Maandag 31 oktober
Brugdag 
De Horizon sluit om 16 u.
Onthaal alleen telefonisch 
bereikbaar.

ANTENNE BINNENSTAD
Info zitdagen
• Regio Patershol:  

dinsdag 14 u. - 16 u.  
Open Huis Pratershol, 
Kaatsspelplein 8

• Regio St-Jacobs/Nieuw-
poort/Ijkmeesterstraat: 
woensdag 15 u. - 16.30 u.  
Huize Nieuwpoort,  
Nieuwpoort 50

• Regio Zuidpark/Dierentuin:  
vrijdag 14 u. - 16 u.  
LDC Nestor,  
Tijgerstraat 12-22  

Antennewerker Liesbet komt 
ook op huisbezoek.
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DE KNOOP

Hundelgemsesteenweg 125
9050 Gent

 09 266 45 80
 www.facebook.com/ 

lokaaldienstencentrumdeknoop 
 ldc.de.knoop@stad.gent 

(niet voor inschrijvingen activiteiten!)

Centrumleider: Ann Van Hyfte

Bereikbaar met openbaar vervoer:  
tram 4 

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

Openingsuren secretariaat: 
Van maandag tot vrijdag open van  

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

Inschrijven:
De activiteiten waarvoor je moet inschrijven, 

zijn aangeduid met het symbool: ✍

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

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

19 september om 9 uur, tenzij anders vermeld. 
Tijdens de doe-mee-week zijn geen nieuwe 

inschrijvingen mogelijk.  
Je kunt max. voor 4 personen inschrijven. 

Telefonisch inschrijven is niet mogelijk, tenzij 
voor gratis activiteiten of anders vermeld.  

Je betaalt contant of met Bancontact.

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

kun je terecht op het secretariaat.

Kansentarief:
Schrijf rechtstreeks in het ldc in om jouw 

korting te krijgen, online is dit niet mogelijk.

Terugbetaling activiteiten:
Het inschrijvingsgeld wordt niet terug-betaald 

bij annulering. Uitzonderingen  
enkel in overleg met de centrumleider.

Biljart
€ 0,20 per spel 

Duurzaam en  
creatief restylen 
� tweewekelijks op ma,  

10 u.	

Zing maar mee
� elke ma, 14 u. 
€ gratis

Kaartjes maken (volzet)
� 2de en laatste ma, 13 u.	

Hobbyatelier  
De Sfeermakers
� elke ma en do, 13.30 u. 

Brei- en haakatelier 
� elke ma en di, 13.30 u.

Naaiatelier 
� elke di,  9.30 u. en 13.30 u.

Gezelschapsspelletjes 
� elke di en vrij, 14 u. 
€ gratis

Franse conversatie 
� elke di, 14.30 u. 

Schilderatelier met John
� elke woe, 9 u.

Tafeltennis
� elke woe, 9 u. 

Op stap met Nederlands 
� elke woe, 9.30 u. 

Encaustic schilderen
� 3de woe, 13 u. 

Juwelen maken
� 2de en laatste woe, 13 u.	

Kaartjes maken (nieuw!)
� 1ste woe, 13 u.

Engelse conversatie	
� elke do, 9.45 u. 

Schilderatelier met Roger
� elke di en do, 14 u.

Keramiekatelier
� elke do, 14 u.	
€ 47,00  KT 9,40   

(inschrijvingsgeld € 27,00  
+ € 20,00 gebruik oven)

Glasatelier
� elke vrij, 9 u. 

Patchwork-, quilt-,  
appliqueer- en  
borduuratelier (nieuw!)
�  elke vrij, 9.30 u. - 12 u.  

en 13.30 u. - 16 u.

Kunstig atelier  
met Marie-Paule
� elke vrij, 13.30 u. 

Hobby Samana
� elke vrij, 13.30 u.

Instapgelden
Neem je deel aan ateliers of conversatiegroepen, dan betaal je een 
jaarlijks instapgeld van € 27,00 of 5,40 met kansentarief (KT).  
Wie start tussen januari en april, betaalt € 18,00  KT 3,60.  
Instappen tussen 1 mei en 31 augustus komt neer op € 9,00  KT 1,80.

Cursisten van vorig schooljaar kunnen zich vooraf inschrijven vanaf 
16 augustus t.e.m. 9 september. Nieuwe cursisten moeten wachten 
tot maandag 19 september.
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Maandag 12/9 Dinsdag 13/9 Woensdag 14/9 Donderdag 15/9 Vrijdag 16/9

Vo
or

m
id

da
g

9.30 u.  - 11.30 u.
Engels beginners 

9 u. - 12.05 u.
Wekelijks met je 
smartphone/tablet 
oefenen

9 u. - 10.45 u.
Tafeltennis

9 u. - 10 u. 
Zumba groep 1

9 u. - 10.30 u.
Nieuw! Zelfverdediging

10 u. - 13 u.
Duurzaam en creatief 
restylen

9.30 u. - 11 u.
Wudang Tai Chi beginners  
en gevorderden

9 u. - 12 u.
Schilderatelier met John

9.45 u. - 12 u.
Engelse Conversatie

9 u. - 11.30 u.
Glasatelier

9.30 u. - 12 u.
Naaiatelier

9.30 u. - 11.30 u.
Energiemeditatie 

10.15 u. - 11.15 u.
Zumba groep 2

9.30 u. - 12 u.
Nieuw! Quilt, patchwork, 
appliqueer en 
borduuratelier

9.30 u. - 11.30 u.
Op stap met Nederlands

11 u. - 12 u.
Yoga

Na
m

id
da

g

13.30 u. - 16 u.
Brei- en haakatelier 

13.30 u. - 16 u.
Brei- en haakatelier

13 u. - 16 u. 
Atelier encaustic 
schilderen

13.30 u. - 16 u.
Windows 10 voor 
beginners

12.30 u. - 16 u.
Naailessen voor beginners

13.30 u. - 17 u.
Hobbyatelier  
de sfeermakers

13.30 u. - 16.30 u.
PC Hoekje

13 u. - 16 u.  
Kaartjes maken

13.30 u. - 17 u. 
Hobbyatelier de 
sfeermakers

13.30 u. - 16 u.
Nieuw! Quilt, patchwork, 
appliqueer en 
borduuratelier

14 u. - 15 u.
Nieuw! Folkdans

13.30 u. - 16.30 u.
Naaiatelier

14 u. - 16 u.
Nieuw! Spaans beginners

13.30 u. - 16.30 u.
Schilderles met  
Marie-Paule

14 u. - 15.30 u.
Zing maar mee

14 u. - 15 u.
Latinomoves

14 u. - 16 u.
Italiaans beginners

13.30 u. - 16.30 u.
Kunstig atelier met  
Marie-Paule

15.30 u. - 16.15 u.
Meditatie

14 u. - 16.30 u.
Schilderatelier met Roger

14 u. - 16.30 u.
Schilderatelier met Roger

13.30 u. - 16.30 u.
Hobby Samana

14 u. - 17 u.
Nieuw! Proevertje 
bakworkshop

14.30 u. - 15.30 u.
Nieuw! Veilig gaan, veilig 
staan

14 u. - 17 u.
Gezelschapsspelletjes

14 u. - 17 u.
Gezelschapsspelletjes

15.45 u. - 16.45 u.
Nieuw! Zacht bewegen, 
diepe ontspanning

14.45 u. - 15.45 u. 
Qi-Gong groep 2

14.30 u. - 16.30 u.
Franse conversatie

Doe-mee-week
GRATIS PROEVEN VAN ELKE ACTIVITEIT
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 BEWEGING
✍ aan onthaal,  (alleen abo)

Naast een abonnement kan je ook 
kiezen voor een beurtenkaart:
€ tienbeurtenkaart (6 maanden 

geldig): 45,00  KT 9,00
€ vijfbeurtenkaart (3 maanden 

geldig): 22,50  KT 4,50

Folkdans beginners (nieuw!)
�ma 14 u. 
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
L Geen danspartner verplicht.  

Lesgever: Filip

Meditatie
�  ma 15.30 u.
€ 105,00  KT 21,00 (35 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
L lesgever: Johanna Swinkels

Pilates
�  gevorderden: ma 16.30 u. 

beginners: ma 17.45 u. 
€ 108,00  KT 21,60 (36 lessen), 

10- of 5-beurtenkaart
L lesgever: Johanna Swinkels

Wudang tai-chi  
beginners en gevorderden
� di 9.30 u. 
€ 105,00  KT 21,00 (35 lessen), 

10- of 5-beurtenkaart
L lesgevers: Freddy Mortier, Martine

Latino moves
� di 14 u. 
€ 120,00  KT 24,00 (40 lessen), 

10- of 5-beurtenkaart
L lesgever: Jesus Cobas

Tai-chi: 24 yang vormen  
voor beginners (nieuw!)
� proefles di 20/9, 15.30 u. 
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
L 8 - 12 deelnemers.  

Lesgever: Luc Meuris.

Tafeltennis les
� infomoment 14/9, 9 u., start 28/9

€ 17,50  KT 3,50 (5 lessen)
L lesgever: Raphaël Cocquyt

Energiemeditatie 
� woe 9.30 u. 
€ 21,00  KT 4,20 (6 lessen)
✍  tot dag zelf of volzet, 
L 3 - 8 deelnemers.  

Begeleiding: Ludo Kneepkens

Yoga 
� woe 11 u. 
€ 105,00  KT 21,00 (35 lessen), 

10- of 5-beurtenkaart
L lesgever: Bart Lasuy

Line dance gevorderden
�  woe 13.30 u. - 14.30 u.
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
L 10 en 20 deelnemers.  

Lesgever: Malika Dekkar

Line dance beginners
� woe 14.45 u. - 15.45 u.
€ 99,00  KT 19,80 (33 lessen), 

10- of 5-beurtenkaart
L lesgever: Malika Dekkar

Zumba
�  groep 1: do 9 u.  

groep 2: do 10.15 u.
€ 120,00  KT 24,00 (40 lessen), 

10- of 5-beurtenkaart
L lesgever: Jesus Cobas

Veilig gaan, veilig staan 
(nieuw!) 
� do 14.30 u. 
€ 35,00  KT  7,00 (10 lessen)
L lesgever: Üte Liettich

Zacht bewegen, diepe 
ontspanning (nieuw!) 
� do 15.45 u. 
€ 99,00  KT 19,8 (33 lessen)
L lesgever: Üte Liettich

Zelfverdediging (nieuw!)
� vrij 9 u. 
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
L lesgever: Robert Moonen

Yogalates
� vrij 11 u. 
€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen), 

10- of 5-beurtenkaart
L lesgever: Ann Vancoppenolle

Qi Gong groep 1
�  vrij 13.30 u. 
€ 111,00  KT 22,20 (37 lessen), 

10- of 5-beurtenkaart
L lesgever: Johanna Swinkels

Qi Gong groep 2
� vrij 14.45 u. 
€ 108,00  KT 21,60 (36 lessen), 

10- of 5-beurtenkaart
L lesgever: Johanna Swinkels

 VORMING

Computerspreekuur Apple 
(smartphone en MacBook)
� elke ma vanaf 19/9, 13.30 u. 
€ gratis
✍  aan onthaal, verplicht
L Begeleiding: Luc Moreels.  

Geen les!  
Geef bij inschrijving je vraag 
door.

Wekelijks met je smartphone/
tablet oefenen
� di 9 u. 
€ 90,00  KT 18,00 (60 lestijden)
✍  aan onthaal, 
L lesgever: Hilde Blondeel,  

CVO Gent

Computerbuddy
� elke di vanaf 6/9 tussen 9 u. - 12 u.
€ gratis
✍  aan onthaal
L Begeleiding: Freddy De Rudder 

& Willy Deruyck. Geen les! Vooraf 
reserveren noodzakelijk. Geef bij 
inschrijving je vraag door.

Pc-hoekje
� elke di vanaf 6/9, 13.30 u. 
€ gratis
✍  aan onthaal, 

NIEUW SEIZOEN IN DE KNOOP



23

DE KNOOP

	Aanvang 

L	Informatie

€ Prijs 
KT Kansentarief

✍  Inschrijven  
 op het  
 secretariaat

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

L Begeleiding: Freddy De  
Rudder & Willy Deruyck. Géén 
les. Meebrengen: laptop.  

Windows 10 (beginners)
� infomoment 15/9, 13.30 u. 

start lessen 6/10, 13.30 u. 
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
✍  aan onthaal, 
L lesgever: Ghislaine Joestens

 TALEN
✍ aan onthaal, 

Engels beginners
�  infomoment 12/9, 9.30 u. 

start lessen 26/9, 9.30 u. 
€ 90,00  KT 18,00  (60 lestijden)
L lesgeefster: Christel Leunens, 

CVO Gent

Spaans gevorderden
� start lessen 26/9, 9.30 u. 
€ 157,55  KT 31,50 (30 lessen)
L 8 - 12 deelnemers.  

Lesgeefster: Rosa Toro

Italiaans beginners
� infomoment 15/9, 14 u. 

start lessen 22/9, 14 u. 
€ 90,00  KT 18,00 (60 lestijden)
L lesgever: Tarantino Vincenzo

Spaans beginners
� infomoment 15/9, 14 u. 

start lessen op 22/9, 14 u. 
€ 90,00  KT 18,00 (60 lestijden)
L lesgever: Martin Lavi Sonia, 

CVO Gent

Spaans intermediair 
� start lessen 29/9, 9.30 u. 
€ 120,80  KT 24,20 (23 lessen)
L 8 - 12 deelnemers. 

Begeleiding: Rosa Toro

Spaans niveau 2 
� start lessen 6/10, 9.45 u. 
€ 157,55  KT 31,50 (30 lessen)
L lesgeefster: Jeannine De 

Backer 

Woensdag 7 september
Filmfan
Schellebelle
� 14 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  tot dag zelf, 
L met nabespreking

Vrijdag 9 september
Vernissage 
Senior Contemporary Art
� 14 u. 
L in cafetaria

Zaterdag 10 september 
Lange-afstandswandeling
Lierde - Munkzwalm - 20 km
�  7.50 u. vertrekhal Gent-Sint-

Pieters. Zorg voor 2 trein-
biljetten: Gent-Sint-Pieters/
Munkzwalm HT,  
Zottegem/Lierde enkel

€ 3,00  KT 0,60
✍  vanaf 1/9 en vóór 9/9, 
L begeleiding: Erik Kellens

Maandag 12 september 
Retouches
� 13.30 u. - 16 u.
€ 72,00  KT 14,40 (24 lessen), 

5- of 10-beurtenkaart
✍  tot volzet,  (alleen abo)
L begeleiding: Vera Van  

Caneghem

Dinsdag 13 september
Infomoment bakworkshop
Met proevertje!
� 14 u.
€ gratis
L begeleiding: Edwin Danckaert

Rouwzorggroep
Voor 55-plussers van wie de 
partner tussen 1 à 5 jaar gele-

den overleden is.
Zie artikel in vorige Wijs (blz. 5).
� 14 u. - 16.30 u.
€ gratis
� 4/10, 25/10, 22/11, 13/12, 

10/1, 31/1, 21/02
L Interesse? Meld je aan voor 

kort intakegesprek, via  
delfien.vanhoe@stad.gent of 
09 266 30 87

Schilderen aquarel (volzet)
� 13.30 u. - 16.30 u.
� 1ste les op di, daarna op woe

Woensdag 14 september
Portrettekenen (volzet)
� 13.30 u. - 16.30 u.

Vrijdag 16 september
Schilderles met Marie-Paule
Pastel, acryl of olieverf.
� 13.30 u. - 16.30 u. 
€ 108,00  KT 21,60 (36 lessen), 

5- of 10-beurtenkaart
✍  tot dag zelf of volzet,  

 (alleen abo)
L begeleiding: Marie-Paule 

Mullie

Dinsdag 20 september
Stadswandeling
Gent stad van Adel en  
Bourgeoisie
Zie agenda De Mantel 22/9.
� 13.45 u. verzamelen  

Coupure Links nr. 3,  
Sint-Agnetabrug 
14 u. start wandeling 

€ 4,50  KT 0,90
✍  vanaf 1/9 en vóór 19/9

Ontbijt
� 8.30 u. - 10 u.
€ 6,00  KT 4,20

Je kan inschrijven voor de activiteiten van deze Wijs vanaf  
maandag 19 september om 9 uur (tenzij anders vermeld bij de 
activiteit). Alle activiteiten die (twee)wekelijks terugkomen vind 
je op pagina 74. Meer info over de activiteiten en online inschrijven 
op http://activiteitenldc.gent.be. Je kunt over elke activiteit een 
print met uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.
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Expositie  
Senior  
Contempo
rary Art
Van 12 sep
tember tot  
7 oktober

Expositie 
Staf Van den 
Steen
Van 10 tot  
31 oktober

✍  vanaf 1/9 en vóór 13/9
L i.s.m. Benedictuspoort

Woensdag 21 september
Bingo
� 14 u. 

Donderdag 22 september
Brood bakken 
Met Luc & Lut.
�  9 u. - 12 u., 14 u. - 17 u.
€ 17,50  KT 3,50 (5 lessen)
� 22/9, 24/11, 26/1, 23/3, 1/6
✍  tot 21/9
L onkosten ingrediënten voor 

hele reeks (€ 10,00 à 15,00) 
betaal je 1ste les aan de 
lesgevers

Creatieve workshop
een korfje
Om spullen in op te bergen.
� 9 u. - 12 u. 
€ 4,50  KT 0,90
� 10/11
✍ vanaf 1/9 en vóór 21/9
L Benodigdhedenlijst ver-

krijgbaar aan onthaal.  
Naai-ervaring vereist.  
Begeleiding: Lily. 

Kleuren van keramiek 
voor beginners (met  
engobes en glazuren)
� 9.30 u. - 12.30 u.
€ 33,00  KT 6,60 (11 lessen) 

(plus indien gewenst € 5,00 
voor half pak klei)

� 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 
20/10, 27/10, 10/11, 17/11, 
24/11, 1/12, 8/12

✍  aan onthaal, 
L Begeleiding: Luc Meuris.   

6 - 11 deelnemers.

Vrijdag 23 september
Pc-dokter
�  9 u. - 12 u. en 13.30 u. - 16 u.
€ gratis
✍  verplicht vóór 21/9, ook via 

09 266 45 80
L max. 5 deelnemers (voor-

middag), 3 (namiddag) 

Naailessen beginners
� 12.30 u. - 16 u.
€ 180,00  KT 36,00 (120 lestij-

den)
✍  aan onthaal, 
L i.s.m. CVO Gent

Samana-café
Spreker over jongdementie
� 19.30 u. 
€ gratis 
✍  verplicht via  

cafe.gent@samana-ovl.be

Zondag 25 september
Wandeling
Oostakker (Lourdes) - 7 km
� 13.30 u./13.45 u verzame-

len parking Gentstraat 2
€ wandelkaart: 12,00 KT 2,40 

of per beurt: 3,00  KT 0,60
✍  vanaf 1/9 en vóór 23/9
L Begeleiding: Antoon De 

Loof. Lijnbus 70, 71, 72.

Dinsdag 27 september 
Creatieve workshop
kruissteek 
Maak zelf een merklap, slabbe-
tje, hand- of gastendoekje.
� 14 u. - 16.30 u.
€ 4,50  KT 0,90 (+ onkosten)
✍  vanaf 1/9 en vóór 23/9 
L Begeleiding: Ria Artois.  

6 - 10 deelnemers.  
Materiaal verkrijgbaar. 

Woensdag 28 september
Kookworkshop
Koken zonder recept
� 9.30 u. - 12 u.
€ 4,50  KT 0,90 (plus € 5,00 

voorschot onkosten)
✍  vanaf 1/9 en vóór 22/9
L Met Brigitte. Meebrengen: 

goed snijdend mes.

Klusworkshop beginners
Aanleren basisvaardigheden 
voor sanitaire klussen.
� 14 u. - 16.30 u.
€ 4,50  KT 0,90
✍  vanaf 1/9 en vóór 22/9, 
L met Roger Rombaut

Donderdag 29 september
Snoepnamiddag &  
Spotify-verzoeknamiddag
� 14 u.

Vrijdag 30 september 
Kunstige activiteit  
voor beginners
Zen leren tekenen met  
potlood
Je werkt de gemaakte te-
keningen af met fineliner, 
aquarel(potloden), pastel, 
houtskool,...
� 9.30 u. - 11.30 u.
€ 17,50  KT 3,50 (5 lessen) 
� 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 

28/10
✍  vóór 26/9, 
L Begeleiding: Marie-Paule 

Mullie. 5 - 19 deelnemers.

Woensdag 5 oktober
Bloemschikken (nieuw!)
� 9 u. - 11 u.
€ 4,50  KT 0,90  

+ € 17,00 materiaalkosten
✍  vóór 30/9
L Begeleiding: Marijke De 

Man. 5 - 12 deelnemers.

Filmfan
Remake van Papillon
Praktische info: zie 7/9.

Zaterdag 8 oktober
Langeafstandswandeling
Laarne - Schellebelle
� 8.40 u. aan oud-gemeente-

huis Ledeberg, bus richting 
Dendermonde

€ 3,00  KT 0,60
✍  vanaf 1/9 en vóór 6/10, 
L zie 10/9

Maandag 10 oktober
Kookworkshop 
Eva’s wereldkeuken
Mosselen op z’n Aziatisch.
� 10 u. - 12.30 u.
€ 4,50  KT 0,90  

+ ingrediënten € 3,00 
✍  vanaf 1/9 en vóór 3/10

TIP!
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Dinsdag 11 oktober
Bakworkshop Appeltaart
Ervaring niet nodig.
� 14 u. - 17 u.
€ 4,50  KT 0,90 + ingrediënten 

(€ 2,00 à 5,00)
✍  vanaf 1/9  en vóór 4/10
L begeleiding: Edwin Danckaert

Ontbijt
Zie 20/9.
✍ vóór 4/10

Woensdag 12 oktober 
Muzikale namiddag 
Vlaams amusement
Met Bert Lenny en zijn echtge-
note Rita. 
� 14 u. - 16 u.
€ 5,00  KT 1,00 
✍  vóór 5/10
L min. 40 deelnemers

Donderdag 13 oktober
Samen lezen
� 10.30 u. - 11.30 u.
€ gratis
� 27/10, 10/11, 24/11, 8/12
✍  tot dag zelf of volzet, 
L begeleiding: Caroline  

Verbruggen

Vrijdag 14 oktober
Voordracht  
inbraakpreventie 
‘Veilig uit en thuis‘
Hoe beveilig je het best de 
toegangen naar je woning? Hoe 
ben je gauwdieven te slim af?...
� 13.30 u. 
€ gratis
✍  vanaf 1/9 en vóór 12/10
L i.s.m. politie Gent

Maandag 17 oktober
Adviesraad
�  9.30 u. - 12 u. 
L iedereen welkom!

Dinsdag 18 oktober 
Creatieve workshop
kruissteek 
Zie 27/9.
✍  vóór 14/10

Woensdag 19 oktober
Bingo: i.k.v Internationale 
Dag tegen Armoede 
� 14 u. 

Kookworkshop 
koken zonder recept
Zie 28/9.
✍  vóór 13/10

Donderdag 20 oktober
Workshop  
juwelen herstellen
� 13 u. - 16 u.
€ 4,50  KT 0,90 (plus onkosten)
✍  vóór 19/10 of tot volzet, 
L benodigdheden verkrijgbaar 

bij Rita

Snoepnamiddag &  
Spotify-verzoeknamiddag
� 14 u.

Vrijdag 21 oktober
Vertel - en luistersessie 
Georg Friedrich Händel
� 14 u. 
€ 3,50  KT 0,70
✍  vanaf 1/9 en vóór 19/10, 
L Spreker: Pol Bauwens.  

Minstens 4 deelnemers.

Pc-dokter
✍  verplicht vóór 19/10, ook via 

09 266 45 80
L andere info: zie 23/9

Samana-café
Karaoke avond
Praktische info: zie 23/9.

Zaterdag 22 oktober 
Wijkontbijt
� 8.30 u.
€ gratis
L meer info aan onthaal

Zondag 23 oktober
Wandeling
Mariakerke De Pinte (Zeven 
Dreven, de Beer)  - 7 km
�  13.30 u./13.45 u. verzamelen 

brasserie Soda, Grote steen-
weg 92 Zevergem

✍  verplicht vóór 21/10
L Lijnbus 78, eindhalte De 

Beer. Andere info: zie 25/9.

Woensdag 26 oktober
Mosselsouper 
Alternatief: koude vleesschotel.
Koffie en dessert.  
Animatie Mr. Molotov.
€ mosselen: 28,80  KT 20,20 

vleesschotel: 20,00  KT 14,00 
(alleen) dansnamiddag: 
3,00  KT 0,60

✍  vóór 19/10
L 40 UiTPAS-punten voor  

€ 10,00 korting

Vrijdag 28 oktober
Digitale projectie  
Nostal Gent
Projectie van oude foto’s van 
Gent (eind 1800, begin 1900).
� 14 u. - 16 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  tot dag zelf of volzet, 
L begeleiding: Luc Moreels

Maandag 31 oktober
Minimale dienstverlening
Alleen cafetaria open. 
�  9.30 u. - 16 u.

ANTENNENIEUW  
MOSCOU-WIJK 

Boodschappenbus  
Aldi/Lidl
Elke 1ste en 3de ma
Alleen groepsbegeleiding!
� 16.30 u.: opstapplaats wijk-

centrum De Porre
€ 5,00  KT 3,00
✍  verplicht bij Chantal Boone 

0477 99 64 94

Moscou Kookt
Donderdag 1/9 en 13/10
Maandelijks kookmoment 
voor buurtbewoners met Leen 
d’Harte.  
Menu wordt besproken onder 
de deelnemers.



DE MANTEL

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, 
kan je inschrijven voor de (twee)wekelijkse 
activiteiten en lessenreeksen van deze Wijs 

vanaf maandag 19 september om 9 uur.
Inschrijven voor eenmalige activiteiten kan 

vanaf donderdag 1 september om 9 uur, 
tenzij 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 terug-
betaald bij annulering. Uitzonderingen  
enkel in overleg met de centrumleider.
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IN CHALET CHALAISE

De mooie krulbaan hebben we 
te danken aan de Dreefbolders 
die sinds 1987 in het chalet ge-
vestigd waren. Toen het gebouw 
rond 2017 leeg kwam te staan, 
redden enkele buurtbewoners, 
onder wie Tineke en Michiel, het 
van de sloop. Na een grondige 
opfrisbeurt doopten ze het cha-
let om tot de Chalaise: een chalet 
waar je à l’aise, op je gemak 
bent. “We willen een laagdrem-
pelige ontmoetingsplek voor 
de buurt zijn, waar mensen van 
verschillende leeftijden zich 
welkom voelen. We moedigen 
buurtbewoners en -verenigingen 
ook aan om zelf activiteiten in 
de Chalaise te organiseren. Geen 
commerciële initiatieven, maar 
bv. een repair café. Nu al kan je 
om de twee weken op donder-

dagavond komen krulbollen en 
houdt het plaatselijke voedsel-
team hier elke vrijdag depot. We 
kijken dan ook uit om met De 
Mantel samen te werken”, aldus 
Tineke en Michiel.
Bij krulbollen moet je een kaas-
bolvormige houten schijf van 3 
à 4 kg zo dicht mogelijk bij een 
houten staak, die zeven meter 
verder staat, rollen. “Op ons 
vrijwilligersfeest was het direct 
een schot in de roos”, vertellen 
 Evelien en Sander van De Man-
tel. “Na enkele keren ben je er-
mee weg en je kan het gemengd 
spelen, mannen en vrouwen, in 
ploegen van 2 tegen 2 of 4 tegen 
4. Als het ook aanslaat bij onze 
bezoekers, willen we er een vaste 
activiteit van maken waarvoor je 
dan jaarlijks instapgeld betaalt.”

Krulbollen
De Mantel zoekt vrijwilligers die met krulbollen willen starten 
in de Chalaise, een houten chalet aan het begin van de 
Prelaatsdreef die nog over een prachtige authentieke krulbaan 
beschikt. Op vrijdag 23 september zijn er alvast twee gratis 
initiatiesessies.
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Maandag 12/9 Dinsdag 13/9 Woensdag 14/9 Donderdag 15/9 Vrijdag 16/9

Vo
or

m
id

da
g

9.30 u.
Bakken (proefles 
voor zowel atelier als 
lessenreeks beginners)

9 u.
Koken (infosessie)

9 u.
Engelse conversatie 
(infosessie)

9 u.
Brood bakken (infosessie 
voor alle groepen)

9 u.
ICT: Basis computer

9.30 u.
Creatieve dans

9 u.
iPad & Tablet voor 
beginners (infosessie)

9.30 u.
Tai-chi

11 u.
Mindfull ontspannen

9 u.
Spaans (Niveau 4)

9.30 u.
Creatief met kleur

9.15 u.
Yoga

9.30 u.
Encaustic painting 
(infosessie voor les en 
atelier)

10.30 u.
Cirkeldans

10 u.
Atelier klassieke muziek 
(infosessie)

11 u.
Schaken (infosessie voor 
alle niveaus) 

Na
m

id
da

g

13 u.
Foto-Ateljee

13 u.
Italiaans (Niveau 4)

13 u.
Atelier Naaien (infosessie)

13.30 u.
Zumba 

13 u.
Frans (Niveau 1)

14 u.
Qi gong

13.30 u.
Lijndans (proefles 
voor beginners en 
gevorderden)

14 u.
Atelier kaartjes maken

14 u.
Computeratelier 
(infosessie)

14 u.
Atelier keramiek (voor 
alle groepen)

14 u.
Keramiek boetseren

14 u. 
Atelier haken en breien

14.30  u.
Kaartnamiddag 
(infosessie)

14.15 u.
Easy Yoga (proefles groep 
1 & 2)

Doe-mee-week
GRATIS PROEVEN VAN ELKE ACTIVITEIT
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Doemee
week
Maandag 12 
t.e.m. vrijdag 
16 september

Dinsdag 6 september
Het LDC is gesloten.

Donderdag 8 september
Cafetaria gesloten in de  
namiddag.

Zondag 18 september
Dementiecabaret
Karel geeft ludieke tips: hoe 
omgaan met vergeetachtig-
heid bij een ander en onszelf, 
en hoe dementie volgens 
wetenschappers voor een stuk 
vermijdbaar is.
� 10.30 u. - 12 u.
€ gratis
✍  via e-mail: Stephanie. 

Vandenbroucke@stad.gent
L in WZC Zonnebloem,  

n.a.v. Wereld Alzheimer-dag

Maandag 19 september
Bakken voor beginners 
(lessenreeks)
Heerlijke gebakjes!
� 9.30 u. - 12.30 u. 
€ 17,50  KT 3,50 (5 lessen)
� infomoment 12/9, start 19/9
L begeleider: Walter

Frans niveau 1
Een divers aanbod van actuele 
onderwerpen en een geva-
rieerde leermethode helpen 
je om de spreekdrempel te 
overwinnen. Zo kan je dat 
gedroomde weekendje Paris 
plannen en praten “comme un 
vrai Français”.
� 13.30 u. - 16.25 u. 
€ 180,00  KT 36,00 (volledig 

schooljaar)
� infomoment 12/9, start 19/9
L i.s.m. CVO Gent

Maandelijkse wandeling
Met openbaar vervoer naar 
Zevergem om daar een leuke 
wandeling te doen!
�  verzamelen om 14.15 u. in 

onze cafetaria
€ wandelkaart: 12,00  KT 2,40 

of per keer: 3,00  KT 0,60
L begeleider: Stefan

Atelier kaartjes maken
� 14 u. - 17 u. 
€ gratis
� infomoment 12/9,  

start 19/9
✍  inschrijven verplicht!  

(activiteit in de cafetaria)
L Begeleider: Huguette. 

Materiaal wordt voorzien 
en de gemaakte kaartjes 
zijn voor het LDC.

Keramiek boetseren
Ook mensen zonder ervaring 
welkom!
� 14 u. - 17 u. 
€ 90,00  KT 18,00 (volledig 

schooljaar)
� infomoment 12/9,  

start 19/9
L lesgever: Luc

Easy yoga 
Zachte vorm van yoga die 
je beoefent met een stoel, 
gericht op versoepelen van 
spieren en gewrichten.
�  groep 1: 14.15 u. - 15.15 u. 

groep 2: 15.30 u. - 16.30 u.
�  90,00  KT 18,00 (volledig 

schooljaar) of beurten-
kaart

� infomoment 12/9,  
start 19/9

L lesgever: Hannah

Dinsdag 20 september
Koken
Met eerlijke en gezonde 
ingrediënten. Ook maaltijden 
dresseren en klaarzetten.
� 9 u. - 13 u.
€ 139,00  KT 91,00 (8 lessen, 

incl. verse ingrediënten)
� infomoment 13/9,  

start 20/9
L Meebrengen: koksvest, 

katoenen broek, gesloten 
schoenen. I.s.m. CVO Gent.

Creatieve dans
Les waarin je tot vrije dans 
en beweging komt. Een uur 
waarin je helemaal mag los-
laten, ontspannen en plezier 
ervaren. Laat de muziek en de 
oefeningen je leiden.
� 9.30 u. - 10.30 u.
€ 93,00  KT 18,60 (volledig 

schooljaar) of beurtenkaart
� infomoment 13/9,  

start 20/9
L lesgever: Rilana

Mindfull ontspannen
Tot rust komen en bewust 
worden van je ademhaling,  
lichaam en geest. Zo ga je be-
ter om met stress en spanning.
� 11 u. - 11.45 u.
€ 93,00  KT 18,60 (volledig 

schooljaar) of beurtenkaart
� infomoment 13/9,  

start 20/9
L lesgever: Rilana

Schaken niveau 2
� 11 u. - 12 u.
€ 36,00  KT 7,20 (12 lessen)
� infomoment 14/9, start 20/9
L lesgever: Eric

Aandacht inschrijvingen!

• Start inschrijving eenmalige activiteiten:  
donderdag 1 september

• Start inschrijving (twee)wekelijkse activiteiten 
en lessenreeksen: maandag 19 september

�  9 u.

Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 74.
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op http://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.
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Italiaans niveau 4
Spreken staat op nummer één. 
Grammatica is daarbij meer een 
middel dan een doel. Ook de 
cultuur, tradities en actualiteit 
van Italië komen aan bod.
� 13.30 u. - 16.25 u. 
€ 180,00  KT 36,00 (volledig 

schooljaar)
� infomoment 13/9, start 20/9
L i.s.m. CVO Gent

Atelier haken en breien
� 14 u. - 17 u. 
€ gratis, inschrijven verplicht! 

(activiteit in de cafetaria)
� infomoment 13/9, start 20/9
L begeleider: Lieve en  

Kathleen

Computeratelier
� 14 u. - 16 u. 
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld 

heel jaar, maandelijks atelier)
� infomoment 13/9, start 20/9
L begeleider: Luc en JP

Qi gong
Met nadruk op bewegings- en 
ademhalingsoefeningen.  
Goed voor zowel hartslag als 
immuunsysteem.
� 14 u. - 15 u.
€ 96,00  KT 19,20 (volledig 

schooljaar) of beurtenkaart
� infomoment 13/9, start 20/9
L lesgever: Hilde

Woensdag 21 september
Aan de slag met ICT
iPad en tablet
Wekelijks met je iPad of tablet 
oefenen. Van eenvoudigweg 
met knoppen werken naar 
toepassingen waar je niet meer 

zonder kan. 
� 9 u. - 12.05 u. 
€ 90,00  KT 18,00 

(voor 16 lessen)
� infomoment 14/9, start 21/9
L i.s.m. CVO Gent

Spaans niveau 4
Je kan je al een beetje behel-
pen in het Spaans, maar je kan 
nog geen Spanjaard verleiden, 
dus je wilt meer. Grammatica 
is daarbij meer een middel dan 
een doel. Met aandacht voor de 
Spaanse en Latijns-Amerikaanse 
cultuur en samenleving. 
� 9 u. - 12.05 u. 
€ 180,00  KT 36,00 (volledig 

schooljaar)
� infomoment 14/9, start 21/9
L i.s.m. CVO Gent

Yoga
� 9.15 u. - 10.15 u.
€ 96,00  KT 19,20 (volledig 

schooljaar) of beurtenkaart
� infomoment 14/9, start 21/9
L lesgever: Bart

Engelse conversatie
Je conserveert in groep over 
dagelijkse dingen, de actuali-
teit,... In het 2de lesdeel gebruik 
je een handboek, om je lees- 
schrijf- en luistervaardigheid te 
oefenen.
� 9.30 u. - 11.50 u. 
€ 120,00  KT 24,00 (volledig 

schooljaar)
� infomoment 14/9, start 21/9
L i.s.m. CVO Gent

Cirkeldans
Dansen in een cirkel werkt 
helend en draagt bij tot een 

verdiepte beleving van jezelf, in 
verbondenheid met de groep. 
� 10.30 u. - 11.30 u.
€ 36,00  KT 7,20 (12 lessen)
� infomoment 14/9, start 21/9
L lesgever: Anne

Atelier badminton
� 13.30 u. - 15.30 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld 

jaar, wekelijks)

Atelier keramiek (groep 1)
Basiskennis vereist.
� 14 u. - 17 u.
€ 47,00  KT 9,40 (wekelijks)
� infomoment 15/9, start 21/9
L begeleider: Rita

Donderdag 22 september
Atelier Creatief met kleur
� 9.30 u. - 12 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld 

jaar, tweewekelijks)
� infomoment 15/9, start 22/9
L begeleider: Elly

Encaustic painting  
(lessenreeks)
Met schilder-ijzertje en gekleur-
de bijenwas maak je verrassen-
de kunstwerkjes, zowel abstract 
als figuratief.
� 9.30 u. - 12 u.
€ 45,00  KT 9,00 (15 lessen)
� infomoment 15/9, start 22/9
L lesgever: Chris

Tai-chi
� 9.30 u. - 11 u.
€ 90,00  KT 18,00 (volledig jaar) 

of beurtenkaart
� infomoment 15/9, start 22/9
L lesgever: Freddy en Martine

Sluitingsdagen

• Dinsdag 6 september
• Dinsdag 1 november
• Woensdag 2 november

Centrumraad

Op donderdag 20 oktober is er centrumraad! Heb je 
suggesties voor ons centrum? Kom dan zeker naar deze 
raad en beslis mee hoe we ons centrum vorm geven!

�  9 u.
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Initiatie  
krulbollen
Vrijdag  
23 september

Donderdag 22 september
Atelier naaien
� 13 u. - 16 u.
€ 27,00  KT 5,40 (wekelijks 

atelier)
� infomoment op 15/9,  

start 22/9
Lbegeleider: Marleen

Lijndans
Dansen zonder partner. Je stelt 
je op in een lijn om vervolgens 
de benen los te gooien op 
de ritmes van tango, samba, 
disco,... Vastzittend schoeisel 
sterk aangeraden.
� gevorderden: 13.30 u. - 15 u. 

beginners: 15.30 u. - 17 u.
€ 90,00  KT 18,00 (volledig 

schooljaar)
� infomoment 15/9, start 22/9
L lesgever: Pol

Atelier keramiek (groep 2)
Basiskennis vereist.
� 14 u. - 17 u.
€ 47,00  KT 9,40 (wekelijks)
� infomoment 15/9, start 22/9
L begeleider: Hilde

Voordracht
Anders kijken naar  
dementie
Hoe humor te gebruiken in je 
zorg vanuit respect, aandacht, 
aanraking, kwetsbaarheid en 
authenticiteit. 
Je gaat naar huis met bruik-
bare tips. Ruimte voor vragen 
en napraten.
� 14 u.
€ gratis
✍ inschrijven verplicht!
L door Geert Baetens van 

‘Contactclowns in de Zorg 
NeuzeNeuze vzw’

Stadswandeling
'Gent stad van adel en  
bourgeoisie'
Tijdens deze wandeling van 
de Coupure tot de Veldstraat 
verneem je meer over hoe 
de gevestigde adel in Gent 

rekening moest houden 
met de opkomende burgerij 
(1750-1830). Aan de hand van 
muziek, poëzie, schilderkunst 
en architectuur verplaats je 
je helemaal in de levenssfeer 
van toen. 
� 14 u. verzamelen aan  

Coupure Links 3, aan  
Sint-Agnetabrug

€ 4,50  KT 0,90
L gids: Jean-Pierre Ongena

Vrijdag 23 september
Aan de slag met ICT
Computer
Wekelijks met je computer 
oefenen. Van eenvoudigweg 
met knoppen werken naar 
toepassingen waar je niet 
meer zonder kan. 
� 9 u. - 12.05 u. 
€ 90,00  KT 18,00 (15 lessen)
� infomoment 16/9, start 23/9
L i.s.m. CVO Gent

Initiatie krulbollen
Deze oude Vlaamse volks-
sport wordt beoefend op een 
boogscheut van ons LDC.  
Iedereen welkom, van 
aspirant kruller tot ervaren 
schieters zie ook pag. 26.
�  9 u. - 10.30 u. (sessie 1) 

10.30 u. - 12 u. (sessie 2)
€ gratis
✍  inschrijven verplicht!
L Aan de Chalaise (begin 

Prelaatsdreef ).  
Begeleiding: buurthuis ‘De 
Chalaise’.

Schaken niveau 3
� 11 u. - 12 u.
€ 33,00  KT 6,60 (11 lessen)
L infomoment 14/9, start 23/9
L lesgever: Eric

Atelier keramiek (groep 3)
Basiskennis vereist.
� 14 u. - 17 u.
€ 47,00  KT 9,40 (wekelijks)
� infomoment 15/9, start 23/9
L begeleider: Rita

Maandag 26 september
Atelier bakken (groep 1)
Basiskennis vereist.
� 9.30 u. - 12.30 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld 

heel jaar, maandelijks)
� infomoment 12/9, start 26/9
L begeleider: Walter

Woensdag 28 september
Schaken niveau 1
� 10.15 u. - 11.15 u.
€ 30,00  KT 6,00 (10 lessen)
� infomoment 14/9, start 28/9
L lesgever: Geneviève

Donderdag 29 september
Atelier Encaustic painting
Basiskennis vereist.
� 9.30 u. - 12 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld 

heel jaar, tweewekelijks)
� infomoment 15/9, start 29/9
L begeleider: Chris

Atelier Klassieke muziek
Genieten van en napraten over 
klassieke muziek, omkaderd 
door passende beelden. 
� 14 u. - 16 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld 

heel jaar, maandelijks)
� infomoment 15/9, start 29/9
L begeleider: Daniël 

Vrijdag 30 september
Zumba
Snel bewegen en plezier heb-
ben. Geen koppeldans, dus 
ook welkom zonder partner.
� 13.30 u. - 14.30 u.
€ 90,00  KT 18,00 (volledig 

schooljaar)
� infomoment 15/9, start 30/9
L lesgever: Els

Maandag 3 oktober
Atelier bakken (groep 2)
Basiskennis vereist.
� 9.30 u. - 12.30 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld 

heel jaar, maandelijks)
� infomoment 12/9, start 3/10
L begeleider: Walter

TIP!
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Donderdag 6 oktober
Voordracht
Geluk zit in een klein  
driehoekje
Kennismaking met de ‘Geluks-
driehoek’: van de bouwblokken 
van geluk tot de oranje bol die 
je soms uit balans brengt. 
� 14 u.
€ gratis
✍  inschrijven verplicht!
L door huispsycholoog Sien

Maandag 10 oktober
Foto-Ateljee
Goede basiskenis is een must.
� 13 u. - 16 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld, 

maandelijks)
� infomoment 12/9
L begeleider: Jean-Pierre

Donderdag 13 oktober
Kaartnamiddag
Wiezen, kleuren wiezen en 
manillen. Beginners en gevor-
derden welkom.
� 14.30 u. - 16.30 u.
€ gratis
� elke 2de do
✍  verplicht (tot dag zelf )
L begeleider: Marc

Snoepnamiddag
� vanaf 14 u.
€ gratis

Maandag 17 oktober
Maandelijkse wandeling
In Merelbeke.
L praktische info: zie 19/9

Donderdag 20 oktober
Brood bakken
�  groep 1: 9 u. - 12 u.  

groep 2: 14 u. - 17 u. 
€ 17,50  KT 3,50 (5 lessen + 

kosten ingrediënten, te beta-
len aan lesgevers)

L Begeleiding: Luc en Lut. 
Meebrengen: schort + lege 
broodzak.

Dansnamiddag
Met onze huis-dj.  
Liedjes aanvragen kan!
� vanaf 14 u.
€ gratis

Vrijdag 21 oktober
Brood bakken
� groep 3: 9 u. - 12 u. 
L praktische info: zie 20/10

Dinsdag 25 oktober
Voordracht
Virtuele onsterfelijkheid
Technologie-watcher en digi-
tale transformatie-evangelist 
Koen Mylle laat op een gepas-
sioneerde, ludieke, maar vooral 
begrijpbare manier, de nieuw-
ste technologieën zoals virtuele 
realiteit, artificiële intelligentie, 
3D printen, bitcoins, zelfrij-
dende wagens, hologrammen,...
de revue passeren en linkt deze 
aan de impact die ze hebben op 
ons leven vandaag, maar ook 
op ons after-life !
� 20 u.
€ 5,00  KT 1,00
L i.s.m. MARKANT

Maandag 31 oktober
Filmforum voor (groot)
ouders en (klein)kinderen
Jullie kunnen zelf de film kiezen 
via stemming. Daarna samen 
genieten met een zak popcorn!
� 14 u.
€ 3,50  KT 0,70 (kinderen jon-

ger dan 16 jaar gratis onder 
begeleiding van volwassene)

L i.s.m. Gezinsbond Zwijnaarde

Donderdag 3 november
Workshop powertex
Maak prachtige creaties met 
textiel en de textielverharder 
powertex!
� 14 u. - 17 u.
€ 4,50  KT 0,90 (+ € 21,00  

materiaalkosten te betalen 
dag zelf aan lesgever)

✍  vanaf 19/9
L lesgevers: Beryl & Dominique

ANTENNEWERKING  
SINT-DENIJS-WESTREM 
EN AFSNEE

Buren voor buren
Zin om een buur te helpen bij 
kleine boodschappen of klus-
jes? Of heb je zelf nood aan een 
helpende hand? Of een babbel? 
Contacteer ons op 09 266 98 55.

Antennemedewerker Nathalie 
Samaes is bereikbaar op: 
Ma & di: 9 u. - 17 u. 
Woe: 9 u. - 12 u.
0473 94 13 60 
Nathalie.Samaes@stad.gent 

Waarvoor kan je terecht in 
de antennewerking? 
• Met vragen over hulp- en 

dienstverlening, thuiszorg, 
aanpassingen woning, 
vervoer, opname WZC of 
asssisentiewoning, vrijwil-
ligerswerk, vrije tijd,.. 

• Buren voor buren
• Buurtactiviteiten 

Buurtmaaltijd
Op 6/9, 20/9, 4/10 en 18/10
Vers klaargemaakt door IKOOK. 
�  vanaf 11.30 u. in het Open 

Huis, Pastorijdreef 6 
€ 5,50 voor soep, hoofd-

gerecht en dessert
✍  tot één week vóór de  

maaltijd, met betaling

Dinsdag 20 september
Voordracht
Vroegtijdige zorgplanning
� 13.30 u. - 16 u.
€ gratis
L door huispsycholoog Sien

Dinsdag 4 oktober
Voordracht
Over premies en  
tegemoetkomingen
� 13.30 u. - 16 u.
€ gratis
L door maatschappelijk werker 

Isabelle



32

DE REGENBOOG

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: ✍

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

Om iedereen een gelijke kans te geven, 
kan je inschrijven voor de (twee)wekelijkse 

activiteiten vanaf maandag 19 september om 
9 uur. Inschrijven voor eenmalige activiteiten 

kan vanaf donderdag  
1 september om 9 uur, tenzij anders vermeld. 

Je kunt max. voor 4 personen inschrijven.

Je betaalt contant of met Bancontact.

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

stand van zaken, kun je terecht op  
het secretariaat.

Kansentarief:
Schrijf rechtstreeks in het ldc in om jouw 

korting te krijgen, online is dit niet mogelijk.

Terugbetaling activiteiten:
Het inschrijvingsgeld wordt niet terug-betaald 

bij annulering. Uitzonderingen  
enkel in overleg met de centrumleider.

NIEUWE CENTRUMLEIDER EN MAATSCHAPPELIJK WERKER

Jarenlang werkte Michiel als 
leidinggevende in de sector voor 
kinderen met een beperking, 
waarvan het grootste stuk in een 
voorziening in Kortrijk. “Na 22 
jaar heb ik met een bang hartje 
de sprong gewaagd naar een 
nieuwe uitdaging. Daarvan heb 
ik nog geen spijt gehad. Mijn eer-
ste ervaringen zijn zeer positief.  
Sowieso geeft het een fijn gevoel 
om te kunnen werken in en voor 
de stad waar je zelf woont. Mijn 
voorganger Bart heeft een mooie 
erfenis achtergelaten: een zeer 
gemotiveerd team van medewer-
kers en ruim 100 vrijwilligers, die 
ervoor gaan en het hart op de 
juiste plaats dragen.”
“Als LDC bedienen we een 
verscheiden publiek: mensen 
die zorg nodig hebben maar 
ook veel actieve senioren. Als 

centrumleider ben je niet alleen 
beleidsmatig bezig, maar ook 
met concrete acties. Daarom 
staat mijn deur letterlijk open. 
Zo leer je veel van wat mensen 
bezig houdt. Door kleine dingen 
te doen, kunnen we veel voor 
hen betekenen”
Als maatschappelijk werker in 
een LDC deed Nic al ervaring op 
in Speltincx, waar hij een collega 
verving. “Daar kreeg ik de smaak 
te pakken om met ouderen te 
werken. Ze zijn je enorm dank-
baar. Ze zeggen het niet altijd 
maar hun blik spreekt boekdelen. 
Als ze tot in het LDC komen, is 
het vooral om administratieve 
kwesties. Bij huisbezoeken tref ik 
vaker complexe probleemsitua-
ties aan. Eenzaamheid is de rode 
draad in de meeste verhalen.”

Welkom  
Michiel en Nic
De Regenboog zet het nieuwe activiteitenjaar 2021-22 in 
met twee nieuwe gezichten. Michiel Lauwaert volgt als 
centrumleider Bart Beeckmans op, die nu projectleider is bij 
Digitaal Talent Gent. Nic Lauwers is de nieuwe maatschappelijk 
werker. Hij vervangt Edith Boutsen.
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Maandag 12/9 Dinsdag 13/9 Woensdag 14/9 Donderdag 15/9 Vrijdag 16/9

Vo
or

m
id

da
g

Doorlopend  
tussen 9 u. - 17 u.
Biljart (vrij spel)

8.45 u. - 9.45 u.
Aerobic

Doorlopend  
tussen 9 u. - 17 u.
Biljart (vrij spel)

Doorlopend  
tussen 9 u. - 17 u.
Biljart (vrij spel)

Doorlopend  
tussen 9 u. - 17 u.
Biljart (vrij spel)

9 u. - 10 u.
Nieuw! Let’s Dance

Doorlopend  
tussen 9 u. - 17 u.
Biljart (vrij spel)

9.15 u. - 10.15 u.
Turnen

10 u. 
Nieuw! Infomoment 
blokfluit- en 
mandolinelessen  + 
democoncertje

9.30 u. - 10.30 u.
Tai Chi gevorderden (met 
waaier)

10.15 u. - 11.15 u.
Pilates

10 u. - 11 u.
Stretch & relax

10.30 u. - 11.30 u.
Senior fit

11.30 u. - 12.30 u.
Yoga allround

Na
m

id
da

g

14 u. - 16 u. 
Wiezen

13.30 u. - uitverkocht
Pannenkoeken in de 
ontmoetingsruimte

13.30 u. - 17 u.
Bridge

14 u. - 16 u. 
Kantklosatelier

14 u.
Duitse conversatieles  
voor gevorderden

14 u. - 16 u.
Crea-workshops: bekijken 
werkstukken (normaal 
op di!)

13.30 u.
Nieuw op woe! 
Infomoment cursus 
smartphone voor absolute 
beginners (type Android)

14 u. - 16 u.
Naaiatelier gevorderden

14 u. - 16 u.
Naaiatelier beginners en 
gevorderden

14 u. - 16.30 u.
Petanque

13.30 u.
Nieuw! Infomoment 
smartphone en tablet 
beginners (cvo Gent)

14 u. - 16 u.
Nieuw! Latijn-
Amerikaanse cultuur

14 u.
Infomoment 
doorstartcursus Duits

15 u.
Schaakles gevorderden

14 u. - 15 u. 
Op zoek naar de muziek…

14 u.
Nieuw! Digitale trends

14 u. - 16 u.
Breien

14 u. - 17 u. 
Scrabble en rummik

14.30 u. - 15.30 u. 
Daoyin staand

15.45 u. - 17 u. 
Daoyin liggend

Doe-mee-week
GRATIS PROEVEN VAN ELKE ACTIVITEIT
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 CREATIEF

€ jaarlijks instapgeld: 27,00  KT 5,40 
Voor het atelier keramiek &  
boetseren betaal je extra voor  
het gebruik van de oven:  
+ € 20,00  KT 4,00.

Atelier Keramiek & Boetseren
�  elke ma en do 14 u.

Creaworkshops  
Powertex, Mozaïek
�  elke laatste di om 14 u. (info en 

inschrijving zie Wijsagenda)
€ 4,50  KT 0,90 per workshop  

+ materiaalkosten
L werken te bekijken op ma 12/9

Atelier kalligrafie gevorderden 
(3 geschriften)
� elke wo 9 u.
� start 7/9

Atelier naaien voor  
gevorderden
�  elke wo 14 u.

Atelier kantklossen
� elke 1ste en 3de do 14 u.
L kennismaking 15/9

Naaiatelier (ook beginners)
� elke do 14 u.
L kennismaking 15/9

Creaworkshops bloemschikken
�  elke laatste vrij 14 u. (info en 

inschrijving zie Wijsagenda)
€ 4,50  KT 0,90 per workshop  

+ materiaalkosten

 RECREATIEF

€ jaarlijks instapgeld: 27,00  KT 5,40

Scrabble en rummikub
� di 14 u.
� kennismaking 13/9, start 20/9

Muurkrant
Selectie van meest interessantste, 
gekste of opmerkelijkste artikelen.
� elke 2de en 4de vrij 14 u.
€ gratis
� start 23/9

Café karaoke
� elke 2de en 4de vrij 14 u.
� start 23/9

 BEWEGING

€ Abonnement of beurtenkaart: 
tienbeurtenkaart (6 maanden 
geldig): 45,00  KT 9,00 
vijfbeurtenkaart (3 maanden 
geldig): 22,50  KT 4,50

Nieuw! Let’s Dance!
Verschillende dansstijlen overgoten  
met goeie muziekskes. 
�  ma 9 u. - 10 u. 
€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen)
� proefles ma 12/9, start 26/9
✍

Pilates 
�ma 10.15 u. - 11.15 u. 
€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen) 
� proefles ma 12/9, start 26/9
✍

Yoga allround
�ma 11.30 u. - 12.30 u. 
€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen)
� proefles ma 12/9, start 26/9
✍

Aerobic
� di 8.45 u. - 9.45 u.
€ 102,00  KT 20,40 (34 lessen)
� proefles di 13/9, start 27/9
✍

Stretch & relax
� di 10 u. - 11 u. 
€ 102,00  KT 20,40 (34 lessen)
� proefles di 13/9, start 27/9
✍

Dao Yin (staande reeks)
� di 14.30 u. - 15.30 u. 
€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen)
� proefles op di 13/9, start 20/9
✍

Dao Yin (liggende reeks)
� di 16 u. - 17 u.
€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen)
� proefles di 13/9, start 20/9
✍

Turnen
� wo 9.15 u. - 10.15 u.
€ 105,00  KT 21,00 (35 lessen)
� proefles wo 14/9, start 21/9
✍

Senior Fit
�  wo 10.30 u. - 11.30 u. 
€ 105,00  KT 21,00 (35 lessen)
� proefles woe 14/9, start 21/9
✍

Yoga
�  groep 1: do 8.45 u. - 9.45 u. 

groep 2: do 10 u. - 11 u.
€ 105,00  KT 21,00 per (35 lessen)
� start do 15/9
✍

Tai-chi
�  gevorderden: vr 9.30 u. - 10.30 u. 

semi-gevorderden: vr 10.45 u. - 
11.45 u. 

€ 99,00  KT 19,80 (33 lessen) 
� proefles vr 16/9 (alleen gevorder-

den!), start 23/9
✍

 VORMING

Schaakles gevorderden
�  elke 2de en 4de vr 15 u. 
€ 48,00  KT 9,60 (16 lessen)
� proefles vr 16/9, start 23/9 (niet in 

schoolvakanties)
✍
L o.l.v. Bernard Debruycker

NIEUW SEIZOEN IN DE REGENBOOG
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Nieuw! Muzieklessen voor 
beginners: blokfluit en 
mandoline
Door ervaren muzikanten van 
KultuurThuis ‘Henri’ in Melle.
Op 15/9 tussen 10 u. en 12 u. 
treden de lesgevers op in onze 
cafetaria en kan je hen bevra-
gen over de cursus.

Blokfluitlessen

� di 9.30 u. - 11 u.
€ 157,50  KT 31,50 (35 lessen)
� kennismaking do 15/9, 10 u., 

start lessen di 21/9
✍

Mandoline

� do 9.30 u. - 11 u.
€ 153,00  KT 30,60 (34 lessen)
� kennismaking do 15/9, 10 u., 

start lessen 23/9
✍

 TALEN

Spaans gevorderden 9A
�ma 9.30 u. - 11.20 u.  
€ 90,00  KT 18,00
� start lessen 19/9 t.e.m. 22/5
✍
L Voldoende voorkennis 

Spaans vereist.  
Met Marleen Dumont, CVO 
Gent.

Engelse conversatieles 
gevorderden
�ma 13.30 u. - 16 u. 
€ 120,00  KT 24,00
� start lessen 19/9 t.e.m. 8/5
✍
L met Claudine Moens,  

CVO Gent

Spaanse praatgroep
� elke do 16 u. - 17.30 u.
€ 27,00  KT 5,40 (jaarlijks 

instapgeld)
� infomoment 29/9
✍

Nieuw! Doorstartcursus 
Duits
Voor wie al een aardig mondje 
Duits kan.
Via communicatieve oefenin-
gen leer je het Duits gebruiken 
in alledaagse situaties. Aan-
dacht voor basisgrammatica 
en woordenschat, plus ruimte 
voor muziek, literatuur, kunst, 
actualiteit,…
� do 14 u. - 16 u.
€ 78,00  KT 15,60 (13 lessen)
� proefles 15/9, start 22/9
✍

Duitse conversatieles  
gevorderden
� vr 14 u. - 15.15 u.
€ 112,50  KT 22,50 (30 lessen)
� proefles 16/9, start lessen op 

23/9
✍
L voldoende voorkennis Duits 

vereist

 DIGITAAL

Nieuw!  
Cursus: smartphone/ 
iPhone en tablet/iPad  
beginners
Van eenvoudigweg met knop-
pen werken naar toepassingen 
waar je niet meer zonder kan. 

Je werkt met Google apps die je 
terugvindt op je tablet. 
Meebrengen: je opgeladen 
toestel.
� di 13.30 u. - 16.35 u.
€ 90,00  KT 18,00
� proefles 13/9 13.30 u. - 15 u., 

start 20/9 t.e.m. 24/1
✍
L met Hilde Blondeel,  

CVO Gent

Nieuw!  
Cursus: smartphone  
voor absolute beginners
Alleen voor tablets met het 
Android-besturingssysteem. 
Meebrengen: je opgeladen 
toestel.
� wo 14 u. - 16.30 u. 
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
� proefles di 13/9, 13.30 u. -  

15 u., start wo 21/9
✍
L met Walter Laureyns

Nieuw!  
De nieuwste digitale trends
Wegwijs in de slimme  
computer/gsm/tablet
Op de hoogte blijven van je ge-
zondheidsdossier, belastingen, 
pensioen, betalingen, reizen, 
shoppen... 
� wo 14 u. - 16 u. 
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
� infomoment 14/9, 14 u. 

lessen: 21/9, 5/10, 19/10, 
16/11, 7/12, 21/12, 18/1, 1/2, 
15/2, 1/3

L met Patrick Wynants
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Bingo
Vrijdag  
16 september 
en 21 oktober

� 14 u.

Woensdag 7 september
Wandeling in het  
Rozenbroekenpark +  
bezoek houtwerk- en  
keramiekatalier 
Ga op stap met Ivan en Patsy 
in Destelbergen en ontmoet 
Peter van ‘De man en het hout’. 
Hij maakt fijn houtwerk zoals 
oorbelletjes, lepels, naam-kap-
stokken en draait zelf keramie-
ken vazen, kommen, schalen... 
�  14.10 u. samenkomst 

Dendermondsesteenweg – 
Burg. Meirsonstraat

€ 3,00  KT 0,60
✍  vanaf 24/8
L Korte wandeling van 2 à 3 

km. Busrit voor eigen reke-
ning. Aan  Sint-Pietersstation 
neem je bus 35 om 13.41 u. 
tot halte Lossystraat.

Vrijdag 9 september
Kick-off voor  
vrijwilligers en lesgevers
�  14 u.

Maandag 12 september
Infosessie ‘Een computer, 
wat doe ik ermee?’
Met voorstelling op groot 
scherm. Handleiding met tips 
beschikbaar.
� 14 u. - 16 u.
€ gratis 
✍  vanaf 24/8 t.e.m. 8/9, 
L lesgever: Daniël De Ridder
 
Vrijdag 16 september
Film
‘Bombon, El Perro’ (2004)
Moderne fabel over een 
werkloze man en een hond in 
Patagonië, die hun geluk

beproeven. 
� 14 u. met korte inleiding 

door Jacques
€ 3,50  KT 0,70
✍  vanaf 24/8 t.e.m. 9/9, 
L speelduur: 95 minuten

Maandag 19 september
Kunstzinnige vorming
Pablo Picasso en de  
primitieve kunst
Het werk van Picasso is een 
wereld van tegenstellin-
gen: van ‘Des Demoiselles 
d’Avignon’ tot ‘Guernica’, van 
traditioneel tot primitief, van 
constructie tot chaos.    
� 14.30 u.
€ 21,00  KT 4,20
� 19/9, 3/10, 24/10, 14/11, 

5/12, 12/12
✍  vanaf 1/9, 
L lesgever: Damien  

Deceuninck

Woensdag 21 september
Start vormingsreeks 
Mens en cultuur
Centraal staat relatie religie – 
kunst/natuurbeleving. Zoals 
die te zien is de Taoïstisch – 
Chinese schilderkunst. 
� 14.30 u. - 17 u.
€ 10,50  KT 2,10
� 21/9, 12/10, 26/10
✍  
L lesgever: Franky Vermeirsch

Nieuwe reeks Latijns-
Amerikaanse cultuur
� 14 u. - 16 u.
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
✍

Donderdag 22 september
Digitale infosessie
Radio en TV vandaag
Radio, tv, muziek en film op 
jouw tablet of laptop? Wat is 
een podcast en waar vind je 
die? Met veel praktische voor-
beelden. 
� 9.30 u. - 11.30 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  tot dag zelf, 
L meebrengen: je opgeladen 

toestel

Maandag 26 september
Infosessie  ‘Actief gezond 
ouder worden’
Basisoefeningen waarmee je 
thuis aan de slag kan.
� 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍  t.e.m. 19/9, 

Dinsdag 27 september 
Creaworkshop
Powertex op canvas
Verwerk kleine attributen in 
een abstract kunstwerkje.
� 13.30 u. - 16.30 u.
€ 4,50  KT 0,90 + € 12,00  

voorschot materiaalkosten
✍  vanaf 1/9 t.e.m. 17/9, 
L meebrengen: kleine spulle-

tjes (ijzertjes, papier, touw, 
dopjes, stofjes, knoopjes...) 
+ verfborstel

Donderdag 29 september
Dansnamiddag
Met huis-dj Eric.
� 14 u. - 17 u.

Vrijdag 30 september
Creatief met bloemen
� 14 u. - 16.30 u.

Aandacht inschrijvingen!

• Eenmalige activiteiten:  
vanaf donderdag 1 september

• Activiteiten aangeboden tijdens de  
doe-mee-week: vanaf maandag 19 september

�  9 u.

Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 74.
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op http://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.

TIP!
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€ 4,50  KT 0,90 + € 20,00  
voorschot materiaalkosten

✍  t.e.m. 23/9
L meebrengen: snoeischaar of 

scherp aardappelmesje

Dinsdag 4 oktober
Op zoek naar de muziek 
van...
...twee Amerikaanse iconen van 
de 20ste eeuw: George Gershwin 
en Leonard Bernstein. 
Je luistert naar hun composities 
en onderzoekt welke impact 
hun werk heeft gehad op de 
muziekgeschiedenis.
� 14 u. - 16.30 u.
€ 10,50  KT 2,10
� 4/10, 11/10, 18/10
✍  t.e.m. 29/9
L lesgever: Maurice Verniers

Donderdag 6 oktober
Uitstap IJzendijke en Sluis
In IJzendijke bezoek je het 
museum ‘Het Bolwerk’, over het 
ontstaan van Nederland dankzij 
de vestingwerken de ‘Staats-
Spaanse linies’ na de val van 
Antwerpen (aug 1585). Lunch in 
Sluis en uitwaaien bij de Damse 
Vaart. Terug naar huis om 17 u.
� 7.45 u. aan De Regenboog,  

bus vertrekt stipt om 8 u.
€ 38,50  KT 7,70 (excl. lunch)
✍ vanaf 24/8 t.e.m. 14/9
L begeleiding: Helena Behets 

en Robin Dequidt

Voordracht ‘Slaap!’
Hoeveel slaap heb je nodig? 
Wat is een powernap? Een 
slaaptabletje, kan dat kwaad? 
Plus slaaptips door huispsycho-
loge Merel.

� 14 u.
€ gratis
✍ tot dag zelf

Maandag 10 oktober
Centrumraad
� 14 u.

Dinsdag 11 oktober
Quiz
� 14 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  t.e.m. 4/10

Maandag 17 oktober
Computerworkshop
Fotoboek samenstellen en 
foto's op papier bestellen
Je maakt een fotoboek van 24 
pagina's met tekst en beelden.
Je moet hiervoor een account 
aanmaken, dus je kent je  
e-mailadres plus wachtwoord.
� 13.30 u. - 17u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  t.e.m. 12/10
L Met Daniël De Ridder. 

Ruime basiskennis pc vereist. 
Meebrengen: laptop + lader, 
geen tablet!

Woensdag 19 oktober
Babbelsoep
Champignonsoep forestière
Helena Behets verkoopt haar 
vers gemaakte soep in de ont-
moetingsruimte. Meteen goed 
voor een aangename babbel!
� 11 u.
€ 1,70 per kop

Donderdag 20 oktober
Infosessie ‘Wat is dementie?’
Wat is het verschil met Alzhei-
mer? Wat als je eens iets vergeet 

of moeilijk op een naam kan 
komen? Hoe zorgwekkend is 
dat? Door psychologe Sien.
� 14 u. - 16 u.
€ gratis 
✍  onthaal, 0478 93 25 73 of 

dementievriendelijk@stad.
gent

Vrijdag 21 oktober
Film
‘Visages, Villages’ (2017)
Roadtrip door het landelijke 
Frankrijk, met aandacht voor 
wat de gewone mens beroert. 
Hartverwarmende cinema!
€ 3,50  KT 0,70
✍  t.e.m. 14/10, 
L speelduur: 100 minuten

Dinsdag 25 oktober
Pastafestijn met optreden 
van Edwin en Anniek
Pastabuffet n.a.v. Wereld-
pastadag! Daarna live optreden.
� 11.30 u. 
€ 21,00  KT 14,00  

(maaltijd + optreden)
✍  t.e.m. 17/10
L je kan 20-UiTPAS-punten 

ruilen voor € 5,00 korting

Creaworkshop
Powertex op fles
� 13.30 u. - 16.30 u.
€ 4,50  KT 0,90 + € 12,00  

voorschot materiaalkosten
✍  t.e.m. 20/10, 
L meebrengen: fles, katoenen 

doek, verfborstel

Vrijdag 28 oktober
Creatief met bloemen
Zie 30/9.
✍  t.e.m. 21/10

Gratis knoppenspreekuur
Maandag, woensdag en  
vrijdag

� op afspraak

Sneukeldingskes
Dinsdag 13 september

Pannenkoeken, vers gebakken  
door Liliane en Michèle.

�  14 u. tot uitverkocht
€ 2,50 (koffie inbegrepen)

Antenne Nieuw Gent

Liesbet Denolf: 0473 87 37 98.

Conversatiegroep  
Nederlands
� op dinsdagvoormiddag



38

DE THUISHAVEN

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, 
kan je inschrijven voor de (twee)

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 
vanaf maandag 19 september om 9 uur. 

Inschrijven voor eenmalige activiteiten kan 
vanaf donderdag 1 september om 9 uur, 

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

Je betaalt contant of met bancontact.

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

van zaken, kun je terecht op het secretariaat.

Kansentarief:
Schrijf rechtstreeks in het ldc in om jouw 

korting te krijgen, online is dit niet mogelijk.

Terugbetaling activiteiten: 
Het inschrijvingsgeld wordt niet 

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

NIEUWE CENTRUMLEIDER

Stephan Callebaut (43) is sinds 
9 mei centrumleider van De 
Thuishaven. “Van opleiding ben 
ik sociaal agoog, maar aanvan-
kelijk heb ik met dat diploma 
niks gedaan. In Frankrijk heb 
ik eerst twee jaar in de horeca 
gewerkt. Terug in Gent ben ik 
eerder toevallig in de logistieke 
afdeling van een wetenschap-
pelijke boekhandel beland. 
Nadien wenkte de sociale sector 
toch. Eerst als begeleider op 
de werkvloer bij Weerwerk, 
de maatwerkafdeling van 
drughulpverleningscentrum De 
Sleutel. Nadien als coördinator 
bij Dienstenbedrijf Sociale Eco-
nomie van OCMW Gent. Daar 
heb ik alle LDC’s bezocht om 
hen te overtuigen hun was aan 
ons uit te besteden, wat voor 
onze doelgroep een zinvolle 
werkervaring was.”

“Door die contacten was mijn 
interesse gewekt en toen de 
vacature voor centrumleider 
verscheen, heb ik mijn kans ge-
waagd”, aldus Stephan. “Doordat 
ik mijn weg ken binnen de stad 
en het OCMW win ik alvast heel 
wat tijd om mij in te werken. Ik 
sta zelf graag op de werkvloer 
tussen de mensen om mijn 
visie te helpen realiseren:  onze 
bezoekers ondersteunen en 
werken aan hun zelfstandigheid 
om hen zo vooruit te helpen. 
Waar hun interesses liggen, 
geven ze zelf wel aan. Lukt een 
kaartersclub niet, dan krijgen 
we misschien een breiclub. De 
prioriteit is om mensen met 
elkaar in verbinding te brengen 
en hen samen met buurtpart-
ners een goeie voor- of namid-
dag in of buiten ons centrum te 
bezorgen.”

Welkom 
 Stephan
“De Thuishaven is een kleine, gezellige en volkse 
ontmoetingsplek voor leuke activiteiten, waar onze bezoekers 
thuiskomen en iedereen elkaar kent.  Buurtbewoners, 
medewerkers, vrijwilligers: iedereen loopt hier door elkaar en 
respecteert elkaar. Op die sterktes wil ik inzetten.”
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Maandag 12/9 Dinsdag 13/9 Woensdag 14/9 Donderdag 15/9 Vrijdag 16/9

Vo
or

m
id

da
g

10 u. - 11 u.
Infosessie Smartphone 
voor beginners

9 u. - 12 u.
Naaiatelier & retoucheke

9.30 u. - 11.30 u.
Keyboard

10 u. - 11.30 u.
Infomoment nieuwe 
vrijwilligers

9.30 u. - 11.30 u.
Portret tekenen

10 u. - 11 u.
Tai Chi

10 u. - 11.30 u.
Italiaanse conversatie

9 u. - 11.30 u. 
Op stap met Nederlands

11 u. - 12 u.
Yoga

10 u. - 11.30 u.
Engelse conversatie

Na
m

id
da

g

13.30 u. - 16.30 u.
Hobby (breien/haken)

13.30 u. - 16 u.
Naailes

13.45 u. - 17.45 u.
Biljart

14 u. - 17 u.
Glas graveren

13.30 u. - 16 u.
Kalligrafie

14 u. - 15 u.
Ritmisch turnen

13.30 u. - 16 u.
Tekenen & schilderen

14 u. - 17 u.
Snoepnamiddag

14 u. - 15 u.
Stoelyoga

13.30 u. - 16.30 u.
Pergamano/3D/crea 
kaarten maken

14.30 u. - 16.30 u.
Gratis Bingo iedereen prijs 
en 1 mooie  hoofdprijs – 
inschrijven verplicht

14 u. - 17 u.
Petanque

15.30 u. - 16.30 u.
Infomoment Stamboom 
onderzoek

14 u. - 17 u.
Glas in lood

15.15 u. - 16.45 u.
Koor

16 u. - 17 u.
Franse conversatie

Doe-mee-week
GRATIS PROEVEN VAN ELKE ACTIVITEIT

Naast een abonnement kan je ook 
kiezen voor een beurtenkaart:
€ vijfbeurtenkaart (3 maanden 

geldig): 22,50  KT 4,50
€ tienbeurtenkaart (6 maanden 

geldig): 45,00 KT 9,00

 BEWEGEN

Ritmisch Turnen 
� elke ma 14 u. - 15 u.
€ 93,00  KT 18,60 (31 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� niet in schoolvakanties
✍  aan onthaal, 

Nieuw! Tai-chi
Langzame, vloeiende bewegingen 
die zonder inspanning worden 
uitgevoerd.  
Tai-chi geeft je een beter evenwicht 
in lichaam en geest. Je voelt je meer 
ontspannen en opgewekter.
� elke ma 10 u. - 11 u.
€ 90,00  KT 18,00 (30 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� vanaf 26/9 (niet in schoolvakan-

ties)
✍ aan onthaal, 

Yoga
�  elke do 11 u. - 12 u.

€ 93,00  KT 18,60 (31 lessen),  
10- of 5-beurtenkaart 

� 22/9 t.e.m. 15/6 (niet in school-
vakanties)

✍  aan onthaal, 
L o.l.v. Bieke Verstegen

Stoelyoga
� elke do 14 u. - 15 u.
€ 90,00  KT 18,00 (30 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� 22/9 t.e.m. 15/6 (niet in school-

vakanties)
✍  aan onthaal, 
L o.l.v. Anouk

NIEUW SEIZOEN IN DE THUISHAVEN

➥
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 CREATIEF

Hobby (Haken en breien)
� elke ma 13.30 u. - 16.30 u. 
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)
� vanaf 19/9
✍  aan onthaal, 

Pop-up creakaartjes maken
� elke vrij 13.30 u. - 16.30 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)
� vanaf 23/9
✍  aan onthaal, 

Naaiatelier
� elke di 9 u. - 12 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)
� vanaf 20/9
✍  aan onthaal, 

Het retouchke
Nieuwe rits in je kledingstuk 
laten steken, broek inkorten of rok 
uitleggen? Je brengt je kledij en 
het nodige vervangmateriaal bij 
de vrijwilligster en jullie bekijken 
samen wat er moet gebeuren. Als de 
herstelling klaar is, belt ze je en kan 
je het komen halen.
� elke di 9 u. - 12 u.
€ 2,50 per begonnen uur
� vanaf 20/9

Tekenen en schilderen
Zowel voor beginners als gevorder-
den. Persoonlijke begeleiding.
� elke di 13.30 u. - 16 u.
€ 99,00  KT 19,80 (33 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� vanaf 20/9 t.e.m. 14/6 (niet in 

schoolvakanties)
✍  aan onthaal, 
L o.l.v. Eric Meuleman

Kalligrafie Atelier
�  vrij om de 2 weken 13.30 u. - 16 u.
€ 27,00  KT 5,40
� van 30/9 t.e.m. 16/6
✍  aan onthaal 
L O.l.v. Mart De Cock. Alleen voor 

deelnemers van vorig jaar.

Glasgraveren
� elke do 14 u. - 17 u. 
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)
� vanaf 22/9
✍  aan onthaal, 

Portrettekenen 
� elke vrij 9.30 u. - 11.30 u.
€ 99,00  KT 19,80 (33 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� 23/9 t.e.m. 16/6
✍  aan onthaal, 
L o.l.v. Eric Meuleman
    
Pergamano & 3D-kaarten
�  tweewekelijks op vrij 14 u. -  

16.30 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)
� vanaf 16/9
✍  aan onthaal, 
L Meebrengen: lat, schaar, snijmat. 

Materiaalkosten € 3,00

Glas in lood
� elke vrij 14 u. - 17 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)
� vanaf 23/9
✍  aan onthaal, 

 RECREATIEF

Petanque
� 14 u. 
€ 13,50  KT 2,70 (instapgeld)
� wekelijks van april tot oktober
✍  aan onthaal, 

Koor
Samen zingen.
� elke woe 15.15 u. - 16.45 u. 
€ gratis
� vanaf 21/9
✍  aan onthaal, 

 VORMEND

Nieuw! Turkse les
Voor beginners. 
� elke do of vrij 9.30 u. - 11.30 u.
€ 90,00  KT 18,00 (30 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart

� vanaf 22/9
✍  aan onthaal, 

Italiaanse conversatie
Je Italiaans oefenen met Isabella 
Santori, een rasechte Italiaanse.
� elke di 10 u. - 11.30 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)
� vanaf 20/9
✍  aan onthaal, 

Op stap met Nederlands
� elke woe 9.30 u. - 11.30 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)
� vanaf 21/9
✍  aan onthaal, 

Naailes voor beginners
� elke di 13.30 u. - 16 u. 
€ 99,00  KT 19,80 (33 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� vanaf 20/9 t.e.m. 13/6
✍  aan onthaal, 

Engelse Conversatie
Geen les voor beginners! Je oefent 
de vier vaardigheden (lezen, schrij-
ven, luisteren, spreken) zonder al te 
veel theorie. Met veel aandacht voor 
de Angelsaksische cultuur. 
� elke woe 10 u. - 11.30 u. 
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld)
� vanaf 21/9 t.e.m. 14/6
✍  aan onthaal, 
L o.l.v. Anthonie de Jong

Keyboardlessen
� elke woe 9.30 u. - 11.30 u. 
€ 99,00  KT 19,80 (33 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� vanaf 21/9 t.e.m. 14/6
✍  aan onthaal, 
L o.l.v. Norbert Van Leeuwen

Nieuw! Franse conversatie
� elke do 16 u. - 17 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar) 
� vanaf 21/9, kennismaking 15/9
✍  aan onthaal, 
L o.l.v. Mathieu Matthys

NIEUW SEIZOEN IN DE THUISHAVEN
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	Aanvang 

L	Informatie

€ Prijs 
KT Kansentarief

✍  Inschrijven  
 op het  
 secretariaat

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

DE
THUISHAVEN

Vrijdag 2 september
Stamboomonderzoek
� 14.30 u. - 17 u., maandelijks
€ 3,50  KT 0,70
L begeleider: Erik De Smet

Woensdag 7 september
Gegidste wandeling  
door de Bourgoyen (6 km)
Start: ingang Bourgoyen,  
Driepikkelstraat 32.
� 9.45 u. - 12 u. 
€ 3,50  KT 0,70
✍ van 24/8 t.e.m. 5/9, 

Donderdag 8 september
Kick-Off Doe-Mee-Week
Voorstelling van ons jaar-
programma. Met een hapje, 
drankje en live muziek!
� 14 u. - 17 u. 
€ gratis
✍  t.e.m. 7/9, 

Dinsdag 13 september
Samen ontbijten
� 9 u.
€ 6,00  KT 4,20
✍ vanaf 1/9 t.e.m. 5/9, 

Gratis bingo met  
mooie hoofdprijs
� 14.30 u. 
€ gratis
✍  t.e.m. 13/9, 

Woensdag 14 september
Snoepnamiddag
Gestreken mastellen
� 14 u.
€ 6,00  KT 4,20
✍  op = op !

Donderdag 15 september
Infomoment voor nieuwe 
vrijwilligers
Centrumleider Stephan legt 
jullie uit hoe ons LDC werkt en 
wat je voor ons centrum kan 
betekenen. 
�  9.30 u. - 11.30 u. 
€ gratis
✍  t.e.m. 14/9, 

Wandeling Waarschoot
�  12.45 u. aan Sint-Pieters-

station op perron 14, we 
nemen bus 58 van 12.55 u. 
tot halte Waarschoot-kerk 
waar wandeling om 13.50 u. 
start

€ wandelkaart: 12,00  KT 2,40 
(1 jaar geldig) of per beurt: 
3,00  KT 0,60

✍  t.e.m. 14/9 aan onthaal, tele-
fonisch met geldige wandel-
kaart, 

Dinsdag 20 september 
Muziek beluisteren 
Werken van Bach: o.a. Colle-
gium Vocale en Brandenburg-
concerten.

� 14 u. - 17 u. 
€ 3,50  KT 0,70
✍  t.e.m. 19/9, 

Woensdag 21 september
Spreekuur computer, 
tablets en smartphones 
(Android)
Heb je een vraag of nog wat ex-
tra ondersteuning nodig? Breng 
je apparaat mee!
�  14 u. - 17 u.
€ gratis
� elke 1ste en 3de woe vanaf 21/9
L bel je vraag vooraf door op 

09 266 34 66

Donderdag 22 september
Infosessie optische illusies/
kijken en zien

Kijken doe je met de ogen, zien 
met de hersenen. Je ziet iets 
maar écht als het ingepast is 
in wat je voordien kende. Zien 
is her-kennen. Het ongekende 
blijft onzichtbaar. Dat vrijwel 
automatisch en onbewust 
herkenningsproces verloopt 
niet altijd even vlekkeloos. Dat 
wordt duidelijk gemaakt door 
middel van tal van optische 
illusies. (een vorm van gezichts-
bedrog).  
Gie van den Berghe (°1945) 
is moraalwetenschapper en 
geschiedkundige, verbonden 
aan UGent.
� 10 u. - 12 u.
€ 3,00  KT 0,60
✍  t.e.m. 20/9
L spreker: Gie van den Berghe

Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 74.
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op http://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.

Aandacht inschrijvingen!

• Start inschrijving eenmalige activiteiten:  
donderdag 1 september, tenzij anders vermeld

• Start inschrijving (twee)wekelijkse  
activiteiten en lessenreeksen:  
maandag 19 september
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KickOff  
doemee
week
Donderdag  
8 september

Vrijdag 23 september
Suggestiemenu
Lekkere feestmaaltijd!
� 11.30 u.
€ 6,50  KT 5,50
✍  t.e.m. 15/9, 

Maandag 26 september
Smartphones voor  
beginners
�ma 9 u. - 12 u. 
€ 21,00  KT 4,20 (6 lessen)
� 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 

24/10, 30/10

Dinsdag 27 september
Bingo
� 14.30 u. 
€ 2,50 voor 2 rondes, ieder-

een altijd prijs!
✍ t.e.m. 26/9
L Monique & Patrick

Woensdag 28 september
Baknamiddag
Wafels

� 14 u. 
€ 2,70
✍  op = op

Computerworkshop
Belangrijke digitale  
weetjes
Wat te doen als je computer 
vastloopt of je je wachtwoord 
vergeten bent? Hoe stuur je 
een e-card met wensen?…

Met uitgebreide handleiding. 
Voor half gevorderden. Je kent 
je e-mailadres en wachtwoord.
� 13.30 u. - 17 u. 
€ 3,50  KT 0,70
✍  t.e.m. 21/9
L Lesgever: Daniël De Ridder. 

Meebrengen: laptop + 
lader.

Donderdag 29 september 
Infosessie
Criminaliteit op het  
internet

Laat je niet vangen door inter-
netfraudeurs! Een preventie-
adviseur van de politie vertelt 
waarop je op het internet 
zeker moet letten en welke 
persoonlijke info je niet mag 
doorgeven.
� 10 u. - 12 u. 
€ gratis
✍  t.e.m. 28/9, 

Vrijdag 30 september  
(onder voorbehoud)
Uitstap Hotelschool  
Keizer Karel
�  12 u. in Keizer Karel-

restaurant, Lange Violette-
straat 12

€ 28,00 (driegangenmenu 
incl. aperitief, wijn, water, 
koffie + versnapering)

✍  vanaf 1/9 t.e.m. 16/9 aan 
onthaal

✍  Max. 30 personen (vegeta-
risch alternatief mogelijk). 
Te bereiken met tram 4 tot 
aan Zuid en dan te voet.

Maandag 3 oktober
‘In balans: tussen  
energiegevers en  
energienemers’
Om je goed te voelen heb je 
energie nodig. Het ene geeft 
je energie, het andere vraagt  
energie. Het ene verkies je 
te doen, het andere moet je 
doen. Ook mensen hebben 
een invloed op je energie. Hoe 
blijf je in evenwicht zodat je je 
goed blijft voelen? Hoe pas je 
je aan bij veranderde omstan-
digheden?... Huispsychologe 
Lene Rutten neemt het samen 
met jou op.
� 14 u. 
€ gratis
✍  t.e.m. 30/9

Woensdag 5 oktober
Spreekuur computer, 
tablets en smartphones 
(Android)
Zie 21/9.

Donderdag 6 oktober
Lezing  
Veranderend gedrag bij 
dementie
Door Nele van Schelvergem 
van WZC Domino.
� 10 u. - 12 u. 
€ gratis
✍  t.e.m. 5/10
L i.s.m. Inloophuis Dementie

Centrumraad
�  9.30 u. - 11.30 u.

Woensdag is snoepnamiddag!

Lekkere taartjes en elke laatste woensdag voor-
zien we iets speciaals! Houd hiervoor de agenda 
in Wijs in de gaten. 

Gezocht!

Model portrettekenen  
op vrijdag voormiddag:  
9.30 u. - 11.30 u. 
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10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid kan je in 
groep luisteren naar de podcast ‘Geestig en gezond ouder  
worden’ op maandag 10 oktober.  
Voorts ben je welkom op de gratis infosessie ‘In balans: tussen 
energiegevers en energienemers’ op maandag 3 oktober.

€ gratis
✍  t.e.m. dag zelf

Wandeling naar Vurste
�  12.55 u. Sint-Pietersstation 

op busperron 10, bus 47 van 
13.02 u. tot halte Vurste-
Gentweg waar wandeling 
om 13.35 u. start

€ wandelkaart: 12,00  KT 2,40 
(1 jaar geldig) of per beurt: 
3,00  KT 0,60

✍  t.e.m. 5/10 aan onthaal, ook 
telefonisch met geldige 
wandelkaart, 

Vrijdag 7 oktober
Stamboomonderzoek
Zie 2/9.

Maandag 10 oktober
Podcast ‘Geestig en gezond 
oud worden’
Begeleiding: huispsychologe 
Lene.
� 10 u. - 10.30 u. 
€ gratis
✍  t.e.m. 9/10

Vrijdag 14 oktober
Karaoke-namiddag met 
onze Ann
Zing mee met je favoriete num-
mers. 
� 15 u. - 17 u. 
€ gratis
✍  t.e.m. 14/10

Dinsdag 18 oktober 
Muziek beluisteren 
Leonard Bernstein
Deze Amerikaanse componist 
is o.a. bekend van de musical 
‘West Side Story’.
� 14 u. - 17 u. 

€ 3,50  KT 0,70
✍  t.e.m. 17/10, 

Woensdag 19 oktober
Spreekuur computer, 
tablets en smartphones 
(Android)
Zie 21/9.

Dinsdag 25 oktober
Bingo 
� 14.30 u. 
€ 2,50 voor 2 rondes, iedereen 

altijd prijs!
✍ t.e.m. 24/10
L Monique & Patrick

Woensdag 26 oktober
Baknamiddag
Pannenkoeken
� 14 u. 
€ 2,70
✍ op = op

Computerworkshop
Websites zoeken via Google
Hoe zoek je nu eigenlijk het best 
op het internet? Hoe vind je die 
website terug die je vorige week 
bekeek? Waar kan je de hand-
leiding van een huishoudelijk 
toestel terugvinden? Hoe zoek 
je via Google veilige websites? 
Basiskennis pc vereist. Je krijgt 
een uitgebreide handleiding 
mee. Meebrengen: je laptop + 
lader, indien mogelijk.
� 13.30 u. - 17 u. 
€ 3,50  KT 0,70
✍  t.e.m. 19/10
L Lesgever: Daniël De Ridder. 

Meebrengen: laptop + lader.

Vrijdag 28 oktober
Mosselfestijn
Mossels met brood, klaarge-
maakt door Dirk. We voorzien 
in een alternatief voor wie geen 
mossels lust.
� 12 u. - 14 u. 
€ prijs bekend op 14/10
✍  t.e.m. 21/10

Maandag 31 oktober
Nieuw! Stoelturnen
met een Filipijnse twist
� 15.30 u. - 16.30 u.
€ 28,00  KT 5,60 (8 lessen)
� 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 

28/11, 5/12, 12/12, 19/12
✍ t.e.m. 10/10

ANTENNEWERKING
RABOT

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

Vanaf 5/9 gaan er op maandag 
weer wekelijks fijne activitei-
ten voor jullie door, zoals bv. 
koffie met taart, BBQ...
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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, 
kan je inschrijven voor de (twee)wekelijkse 
activiteiten en lessenreeksen van deze Wijs 

vanaf maandag 19 september om 9 uur.
Inschrijven voor eenmalige activiteiten kan 

vanaf donderdag 1 september 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.

 CREATIEF 

Breien 
� elke di 14 u. 

Keramiek
�  groep 1: elke di 9 u.  

groep 2 (volzet!): elke do 
14 u.

€ 47,00  KT 9,40 (inschrij-
vingsgeld € 27,00 + € 20,00 
gebruik oven)

Hobby en handwerk 
� elke di 14 u. 

Uiltjesproject 
� elke di 14 u. 
€ gratis  

Houtsnijwerk 
� elke do 14 u. 

Kalligrafie (volzet)	
� om de 14 dagen op di 9 u.	

Aquarel-, schilder-,  
en tekenatelier 
� elke di 14 u. 

Schilderen met olieverf, 
acryl 
� elke do 14 u. 

Patchwork 
� elke woe 14 u.

Stoelvlechten (volzet) 
� elke woe 14 u. 

Tekenen 
� elke vr 14 u. 

Fotografie 
elke 1ste en 3de woe 9.15 u.

 BEWEGING 

Tafeltennis	
�  dagelijks om 9 u.  

In groep op ma en vr 

 COMPUTER 

Computeratelier
� elke 2de en 4de do 9.30 u.	

 TALEN 

Praatgroep Frans 
� elke do 10 u. 

 RECREATIEF 

Bingo	
� elke 1ste do 14 u. 
€ 1,00

Spelletjesnamiddag 
� elke 3de woe 14 u. 
€ gratis 

Biljart 
� dagelijks	
€ 0,20 per spel 

Bridge 
� elke 1ste, 3de en 5de vr 14 u.  

Schaken en dammen 
� elke ma 14 u. 

Scrabble
� elke ma 14 u. 

Instapgelden
Neem je deel aan ateliers of conversatiegroepen, dan betaal je een 
jaarlijks instapgeld van € 27,00 of € 5,40 met kansentarief (KT).  
Wie start tussen januari en april, betaalt € 18,00 KT 3,60.  
Instappen tussen 1 mei en 31 augustus komt neer op € 9,00 KT 1,80.

Cursisten van vorig schooljaar kunnen zich vooraf inschrijven vanaf 
16 augustus t.e.m. 9 september. Nieuwe cursisten moeten wachten 
tot maandag 19 september.
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Maandag 12/9 Dinsdag 13/9 Woensdag 14/9 Donderdag 15/9 Vrijdag 16/9

Vo
or

m
id

da
g

9 u.
Tafeltennis

9 u. 
Keramiek atelier

9.15 u. 
Fotoatelier

9.30 u. 
Computeratelier

9 u. 
Yoga

10 u.
Spaans voor beginners 
(CVO Groeipunt) 

9 u. 
Tai Chi beginners (nieuw!) 
Lessenreeks start ma 26/9 
om 9.15 u. 

10 u. 
Turnen

10 u. 
Foto introductie 
fotografie lessenreeks 
(nieuw!) Lessenreeks 
start ma 17/10 om 14 u.

10.15 u. 
Yoga

9 u.
Kalligrafie lessenreeks 
(nieuw!)

11 u. 
Zumba

10.30 u.
Smartphone voor 
beginners (nieuw!) 

11 u. 
Kennismaking met  
De Vlaschaard

10 u.
Digitaliseren van fotoalbums 
en fotobewerking

11 u. 
Lessenreeks veilig staan, 
veilig gaan! (nieuw!) 

10 u.
Engels conversatie  
(CVO Groeipunt) (nieuw!)

10.15 u.
Pilates 1

Na
m

id
da

g

14 u.
Biljart

14 u.
Biljart

14 u.  
Patchwork

14 u.
Biljart

14 u.
Biljart

14 u.
Schaken en dammen

14 u. 
Voordracht vroegtijdige 
zorgplanning

14 u. 
Stoelvlechten

14 u. 
Schilderen olieverf en 
acryl

14 u.
Tekenatelier

14 u.
Scrabble

14 u.
Uiltjesproject

14 u. 
Spelletjesnamiddag

14 u. 
Houtsnijwerk

14 u.
Stoelyoga (nieuw!)

14.30 u.
Foto introductie fotografie 
lessenreeks (nieuw!)
Lessenreeks start ma 
17/10 om 14 u.

14 u.
Aquarel-, teken- en 
schilderatelier

14 u.
Biljart

14 u. 
Hatha yoga (nieuw!)

14 u.
Breien

14.30 u. 
Daoyin staand

15.15 u. 
Yoga (nieuw!)

14 u.
Hobby en handwerk

15.45 u.
Daoyin liggend

14 u.
Lijndans voor beginners

14.45 u.
Qi Gong

Doe-mee-week
GRATIS PROEVEN VAN ELKE ACTIVITEIT
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NIEUW SEIZOEN IN DE VLASCHAARD

 BEWEGING 

Abonnement of beurtenkaart:
€ tienbeurtenkaart (6 maanden 

geldig): 45,00  KT 9,00
€ vijfbeurtenkaart (3 maanden 

geldig): 22,50  KT 4,50

Tai-chi 
Groep 0 beginners (nieuw!) 
�ma 9.15 u. 
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
� start ma 26/9 
✍
L Max. 20. Lesgever: Hu Wudi.
Groep 1
�ma 10.15 u. 
€ 87,00 KT 17,40 (29 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� start ma 12/9 
✍  (alleen abo)
L Max. 18. Lesgever: Hu Wudi.
Groep 2
� di 9 u. 
€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart 
� start di 20/9 
✍   (alleen abo)
L Max. 18. Lesgever: Hu Wudi.
Groep 3 
� do 10 u. 
€ 93,00  KT 18,60 (31 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� start do 15/9 
✍  (alleen abo)
L Max. 18. Lesgever: Hu Wudi.
Groep 4 
� do 11 u. 
€ 93,00  KT 18,60 (31 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� start do 15/9 
✍  (alleen abo)
L Max. 18. Lesgever: Hu Wudi.

Pilates 
LLesgever: Marianne Van Wulpen.
Groep 1
� di 10.15 u. 
€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart 
� start di 20/9 

✍  (alleen abo)
L Max. 20 deelnemers.  

Groep 2
� di 11.30 u. 
€ 99,00  KT 19,80 (33 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� start di 13/9
✍  (alleen abo)
L Max. 20 deelnemers.  

Groep 3
� di 13.30 u. 
€ 99,00  KT 19,80 (33 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� start di 13/9
✍  (alleen abo)
L Max. 20 deelnemers. 

Qi gong 
� di 14.45 u. 
€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� start di 20/9 
✍   (alleen abo)
L Max. 20 deelnemers. 

Lijndans 
� beginners: di 14 u.  

beginners en gevorderden 
samen: di 14.40 u.    
gevorderden: di 15 u. groep 1, 
16 u. groep 2 

€ 87,00  KT 17,40 (29 lessen),  
10- of 5-beurtenkaart

� start di 20/9 
✍  (alleen abo)
L Max. 32 deelnemers.  

Lesgever: Viviane De Clercq.

Turnen 
� woe 10 u.  
€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen),  

10-of 5-beurtenkaart 
� start woe 21/9 
✍   (alleen abo)
L Max. 24 deelnemers.  

Lesgever: Reinaldo Romero  

Zumba 
� woe 11 u.  

€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen),  
10- of 5-beurtenkaart

� start woe 21/09 
✍  (alleen abo)
L Max. 24 deelnemers.  

Lesgever: Reinaldo Romero .

Daoyin staand 
� woe 14.30 u.  
€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� start woe 21/9 
✍   (alleen abo)
L Max. 18 deelnemers.  

Lesgever: Üte Luttich.

Daoyin liggend 
� woe 15.45 u.
€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen),  

10-of 5-beurtenkaart
� start woe 21/9 
✍  (alleen abo)
L Max. 18 deelnemers.  

Lesgever: Üte Luttich.

Veilig gaan, veilig staan 
(nieuw!) 
Met eenvoudige oefeningen werk je 
aan je evenwicht en kracht.  
� woe 11 u. 
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen) 
� start woe 21/9 
✍
L Max. 15 deelnemers.  

Lesgever: Üte Liettich.

Hatha yoga (nieuw!)
Groep 1 (nieuw) 
� do 14 u. 
€ 90,00  KT 18,00 (30 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� start do 22/9 
✍   (alleen abo)
L Max. 20 deelnemers.  

Lesgever: Mia Calleeuw.
Groep 2 (nieuw)
� do 15 u.
€ 90,00  KT 18,00 (30 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� start do 22/9 
✍   (alleen abo)
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L Max. 20 deelnemers.  
Lesgever: Mia Calleeuw.

Groep 3 
�  vrij 9 u. 
€ 90,00  KT 18,00 (30 lessen), 

10-of 5-beurtenkaart  
� start do 23/9 
✍  (alleen abo)
L Max. 20 deelnemers.  

Lesgever: Luc Coddens.  
Groep 4 
� vrij 10.30 u.  
€ 90,00  KT 18,00 (30 lessen), 

10- of 5-beurtenkaart
� start do 23/9 
✍  (alleen abo)
L Max. 20 deelnemers.  

Lesgever: Luc Coddens.

Stoelyoga (nieuw!) 
� vr 14 u. 
€ 90,00  KT 18,00 (30 lessen), 

10- of 5-beurtenkaart 
� start do 23/09 
✍  (alleen abo)
L Max. 18 deelnemers.  

Lesgever: Mia Calleeuw.

Wandelvoetbal  
Watersportbaan  
‘De Voskes’ 
� vr 13.45 u. 
L meer informatie aan onthaal 

‘Dans je vrij’
Individuele dans zonder woor-
den… Alle spanningen, loslaten 
uit je hoofd en lijf.
�ma 14 u.
€ 28,00 KT 5,60 (8 lessen)
� 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 

14/11, 21/11, 28/11, 05/12
✍ Inschrijven vanaf 5/9 tot dag 

zelf of volzet.  
Op het onthaal,   (enkel 
abonnement)

LMax. 10 deelnemers. Bloot-
voets of licht schoeisel. 
Lesgevers: Daniella De Paepe 
en Catharina Lemahieu

 VORMING 

Franse conversatieles 
� do 9.30 u.  
€ 75,00  KT 15,00 (25 lessen) 
� infomoment 29/9,  

start do 6/10 
✍  
L Max. 16 deelnemers.  

Lesgever: Renée Jacxsens.

Spaans voor beginners 
(nieuw!) 
�ma 10 u.  
€ 90,00  KT 18,00  

(+ € 3,00 kopiekosten)
� start ma 19/9 
✍
L Max. 20 deelnemers.  

Lesgever: Ella Van Mechelen.  

Engels conversatie (nieuw!) 
� di 10 u.  
€ 90,00  KT 18,00  

(+ € 3,00 kopiekosten)
� start di 24/9 
✍  
L Max. 20 deelnemers.  

Lesgever: Marian  
Timmermans.

 CREATIEF 

Cursus fotografie (nieuw!) 
In 7 lessen sta je stil bij compo-
sitie, beeldtaal, licht, kleur en 
zwart/wit. We bespreken elkaars 
foto’s en maken een fotokeuze 
voor onze eigen tentoonstelling 
in De Vlaschaard.
� 14 u. - 17 u. 
€ 24,50  KT 4,90 (7 lessen)
� gratis introductie op 12 & 

15/9,  
start op 17/10, daarna 
24/10, 7/11, 14/11, 21/11, 
28/1, 5/12 

✍
L lesgevers: André Lemeire, 

Gustave Toch.

ANTENNEWERKING 
DRONGEN, BAARLE,  
LUCHTEREN

Zitdagen
Geen in juli en augustus.  

Buren voor Buren
Zin om een buur te helpen bij 
kleine boodschappen of klus-
jes? Of heb je zelf nood aan een 
helpende hand? Of een babbel? 
Contacteer Evelyn. 

Koffie- en gebaknamiddag
Drongen
Dinsdag 6 en 13 september  
4 en 11 oktober
� 14 u.
€ 3,00
✍  minstens 1 dag vooraf vóór 

12 u. bij Evelyn 
L Waar? Open Huis aan de 

Leie, Domien Ingelsstraat 
15A

Baarle
Donderdag 1 september en 
6 oktober
� 14 u.
€ 3,00
✍  minstens 1 dag vooraf vóór 

12 u. bij Evelyn 
L Waar? OC Baarle,  

Baarledorpstraat 90

Meer info over deze activitei-
ten? Probleem met vervoer of 
andere vragen?
Contacteer Evelyn Devlieger 
Tel.: 09 266 39 93
Gsm: 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.
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Doemee
week 
Van maandag 
12 tot vrijdag  
16 september
Gratis intro-
ducties en  
kennisma-
kingslessen. 
Inschrijven is 
niet nodig.
Tijdens de doe-
mee-week zijn 
geen nieuwe 
inschrijvingen 
mogelijk.

Donderdag 1 september
Computerspreekuur 
Vrijwilligster Rita helpt je bij 
problemen met je computer.
�  9 u. - 11.30 u. (30 min. per 

afspraak)
€ gratis
� 1/9, 15/9, 29/9, 6/10, 20/10
✍
L Geef bij inschrijving je  

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

Smartphone/tablet/ 
multimedia spreekuur 
Vrijwilliger Tom helpt je bij pro-
blemen met je smartphone, 
tablet of andere multimedia- 
toestellen. 
� 9 u. - 12 u. 
€ gratis 
� elke do 
✍
L Geef bij inschrijving je con-

crete vraag door. Gaat het 
om een complexe vraag, 
boek dan meteen 1 uur. 

Vrijdag 9 september
Kick-off voor vrijwilligers 
Ontdek het aanbod van acti-
viteiten en evenementen van 
het nieuwe jaar.  

Maandag 12 september
Wandelen in Hoog Latem            
� 12.55 u. 
€ wandelkaart: 12,00  KT 2,40 

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

kan met wandelkaart, 
L Je koopt zelf een busticket. 

Begeleiding: Annie.  
Afspraak op busperron 5 

aan Sint-Pietersstation, bus 
77 van 12.59 u. tot Twee 
Dreven waar wandeling 
rond 13.20 u. start.

Start gespreksgroep
‘Persoonlijke evolutie in de 
nieuwe tijd’
Een streven naar verdieping 
van ons zinvolle bestaan, 
naar gezondheid, vreugde en 
vervulling, naar verruiming en 
verrijking. Via gezamenlijke ba-
sislectuur (met gesprek), aan-
gevuld met film, dvd, uitstap-
pen, gasten, toepassingen en 
opdrachten, doe-activiteiten. 
� 14 u. 
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld 

t.e.m. 7/2023) 
� elke 2de ma
✍  

Dinsdag 13 september
Kunstzinnige vorming
‘Bouwen gedurende het 
interbellum’
Over modernisme en art deco. 
Je staat o.m. stil bij de Boeren-
toren in Antwerpen, de Boe-
kentoren in Gent en  de wo-
ning van kunstschilder René 
Guiette in Antwerpen. De 
enige woning die de ‘architect 
van de 20ste eeuw’ Le Corbusier 
in ons land ontwierp.
� 9.30 u. 
€ 21,00  KT 4,20 (6 lessen)
� 13/9, 27/9, 11/10, 28/10, 

22/11, 13/12
✍  

Voordracht vroegtijdige 
zorgplanning (Leif) 
Word je met een belangrijk 

gezondheidsprobleem ge-
confronteerd en wil je weten 
wat je rechten zijn? Of wil je al 
bepaalde zaken voor later rege-
len? Voor een antwoord hierop 
zit je goed op deze voordracht. 
� 14 u. 
€ gratis
✍  
L Zitdag op 20/9. I.s.m.  

Palliatieve Zorg Gent-Eeklo.

Donderdag 15 september
Infosessie  
‘Mantelzorger? Laat de 
zorg niet ontsporen’ 
Veel mantelzorgers roeien al-
maar met kleinere riemen en lo-
pen zichzelf soms voorbij. Hoe 
kan je dat tijdig voorkomen? 
Infosessie door Coponcho.
�  14 u. 
€ gratis
✍
Aansluitend: groeps gesprek 
voor mantelzorgers
� 15 u.
€ gratis

Vrijdag 16 september 
Feestelijke afsluiter van 
doe-mee-week

Maandag 19 september
In de voormiddag geen activi-
teiten wegens inschrijvingen 
voor nieuwe deelnemers. 
Vanuit het ldc helpen we je 
om digitaal in te schrijven. 

Dinsdag 20 september
Digitaliseren van  
fotoalbums en  
fotobewerking (nieuw!) 
Digitaliseren van fotoalbums, 

Aandacht inschrijvingen!

• Eenmalige activiteiten:  
vanaf donderdag 1/9

• (Twee)wekelijkse activiteiten 
en lessenreeksen:  
vanaf maandag 19/9

Zoete Zonde

• Oliebollen:  
vrijdag 16/9

• Verse suikerwafels  
met appeltjes:  
donderdag 13/10

TIP!

Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 74.
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op http://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.
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fotobewerking met Picasa, 
maken van collages en diavoor-
stellingen in PowerPoint en/of 
video-editor. 
� 9.30 u. - 11.30 u. 
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
� 20/9, 4/10, 18/10, 8/11, 22/11, 

6/12, 20/12, 10/1, 24/1, 7/2 
✍
L met Jean-Pierre en Luc 

Zitdag LEIF 
Je kan hier terecht met vragen 
rond het levenseinde.  
� 14 u. - 17 u.  
€ gratis 
✍
L afspreken kan om 14 u., 15 u. 

en 16 u. (één uur pp). I.s.m. 
Palliatieve Zorg Gent-Eeklo.

Dinsdag 27 september
Kalligrafie voor beginners 
(nieuw!) 
Leer eigenhandig wenskaarten 
schrijven. Je krijgt ook teksten 
met wensen, spreuken en ge-
zegdes tijdens de les.
� 9 u. - 11 u. 
€ 17,50  KT 3,50 (5 lessen)
� gratis proefles 13/9, start 27/9, 

 11/10, 25/10, 8/11, 6/12
✍
L Meebrengen: schrijfboek A4 

met lijnen, potlood, gom en 
meetlat (pen & inktpot mag). 
Lesgever: Rob Stevelinck. 

Donderdag 29 september 
Infomoment  
Franse conversatieles
Meer informatie over de ‘Franse 
conversatielessen’ bij onze 
lesgeefster.
�  10 u. 

Vrijdag 30 september 
Filmforum
Elsa & Fred (2014)
Het verhaal over de opbloeiende 
liefde tussen twee mensen op 
flinke leeftijd: Elsa (82) en haar 
nieuwe buurman Fred (77) die 
pas weduwnaar is geworden. 
� 14.30 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍
L speelduur: 108 minuten

Maandag 3 oktober
Wandelen in Ursel            
� 12.10 u. , afspraak op bus-

perron 8 Sint-Pietersstation 
(bus 65 van 12.16 u.),  
de wandeling start aan 
Ursel-kerk rond 13.10 u. 

L Je koopt zelf een busticket. 
Andere praktische info: zie 
12/9. 

Voordracht
‘Zin in vriendschap’
Wat is eenzaamheid precies? 
Wat kun je doen als je signalen 
van eenzaamheid oppikt in 
jouw omgeving? Bij wie kan jij 
terecht met jouw gevoelens? 
Huispsychologe Merel Cox geeft 
tips voor een sterker netwerk.
� 14 u. - 16 u. 
€ gratis 
✍

Stadswandeling
‘Gent stad van adel en  
bourgeoisie’
Zie agenda De Mantel op pag. 
30.
� 14 u. verzamelen aan  

Coupure Links 3, aan de 
Sint-Agnetabrug

€ 4,50  KT 0,90 
✍  

Donderdag 13 oktober
Workshop  
‘Omgaan met grenzen’ 
Zorg dragen voor een ander 
begint bij jezelf. Maar hoe doe 
je dat? Hoe bewaak je je eigen 
grenzen en hoe stel je grenzen 
op? Diederik geeft enkele tips. 
� 14 u. 
€ gratis
✍
Aansluitend: groepsgesprek 
voor mantelzorgers
� 15 u.
€ gratis

Woensdag 19 oktober
Spelletjesnamiddag  
Rummikub, Mens-erger-je-niet, 
De 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. 

Vrijdag 28 oktober
Filmforum
‘Vidange perdue’ (2006)
Bitterzoet drama over hoe 
tachtiger en weduwnaar Lucien 
(Nand Buyl) na een zoveelste kib-
belpartij opstapt bij zijn dochter, 
bij wie hij inwoont. Het alleen 
wonen valt hem zwaar tot hij zijn 
veel jongere nieuwe buurvrouw 
(Marijke Pinoy) ontmoet.
� 14.30 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍
L speelduur: 90 minuten

Cogentbox

Bezoek ‘De collectie van de Gentenaar’ waarin Gentse musea, erfgoedinstellingen en 
inwoners hun cultureel erfgoed digitaal delen. Eén van de tools die hiervoor werd 
ontwikkeld, is de Cogentbox: een reizend minimuseum dat je tot 6 november kan 
bezoeken aan de Neermeerskaai 2 (groenzone achter Bollekensschool). 
� di 15 u. - 18 u. en zo 14 u. - 17 u.



DE WATERSPIEGEL

Meulesteedsesteenweg 510
9000 Gent

 09 266 30 50
 www.facebook.com/dewaterspiegel
 ldc.dewaterspiegel@stad.gent 

(niet voor inschrijvingen activiteiten!)

Centrumleider: Anuschka Philips

Bereikbaar met openbaar vervoer: bus 6

Openingsuren secretariaat: 
Van maandag tot vrijdag open van  

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

Inschrijven:
De activiteiten waarvoor je moet 

inschrijven, zijn aangeduid met het 
symbool: ✍

Inschrijven doe je op het secretariaat (telefo-
nisch kan enkel voor gratis activiteiten) of via 

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

kan je inschrijven voor de (twee)wekelijkse 
activiteiten en lessenreeksen van deze Wijs 

vanaf maandag 19 september om 9 uur. 
Inschrijven voor eenmalige activiteiten kan 

vanaf donderdag 1 september 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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GEZONDE VOEDING EN ONTMOETING

Karen Braet, wijknetwerker gees-
telijke gezondheid, begeleidt de 
soepcafés. “Eén van mijn taken is 
om voor gastvrije plekken te zor-
gen, waar psychisch kwetsbare 
mensen gemakkelijk toegang 
toe hebben. Concreet wil dat 
zeggen: bij voorkeur gratis en 
dicht in de buurt.” Voor de wijk 
Meulestede is De Waterspiegel 
dan een logische partner. “Onze 
ervaring is dat eten altijd werkt 
om mensen bij elkaar te krijgen. 
Elke dinsdagavond bv. is Buurtdi-
ner bij ons te gast en daar komt 
altijd veel volk op af. Bovendien 
beschikken we over een volledig 
uitgeruste keuken”, vertelt cen-
trumleider Anuschka Philips. 
“Bedoeling is dat we in het 
soepcafé creatief aan de slag 
gaan met voedselresten om er 
op eenvoudige wijze gezonde 
gerechten zoals soep van te 

maken. Samen overleggen we 
wat we gaan maken”, vertelt 
Karen. “We eten alles hier op en 
wat overblijft kunnen de deel-
nemers meenemen naar huis. Of 
we delen het uit aan buurtbewo-
ners die niet tot hier geraken. Het 
gezellig samenzijn staat voorop. 
Tegelijk willen we de mensen 
informeren over wat er hier in de 
wijk allemaal te doen is. Want dat 
ruime aanbod is niet altijd even 
goed gekend.”
“Het soepcafé staat open voor 
iedereen. Dus niet alleen voor se-
nioren en kwetsbare personen”, 
benadrukt Karen. “We mikken 
niet direct op een vaste groep. 
We verkiezen zelfs dat de samen-
stelling wat wisselt.” Het soepcafé 
is gratis, maar inschrijven is wel 
verplicht.

Praktische info: zie agenda 7 sept

Soepcafé Meulestede
Zin in gezonde voeding? Nood aan ontmoeting? Dan kan je 
vanaf 7 september elke 1ste en 3de woensdag terecht in het 
Soepcafé Meulestede. Bij een gezellige babbel maak je met 
voedseloverschotten gezonde gerechten, die je daarna samen 
opeet.
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Maandag 12/9 Dinsdag 13/9 Woensdag 14/9 Donderdag 15/9 Vrijdag 16/9 Dinsdag 20/9

Vo
or

m
id

da
g

9 u. - 17 u.
Keramiek atelier 
(dagelijks na intake)

9 u. - 17 u.
Biljart

9 u. - 17.30 u.
Fitnessen in de 
fitnessruimte

9 u. - 12 u.
Biljartles 
gevorderden

9 u. - 17 u.
Biljart

10.45 u. - 11.45 u.
Solo Latin fun

9 u. - 17.30 u.
Fitnessen in de 
fitnessruimte

9.30 u. - 12 u.
Speksteen bewerken

9 u. - 17 u.
Biljart

9 u. - 12 u.
Naaiatelier

9 u. - 12 u.
Nieuw! Tablet voor 
beginners

9.30 u. - 10.30 u.
(Hatha) Yoga

9.30 u. - 10.30 u.
Fitness

9.30 u. - 12 u.
Speksteenatelier

9.30 u. - 12 u.
Biljartles beginners

9.30 u. - 10.30 u.
Nieuw! Dance out

9.30 u. - 12 u.
Keramiek beginners

10 u. - 11 u.
Duitse babbeltafel - 
Stammtisch

9.30 u. - 10.30 u.
Nieuw! Tai Chi half 
gevorderden

10 u. - 11 u.
Turnen

9.30 u. - 11.30 u.
ABC van de computer 
voor de echte 
beginner

10.45 u. - 11.45 u.
(Hatha) Yoga

10 u. - 11.30 u.
Franse Bistro

10.45 u. - 11.45 u.
Tai Chi beginners

9.30 u. - 11.20 u.
Nieuw! Engels 
beginners – niveau 2

11 u. - 17.30 u.
Fitnessen in de 
fitnessruimte

Na
m

id
da

g

13 u. - 17 u.
Biljart in club voor 
punten

13.45 u. - 17 u.
Fietsen: Wachtebeke 
45 km

14 u. - 17 u.
Schaken

13 u. - 17 u.
Biljart

13 u. - 19 u.
Tuinfeest: ‘Reis rond 
de wereld’

13 u. - 14 u.
All styles solodance

13.45 u. - 17 u.
Petanque

13.45 u. - 17 u.
Petanque

14 u. - 17 u. 
Bezige bezen

13 u. - 17 u.
Kaarten (Manillen)

13 u. - 14 u.
Stoelturnen

14 u.
Toetje van de dag: 
Donuts

14 u.
Toetje van de dag: 
Tiramisu

14 u.
Toetje van de dag: 
Tarte Tartin

13.45 u. - 17 u.
Petanque

14.30 u. - 17.30 u.
Fitnessen in de 
fitnessruimte

14 u. - 15 u.
Disco dans

14 u. - 17 u. 
Sjoelbak

14 u. - 17 u. 
Volksspelen

14 u. - 15.45 u.
Initiatie Tafeltennis

15 u. - 19 u.
Spelletjesnamiddag: 
‘Speciale 
kennismakingseditie’

14 u. - 17 u. 
Rummikub

14 u.
Toetje van de dag: 
Kaneelrollen

16 u. - 17 u. 
Samen recreatief 
zwemmen

Vanaf 18 u. 
Spreekuur pc/tablet/
smartphone op 
afspraak

14 u. - 16 u. 
Nieuw! Frans voor 
beginners

14 u. - 16.30 u.
Tafeltennis

14 u. - 17 u.
Tekenatelier

Doe-mee-week
GRATIS PROEVEN VAN ELKE ACTIVITEIT



52

 VORMENDE ACTIVITEITEN
✍ aan onthaal vanaf 19/9 - 9 u., 

Stammtisch: Duitse babbeltafel
De leukste en beste manier om je 
Duits op te frissen is een klapke aan 
onze babbeltafel in de cafetaria.
� tweewekelijks op di 10 u. - 11 u. 
€ gratis
� infomoment 13/9, start 27/9
L begeleider: Louis Van Praet

Franse Bistro
Conversatiegroep. Basis Frans nodig.
� tweewekelijks op di 10 u. - 11.30 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld heel 

jaar)
� infomoment 13/9, start 20/9
L Begeleiders: Nelly Cocquyt, Clara 

Vanlangendonck.  
Max. 12 deelnemers. 

Fotoatelier
Goede basiskennis is een must. 
Ervaringen uitwisselen, workshops 
bijwonen,…
� do 9.30 u. - 12 u. 
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld t.e.m. 

juni) 
� 22/9,  27/10 (maandelijks)
L Begeleider: Myriam Hoebeke. 

Max. 10 deelnemers.

Nieuw! Frans beginners niveau 1
Je mondeling uit de slag trekken 
staat op één.  
� do 14 u. - 16 u.
€ 90,00  KT 18,00 (60 lestijden)  

+ handboek € 45,00
� infomoment: 15/9, start 22/9
L Lesgever: Lisa Christiaens, i.s.m. 

CVO Gent. Max. 20 deelnemers. 

Nieuw! Tablet en smartphone 
voor beginners
Van met knoppen leren werken tot 
onmisbaar geworden toepassingen. 
�  vrij 9 u. - 12 u.
Tablet voor beginners: 
€ 90,00  KT 18,00 (60 lestijden)
� infomoment: 16/9, start 23/9 - 3/2

Smartphone voor beginners: 
€ 90,00  KT 18,00 (60 lestijden)
� start 10/2 - 23/6
L Lesgever: Katrien Everaert, i.s.m 

CVO Gent. Max. 20 deelnemers. 
In Open Huis Wondelgem,  
Sint-Markoenstraat 10.

Nieuw! Engels beginners 
niveau 2 (vervolg beginners-
cursus)
Heel praktisch, met nadruk op con-
versaties en rollenspelen.
� vrij 9.30 u. - 11.20 u.
€ 90,00  KT 18,00 (60 lestijden)  

+ handboek € 33,00
� infomoment: 16/9, start 23/9
L Lesgever: Christel Leunens, i.s.m. 

CVO Gent. Max. 12 deelnemers. 

Kennismaking: ABC van de 
computer voor ‘echte’ beginners
Leren werken met muis en toetsen-
bord, tekst typen, internet,...
�  vrij 9.30 u. - 11.30 u.
€ 14,00  KT 2,80 (4 lessen)
� infomoment: 16/9, lessen: 23/9, 

30/9, 7/10, 14/10 
L Lesgever: André Deroo.  

Max. 5 deelnemers.  

 CREATIEVE ACTIVITEITEN
✍ aan onthaal vanaf 19/9 - 9 u., 

Keramiekatelier
Boetseer je eigen kunstwerk in 
aarde werk. Ook glazuren en je wer-
ken laten bakken zijn mogelijk. 
� volgens planning
€ 27,00  KT 5,40 (tot sept 2023)  

+ € 20,00  KT 4,00 (gebruik oven)
� doe-mee-week: 12/9 - 16/9,  

start 19/9
✍  na intake bij Ellen Janssens via 

onthaal 09 266 30 50

Keramiek voor beginners
In 5 lessen leert Guita je de basis. 
�ma 9.30 u. - 12 u.
€ 17,50  KT 3,50 (5 lessen)  

+ verbruikskosten

� proefles 12/9, lessen: 19/9, 26/9, 
3/10, 10/10, 17/10

L Max. 5 deelnemers.  
Meebrengen: schort, mesje, 
handdoek, boetseergereedschap.

Speksteen bewerken
Speksteen is een zachte steensoort 
waarmee je gemakkelijk sieraden en 
(kleine) voorwerpen kan maken.
�  di 9.30 u. - 12 u. 
€ 17,50  KT 3,50 (5 lessen)  

+ verbruikskosten
� proefles: 13/9, lessen: 20/9, 27/9, 

4/10, 11/10, 18/10
L Begeleider: Mieke De Nijs. 

Max. 7 deelnemers. 

Speksteenatelier
In groep werken aan eigen stuk,  
zonder specifieke begeleiding.
�  di 9.30 u. - 12 u.
� start 25/10 (inschrijven na de 

5-lessenreeks na 18/10 ) 
� woe 9.30 u. - 12 u.
� proefles 14/9, start 21/9
€ 27,00  KT 5,40 (tot sept 2023)  

+ verbruikskosten
L Begeleider: Mieke De Nijs.  

Max. 8 deelnemers. 

Creanamiddag: De Bezige Bezen
Bij een gezellige babbel werken aan 
je handwerk. 
� woe 14 u. - 17 u. 
€ gratis
� start 14/9
L begeleidster: Gemma  

Vannieuwenhuyse

Naaiatelier
� do 9 u. - 12 u. 
€ 27,00  KT 5,40 (tot sept 2023)
� proefles: 15/9, start 22/9 
L Begeleider: Claudine De Beil. 

Max. 10 deelnemers.

Tekenatelier
Geen specifieke begeleiding. 
� do 14 u. - 17 u.
€ 27,00  KT 5,40 (tot sept 2023)

NIEUW SEIZOEN IN DE WATERSPIEGEL
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� proefles: 15/9, start 22/9
L Begeleider: André Desmet. 

Max. 10 deelnemers.

 BEWEGINGSACTIVITEITEN
✍  aan onthaal vanaf 19/9 - 9 u., 

€ tienbeurtenkaart (6 maan-
den geldig): 45,00 KT 9,00

€ vijfbeurtenkaart (3 maan-
den geldig): 22,50  KT 4,50

Yoga
�ma: 1e lesuur 9.30 u. - 10.30 u. 

2e lesuur 10.45 u. - 11.45 u.
€ 90,00  KT 18,00 (30 lessen)
� proefles: 12/9, start: 26/9 
L Lesgever: Bart Lasuy. 

Max. 15 deelnemers per les.

Disco Dance
Op actuele hits dansen (ball-
room, latin) zonder partner.
�ma 14 u. - 15 u.
€ 93,00  KT 18,60 (31 lessen)
� proefles: 12/9, start: 19/9 
LLesgeefster: Kristiane  

Bauwens.  
Max. 20 deelnemers. 

Nieuw! Samen recreatief 
zwemmen in Rooigem
�ma 16 u. - 17 u.
€ toegangsprijs zwembad 
� start 12/9
L verzamelen om 15.10 u. aan 

ingang WZC De Liberteyt, 
Vroonstalledries 22, we ne-
men de bus naar Rooigem. 

Fitness
Op toestellen, plus stretch- en 
strekoefeningen.
� di 9.30 u. - 10.30 u.
€ 133,00  KT  26,40 (44 lessen)
� proefles: 13/9, start 20/9
L Lesgever: Georges Batselé. 

Max. 20 deelnemers. 

Solo Latin Fun 
Zuiderse dansen zonder partner.

� di 10.45 u. - 11.45 u. 
€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen)
� proefles: 20/9, start 27/9 
L Lesgever: Malika Dekkar.

Max. 20 deelnemers.

All Styles solodance
Fundansen: hucklebuck, jive, 
indianendans, Zorba, bachata, 
cha-cha-cha, disco, salsa... 
� di 13 u. - 14 u. 
€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen)
� proefles: 20/9, start 27/9 
L Lesgever: Malika Dekkar. 

Max. 20 deelnemers. 

Nieuw! Tai-chi gevorderden
Tai Chi Yang stijl 24 vorm (gron-
dig herhalen vorm + spiegel-
beeld).
� woe 9.30 u. - 10.30 u.
€ 99,00  KT 19,80 (33 lessen) 

Geen beurtenkaart mogelijk!
� proefles: 14/9, start 21/9
L Lesgeefster: Greta Coen. 

Max. 12 deelnemers.

Tai-chi beginners
Aanleren Tai Chi Yang stijl 24 
vorm.
� woe 10.45 u. - 11.45 u.
€ 99,00  KT 19,80 (33 lessen) 

Geen beurtenkaart mogelijk!
� proefles: 14/9, start 21/9
L Lesgeefster: Greta Coen. 

Max. 12 deelnemers.

Turnen
� do 10 u. - 11 u.
€ 93,00  KT 18,60 (31 lessen)
� proefles: 15/9, start op 22/9
L Lesgever: Harry Milan (Sport-

dienst). Max. 20 deelnemers.

Initiatie tafeltennis
�  do 14 u. - 15.45 u.
€ 17,50  KT 3,50 (5 lessen)
� proefles: 15/9, lesssen: 29/9, 

6/10, 13/10, 20/10, 27/10
L Lesgever: Raphaël Cocquyt. 

Max. 8 deelnemers.

Atelier tafeltennis
�  do 14 u. - 16.30 u.
€ 27,00  KT 5,40 (tot sept 2023)
� proefles 15/9, start 22/9
L Begeleider: Peter Pauwels, 

Raphaël Cocquyt.  
Max. 8 deelnemers.

Nieuw! Dance-out! 
Combinatie van verschillende 
danspassen, op muziek van 
jaren 50 tot jaren 80. 
� vrij 9.30 u. - 10.30 u.
€ 90,00  KT 18,00 (30 lessen)
� proefles: 16/9, start 23/9
L Nieuwe lesgeefster: Myriam 

Kuliasko. Max. 20 deelnemers. 

Stoelturnen
� vrij 13 u. - 14 u.
€ 75,00  KT 15,00 (25 lessen)
� proefles: 16/9, start 23/9
L Lesgever: Toon Deboutte. 

Max. 15 deelnemers.

Nieuw! 
Fitnessruimte gebruiken
Maak gebruik van onze fitness-
ruimte op vrije momenten.
�  ma en woe 9 u. - 17.30 u. 

di vanaf 11.30 u. 
vrij vanaf 14.30 u.

€ 27,00  KT 5,40 (tot sept 2023)

 RECREATIEVE 
 ACTIVITEITEN
✍ aan onthaal vanaf 19/9 -  

9 u., 

Nieuw! Kaarten (Manillen)
� do 13.30 u. - 17 u.
€ gratis
� start 15/9
L begeleidster: Marleen Van 

Cauteren

Verder ook: Biljart, petanque, 
sjoelbak, rummikub, schaken, 
biljartles voor beginners en 
gevorderden.
L meer info aan ons onthaal.

	Aanvang 

L	Informatie

€ Prijs 
KT Kansentarief

✍  Inschrijven  
 op het  
 secretariaat

 inschrijven  
 kan ook in  
 de webshop
�	reeks - 
 éénmaal
 inschrijven
�  reeks - 
 per les 
 inschrijven 
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Sneukel
namiddagen
Op = op.
IJsjes:  
dinsdag 4/10
Wafels:  
dinsdag 18/10

� telkens 
vanaf 14 u.

Vrijdag 2 september 
Seniorennamiddag 
Koninklijke Dekenij Meulestede
Meulestedekermis begint met 
een koffietafel voor senioren in 
onze cafetaria: taartenbuffet, 
tombola, optredens van  Ritchie 
Paris plus verrassingsact.
� 14 u. - 17 u.
€ 5,00  KT 1,00 
✍  aan onthaal vanaf 25/8

Zaterdag 3 september 
Rommelmarkt
Met hapjes en drankjes.
� 8 u. -  18 u.
€ vrije ingang

Woensdag 7 september 
Nieuw!  
Soepcafé Meulestede
Naast een gezellige babbel, 
verwerken we voedselover-
schotten tot bv. soep. Daarna 
eten we alles samen op.
� 11 u. - 13 u.
€ gratis
✍  aan onthaal, 
� 7/9, 21/9, 5/10, 19/10
L Maximaal 10 deelnemers. 

Begeleidster: Karen Braet.

Donderdag 8 september 
Kick-off voor vrijwilligers 
Onze vrijwilligers ontdekken 
vandaag welke activiteiten we 
dit seizoen in petto hebben.  
� 9.30 u.

Maandag 12 september
Spelletjesnamiddag
Speciale kennismakingseditie
Je kan verschillende gezel-
schapsspelen uitproberen.
�  15 u. - 19 u. (met nieuwe 

spelen) 

€ gratis
� elke 2de ma
✍  aan onthaal 19/9, 
L Locatie: WZC De Liberteyt, 

Charlie’s Pub, Vroonstalle-
dries 22. Begeleidster: 
Yolande Boone.

Dinsdag 13 september
Fietsen
Wachtebeke (45 km)
�  13.30 u. aanwezig,  

vertrek stipt om 13.45 u.
€ tijdens doe-mee-week 

gratis anders:  
fietskaart: 12,00  KT 2,40  
of per keer: 3,00  KT 0,60 

✍  aan onthaal vóór vertrek 

Woensdag 14 september
Volksspelen
�  14 u.
€ gratis
✍  aan onthaal  
L begeleidsters: Annie  

Landuyt, Francine Versyp

Vrijdag 16 september
Feestelijke afsluiting  
doe-mee-week 
‘Reis rond de wereld’
Buurtfeest met animatie voor 
jong en oud, eetstandjes, 
wereldmuziek,…
� 13 u. - 19 u.
€ gratis

Maandag 19 september
 ‘Brasserie in compagnie’  
in Villa Ooievaar
Stijlvol dineren in een veilige 
omgeving voor personen 
met dementie en hun 
mantelzorger(s).
� 11.30 u.

€ 20,00  KT 4,00 
✍ alleen na intakegesprek, 

info: via ellen.janssens2@
stad.gent

L locatie: Villa Ooievaar, 
Botestraat 131/133

Dinsdag 20 september
Nieuw! Babbels over de 
zulle heen
Babbelkont-vragen
Aan de hand van vragen leer je 
elkaar kennen in een sfeer van 
vertrouwen en discretie.
� 14.30 u. - 16.30 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  aan onthaal, 6 tot 12 deel-

nemers, 
L Begeleiding: Fernand Van 

Hoye. Locatie: De Zulle, 
Botestraat 98.

Woensdag 21 september
Bingo
Met hotdogs. 
� 14 u.
€ 0,20 voor een blaadje 
✍  bingomaster: Rudy  

Schelstraete

Donderdag 29 september 
Wandeling
Oude Durme (8 km)
�  start 14.15 u. aan  

Sint-Antoniuskapel, Roden-
dries 30, Waasmunster

€ wandelkaart: 12,00  KT 2,40 
of per keer: 3,00  KT 0,60

✍  aan onthaal of bij begelei-
ders, telefonisch bij geldige 
wandelkaart en inschrijven 
vóór 11 uur ’s morgens bij 
carpoolen

L wandelvrijwilligers: Chris 
Van Hee, Luc Auquier 

Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 74. 
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op http://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.

Aandacht inschrijvingen!

• Start inschrijving eenmalige activiteiten:  
donderdag 1 september, tenzij anders vermeld

• Start inschrijving (twee)wekelijkse activiteiten 
en lessenreeksen: maandag 19 september

�  9 u., deuren open vanaf 8.30 u.

TIP!
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	Aanvang 

L	Informatie

€ Prijs 
KT Kansentarief

✍  Inschrijven  
 op het  
 secretariaat

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

Vrijdag 30 september
Infosessie: Cyberpesten
Hoe bescherm je jezelf tegen 
cyberpesten? Gooi alvast niet te 
veel van jezelf op het internet.
� 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍  aan onthaal,  
L spreker: Sven Van Eenaeme, 

iCoach en eerste politie-
inspecteur

Maandag 3 oktober
Computerworkshop
‘Wat vinden we op ons burger-
profiel en medisch dossier?’
Basiskennis computer vereist. 
Handleiding beschikbaar.
� 13.30 u. - 17 u.
€ 3,50  KT 0,70 
✍  aan onthaal vóór 26/9, 
L Meebrengen: eigen laptop + 

lader, smartphone, iden-
titeitskaart + pincode en 
kaartlezer.  
Max. 10 deelnemers.  
Lesgever: Daniël De Ridder.

Donderdag 6 oktober
Nieuw! Pralaya yoga 
Bij ‘pralaya yoga’ staat gelijke 
drukverdeling over de gewrich-
ten centraal, wat resulteert in 
een betere lichaamshouding. 
� 9.30 u. - 10.30 u.
€ 7,00  KT 1,40 (2 lessen)
� 6/10: focus op onderlichaam 

13/10: focus op bovenlichaam
✍  aan onthaal, max. 20 deelne-

mers, 
L lesgeefster: Bieke Verstegen

Samen sportief in Gent
Sportdag 55+ 
Zie algemeen artikel op blz. 6.

Maandag 10 oktober
Spelletjesnamiddag
Voor elk wat wils
Zie 12/9.
�  13.30 u. - 17 u.

Dinsdag 11 oktober
Cursus 
‘Weer in je kracht komen’
In drie bijeenkomsten werk je 
vanuit een andere invalshoek 
(voelen, bewegen en denken) 
naar mogelijkheden die je 
helpen om meer in je kracht te 
komen. 
� 10 u. - 12 u. 
€ 15,00  KT 3,00
� 11/10, 18/10, 25/10
✍  via www.herstelacademie.be/ 

gent
L lesgevers: Leen Zelderloo, 

Geert Eggermont

Woensdag 12 oktober
Spaans leren met een liedje
Je frist je kennis van het Spaans 
op via een bekend Spaans lied.
�  9.30 u. - 11 u. 
€ 21,00  KT 4,20 (6 lessen)
� 12/10, 19/10, 26/10, 9/11, 

16/11, 23/11 (reserveles 
30/11)

✍  aan onthaal vóór 7/10, 6 tot 
12 deelnemers, 

L lesgever: Robert Hemelsoet

Volksspelen
Praktische info: zie 14/9.

Maandag 17 oktober
Werelddag verzet tegen 
armoede: Samen ontbijten
Schuif mee aan voor ons soli-
dair ontbijtbuffet.
�  8.30 u. - 10 u.

€ 6,00  KT 4,20
✍  aan onthaal vóór 10/10

Dinsdag 18 oktober 
Fietsen
Ertvelde (45 km)
Praktische info: zie 13/9.

Babbels over de Zulle heen
‘Je bent niet de enige die zich 
soms eenzaam voelt.’
Wat betekent eenzaamheid voor 
jou? Praktische info: zie 20/9

Woensdag 19 oktober
Bingo
Zie 21/9. Met croque-monsieurs. 

Dinsdag 25 oktober
Infosessie: Veilig omgaan 
met je smartphone
� 14 u. - 17 u.
€ gratis
✍  aan onthaal, 
L spreker: Gilbert Dumez

Vrijdag 28 oktober
Mosselfestijn
‘WijMakenUwFeest’ serveert 
naast mosselen ook een koude 
vis- of vleesschotel. Daarna gra-
tis thé dansant met dj Maurice. 
� 11.30 u.
€ Prijzen onder voorbehoud! 

mosselen: 27,00  KT 18,90 
vleesschotel: 12,00  KT 8,40 
visschotel: 17,50  KT 12,25 
Je kan 20 UiTPAS-punten 
omruilen voor € 5,00 korting. 

✍  vóór 21/10, max. 120 pers.
L verplicht bij inschrijving 

vermelden welke schotel je 
wenst, en geef ook je voor-
keur van tafelschikking door

‘Toetje van de dag’

Tijdens de doe-mee-week vanaf 14 u.!
• Maandag 12/9: Donuts
• Dinsdag 13/9: Tiramisu
• Woensdag 14/9: Tarte Tartin
• Donderdag 15/9: Kaneelrollen

Sluitingsdagen

• Maandag 31/10: beperkt open: 9.30 u. - 16 u.  
Wel maaltijden en ontmoetingen, maar het 
onthaal is gesloten.

• Dinsdag 1/11: Allerheiligen
• Woensdag 2/11: Allerzielen



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, kan je 
inschrijven voor de (twee)wekelijkse activiteiten 

vanaf maandag 19 september om 9 uur. 
Inschrijven voor eenmalige activiteiten kan 

vanaf donderdag 1 september 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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ENERGIECEL IS ER VOOR ALLE GENTENAARS

Die boodschap wil hoofdmaat-
schappelijk werker Christel 
Herman van de Energiecel van 
OCMW Gent meegeven op haar 
gratis voordracht op woensdag-
namiddag 14 september. “Door 
de huidige energiecrisis zien we 
bij ons een nieuw publiek ver-
schijnen dat nog nooit met het 
OCMW in aanraking is gekomen. 
Het gaat vaak om alleenstaande 
ouderen uit te grote en weinig 
energiezuinige woningen uit de 
jaren ’50 – ’70, zoals je die nog 
vaak aantreft in de Gentse rand. 
Zij zitten met veel vragen en be-
zorgdheden. Rond bv. zeer hoge 
jaarafrekeningen, met soms tot 
3.000 euro opleg. Haast tegelijk 
worden de maandelijkse voor-
schotfacturen aangepast aan 
het huidige tarief, wat makkelijk 
neerkomt op een verdubbeling. 
Met een klein pensioen is ook 
een maandelijkse afbetaling van 
600 euro niet altijd haalbaar.”
Wat kan de Energiecel doen? 
“Onze hoofdopdracht is ver-
mijden dat burgers worden 

afgesloten wegens wanbeta-
ling”, zegt Christel. “Komen ze 
niet in aanmerking voor het 
sociaal tarief of energiepremies? 
Kloppen de voorschotfacturen? 
Misschien beter van energie-
leverancier veranderen? Soms 
kunnen we na een financieel  
onderzoek energieschulden 
voor onze rekening nemen. 
Bijna standaard laten we een 
gratis energiescan van de 
woning uitvoeren: waarop kan 
nog worden bespaard? Energie-
besparende maatregelen zoals 
spaar lampen, tochtstrips en 
radiatorfolie helpen ook.”
“De grootste tsunami moet nog 
komen”, vreest Christel. “Als alle 
eindafrekeningen binnen zijn, 
steun- en beschermingsmaat-
regelen deels wegvallen en 
leveranciers zich minder soepel 
gaan opstellen. Sommige 
burgers zitten nu al op hun 
tandvlees.”
 
Energiecel: 09 266 89 22,  
onthaal.energiecel@ocmw.gent

Energiearmoede 
bestrijden
“Wij zijn er voor alle Gentenaars, los van inkomen of statuut, 
die vragen hebben over hun energiefactuur en -verbruik of 
betalingsmoeilijkheden ondervinden. Zij kunnen bij ons terecht 
voor financiële, administratieve en preventieve ondersteuning.”



57

Maandag 12/9 Dinsdag 13/9 Woensdag 14/9 Donderdag 15/9 Vrijdag 16/9

Vo
or

m
id

da
g

9 u. - 11.30 u.
Samenspel gitaar (nieuw)

8.40 u. - 10.10 u.
Opfriscursus Frans

9 u. - 10 u.
Lijndans

9.30 u. - 12 u.
Cybercrime

9.10 u. - 10.10 u.
Zumba

9.30 u. - 11.30 u.
Engels beginners (nieuw)

8.45 u. - 11.30 u.
Tiffany

9 u. - 12 u.
Juwelen maken (nieuw)

10 u. - 11.30 u.
English songs (nieuw)

10.20 u. - 11.20 u. 
Zumba

10 u. - 11.30 u.
Infomoment vrijwilligers 
werk

9.30 u. - 11.30 u.
Spaans op reis (nieuw)

9 u. - 12 u.
Computer beginners 
(nieuw)

10 u. - 11 u.
Dameskoor

11.30 u.- 12.30 u.
Zumba light

10.20 u. - 11.30 u.
Frans conversatie

10 u. - 11 u.
Meditatie

11.30 u. - 12.30 u.
Start to move

10.10 u. - 11.10 u.
Lijndans

11.20 u. - 12.20 u.
Yogalates (nieuw)

Na
m

id
da

g

13 u. - 14.30 u.
Gitaar beginners

13.45 u. - 17 u. 
Petanque

13.45 u. - 17 u. 
Petanque

13.30 u. - 16.30 u. 
Olieverf/acryl

13.30 u. - 17 u.
Kruisjessteek

13.45 u. - 17 u. 
Petanque

14.30 u. - 16 u.
Conversatie Engels (nieuw)

13.30 u. - 16.30 u.
Pergamano

13.30 u. - 14.50 u.
Turks gevorderden

13.30 u. - 17 u. 
Patchwork

14 u. - 16.30 u.
Aquarel

14 u. - 17 u. 
Rummikub

14 u. - 16 u.
Réunion française

14 u. - 16 u.
Webwinkel LDC

13.45 u. - 17 u. 
Petanque

14 u. - 15.30 u.
Rondleiding Speltincx

14 u. - 17 u.
Scrabble

14 u. - 16 u.
Energiecel

14.30 u. - 17 u. 
Genealogie

14 u. - 16 u. 
Fotocursus (nieuw)

15 u. - 16 u. 
Dans je fit

15 u. - 16.40 u.
Turks beginners (nieuw)

15.30 u. - 16.30 u. 
Actief bewegen op de stoel 
(nieuw)

16 u. - 17 u.
Padel (nieuw)

Doe-mee-week
GRATIS PROEVEN VAN ELKE ACTIVITEIT



58

 BEWEGING
✍ vanaf 19/9, 

Actief bewegen op stoel
Voor wie gewone bewegingslessen 
te zwaar zijn. Een uurtje aangepaste 
oefeningen met Sophie.
�  infomoment di 13/9, 15.30 u. - 

16.30 u. 
start di 20/9, 15.30 u. - 16.30 u.

€ 99,00  KT 19,80

Aerobic 
� start di 13/9, 14 u. - 15 u.
€ 102,00  KT 20,40

Dans je fit 
�  infomoment di 13/9, 15 u. - 16 u. 

start di 20/9, 15 u. - 16 u.
€ 99,00  KT 19,80 

Meditatie 
�  infomoment wo 14/9, 10 u. - 11 u. 

start wo 21/9, 10 u. - 11 u.
€ 90,00  KT 18,00

Latino solo
�  start ma 26/9, 9.50 u. - 10.50 u.
€ 87,00  KT 17,40

Lijndans
�  infomoment wo 14/9  

beginners: 9 u. - 10 u. 
gevorderden: 10.10 u. - 11.10 u. 
start wo 21/9 zelfde uren

€ 99,00  KT 19,80

Padel (nieuw)
Mix van tennis en squash. 
�  infomoment 13/9, 16 u. - 17 u. 

start di 20/9, 16 u. - 17 u.
€ 18,00  KT 3,60 (4 lessen)
L samenkomst: Emanuel Hielstr. 108

Salsa
� start ma 26/9, 11 u. - 12 u.
€ 87,00  KT 17,40
L inschrijven kan alleen per 2 pers.

Tafeltennis
�  start vrij 16/9, 13.30 u. - 17 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)

Start to Move 
�  infomoment do 13/9, 11.30 u. - 

12.30 u. 
start do 20/9, 11.30 u. - 12.30 u.

€ 87,00  KT 17,40

Tai-chi
�  start do 22/9 

groep 1: 9 u. - 10 u. 
groep 2: 10.10 u. - 11.10 u.

€ 96,00  KT 19,20

Yoga 
�  start di 20/9: groep 1: 9 u. - 10 u., 

groep 2: 10.10 u. - 11.10 u.
€ 102,00  KT 20,40
L Voor de lesgever: zie infokalen-

der. Kan altijd veranderen door 
overmacht.

Yogalates (nieuw)
Combinatie van yoga (flexibiliteit) en 
pilates (krachttraining). 
�  infomoment wo 14/9, 11.20 u. - 

12.20 u. 
start wo 21/9, 11.20 u. - 12.20 u.

€ 117,00  KT 23,40

Zumba / zumba light
�  infomoment 16/9 

groep 1: 9.10 u. - 10.10 u. 
groep 2: 10.20 u. - 11.20 u.  
Zumba light (beginners):  
11.30 u. - 12.30 u.

€ 93,00  KT 18,60

 VORMING 
✍ vanaf 19/9, 

Brood bakken
Met Luc en Lut. 
�  start do 15/9, 9 u. - 12 u. en  

14 u. -17 u.
€ 17,50  KT 3,50 (5 lessen)
� 15/9, 17/11, 19/1, 16/3, 25/5 
L Meebrengen schort, lege brood-

zak. Kosten ingrediënten afreke-
nen met lesgever.

Computer beginners (nieuw)
Met aandacht voor toepassingen.

�  infomoment wo 14/9, 9 u. -  
12.05 u. 
start wo 21/9, 9 u. - 12.05 u. (tot 
25/1)

€ 90,00  KT 18,00

Engels beginners
�  infomoment ma 12/9, 9.30 u. - 

11.30 u. 
start ma 26/9, 9.30 u. - 11.30 u.

€ 90,00  KT 18,00

Engelse conversatie (nieuw)
Behoorlijke bagage woordenschat 
vereist. 
�  infomoment di 13/9, 14.30 u. -  

16 u. 
start di 21/9, 14.30 u. - 16 u.

€ 90,00  KT 18,00 (+ € 3,00 voor 
kopieën)

Engels Babbeltafel 
Om je Engels te onderhouden.
�  start ma 12/9, 10 u. - 11 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)

English songs
Samen liedjes beluisteren en de 
inhoud bespreken in het Engels.
�  infomoment do 15/9, 10 u. -  

11.30 u. 
start do 29/5, 10 u. - 11.30 u., om 
de 2 weken

€ 24,50  KT 4,90

Frans opfriscursus
�  infomoment di 13/9, 8.40 u. - 

10.10 u. 
start di 20/9, 8.40 u. - 10.10 u.

€ 90,00  KT 18,00 (+ € 5,00 voor 
kopieën)

Frans conversatie
�  infomoment di 13/9, 10.20 u. - 

11.50 u. 
start di 20/9, 10.20 u. - 11.50 u.

€ 90,00  KT 18,00 (+ € 5,00 voor 
kopieën)

Gitaar
Wij starten met kleine groepjes voor 

NIEUW SEIZOEN IN SPELTINCX
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het aanleren van gitaar. Geen 
kennis van notenleer nodig. 
Meer info in doe-mee-week. 
�  infomoment ma 12/9 

samenspel: 9 u. - 10.30 u. 
beginners: 13 u. - 14.30 u.  
start ma 26/9 zelfde uren, 
plus gevorderden 15 u. - 
16.30 u. 

€ 90,00  KT 18,00

Genealogie
�  infomoment di 13/9 en  

do 15/9, 14.30 u. - 16.30 u. 
elke 1ste do 

€ 3,50  KT 0,70 (per keer)

Italiaans 3A en 4A
� start vr 23/9, 9 u. - 10.55 u.
€ 90,00  KT 18,00

Italiaans praatgroep
� start di 13/9, 10 u. - 11 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld 

jaar)

Réunion Français
Onderhoud jouw Frans op een 
ludieke manier met een lied, 
filmfragment of tekst. Begelei-
ding: Jean-Luc Timmerman. 
� start wo 14/9, 14 u. - 16 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld 

jaar)

Spaans voor op reis (nieuw)
We beginnen op niveau 0 zodat 
iedereen kan instappen. 
�  infomoment di 13/9, 9.30 u. 

- 11 u. 
start di 20/9, 9.30 u. - 11 u.

€ 90,00  KT 18,00 (+ € 3,00 voor 
kopieën)

Taart bakken
�  start do:  

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

€ 21,00  KT 4,20
� 6/10, 8/12, 9/2, 20/4, 8/6, 10/8 

Turks starters/ 
Turks gevorderden
Naast grammatica en woor-
denschat komt ook de Turkse 
cultuur aan bod.
� infomoment do 15/9 

gevorderden: 13.30 u. - 
14.50 u. 
starters: 15 u. - 16.40 u. 
start do 22/9 zelfde uren

€ 90,00  KT 18,00

 CREATIEF
€ alle ateliers (tenzij anders 

vermeld): 27,00  KT 5,40   
(instapgeld voor heel jaar)

✍ vanaf 19/9, 

Aquarel
�  infomoment ma 12/9, 14 u. - 

16.30 u. 
start do 15/9, 14 u. - 16.30 u. 
start ma 19/9, 14 u. - 16.30 u.

Bloemschikken 
Aangepast aan de seizoenen.
�  start di 13/9:  

groep 1: 9 u. - 11 u. 
groep 2: 13:30 u. - 15:30 u.  
start di 20/9: 
groep 3: 13:30 u. - 16:30 u.

€ 4,50  KT 0,90 + € 17,00  
materiaalkosten (per les)

✍

Hobby
�  start ma 12/9, 13.30 u. - 

16.30 u.
€ gratis
✍

Kruissteek  
�  infomoment vr 16/9,  

13.30 u. - 17 u. 
start vr 23/9, 13.30 u. - 17 u.

Pergamano
�  infomoment wo 14/9,  

13.30 u. - 16.30 u. 
start wo 21/9, 13.30 u. -  
16.30 u.

Naaiatelier
�  start ma 12/9, 9 u. - 12 u. 

start ma 19/9, 14 u. - 17 u.

Olieverf/ acryl
�  start do 15/9, 13.30 u. - 16.30 u.

Patchwork
�  infomoment 16/9, 13.30 u. - 

17 u. 
start vr 23/9, 13.30 u. - 17 u.

Tekenen
�  start vr 16/9 13.30 u. - 16.30 u.

Tiffany
Met gekleurd glas maak je glas-
ramen, theelichtjes,...
Begeleiding: afwisselend Jean 
Ninite en Annie De Bosscher.
�  start di 13/9, 8.45 u. -  

11.30 u. (oneven weken) 
start di 20/9, 13.30 u. -  
16.30 u. (even weken)

 RECREATIEF

Petanque
� elke ma, di, wo en vr 

infomoment 12, 13, 14 en 
16/9, 14 u. 
start ma 20/9, 14 u. - 17 u.

€ 13,50  KT 2,70 (jaarlijks instap-
geld)

✍

Rummikub/Scrabble 
Prima hersengymnastiek zonder 
competitie.
�  infomoment di 13/9, 14 u. -  

17 u., start di 20/9, 14 u. - 17 u.

Koor
Nieuwe leden welkom. Kennis 
notenleer niet nodig. Een stem die 
oké klinkt en veel  enthousiasme 
zijn de enige vereisten. 
� infomoment do 15/9, 10 u. - 

11 u.  
start do 22/9, 10 u. - 11 u.



Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 74.
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op http://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.
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Spreekuur 
computer, 
tablet en 
smartphone 
(Windows  
Android)

Paul Couck 
helpt je bij 
problemen.  
Individueel,  
45 min p.p.
� elke ma-

namiddag 
op afspraak

✍ aan onthaal 
of via  
09 266 38 96 

Donderdag 1 september
Fietstocht naar De Boei 
� 13.45 u. vertrek Speltincx
€ met fietspas: 12,00  KT 2,40  

of per keer: 3,50  KT 0,70
✍  20 min. vóór vertrek aanwe-

zig zijn, 

Genealogie
Stamboomonderzoek
� 14.30 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍

Maandag 5 september 
Wandeling
Bottelare Gentbos 
� 14 u. stipt, verzamelen om 

13.45 u. aan Bottelare-kerk
€ wandelpas: 12,00  KT 2,40  

of per beurt: 3,00  KT 0,60
✍  tot dag zelf 10 u., 
L Openbaar vervoer: lijnbus-

sen 42/43 halte Dorpsstraat. 
Begeleiding: Antoon De 
Loof en/of Pierre Van Vynckt.

Dinsdag 6 september
Kom op tegen kanker  
koffieochtend
� 9 u.
€ gratis
� ook op 20/9, 4/10, 18/10
✍  kan tot vlak voor de start

Korte wandeling 4 km
Elke dinsdag, vertrek en einde 
aan Speltincx.
� 14.30 u.
€ gratis
✍  kan tot vlak vóór vertrek
L begeleiding: Etienne Huijghe

Donderdag 8 september
Kick-off activiteitenjaar 
voor vrijwilligers 
Het LDC is gesloten.

Vrijdag 9 september 
Opening  
Inloophuis Dementie 
Cafetaria gesloten vanaf 16 u. 
Iedereen welkom op receptie 
vanaf 17 u.

Maandag 12 september
Infomoment  
vrijwilligerswerk
� 10 u. - 11.30 u.
€ gratis
✍

Rondleiding Speltincx
� 14 u. - 15.30 u.
€ gratis
✍

Dinsdag 13 september
Spreekuur Apple  
(iPad, iPhone, Mac)
Individueel en op afspraak. 
� 9 u. - 11 u. (45’ per persoon)
€ gratis
✍  aan onthaal of 09 266 38 96

Voordracht ‘Hoe activeer 
ik de Lidl app?’
Computervrijwilliger Monique 
Carlier legt uit hoe je de app 
installeert en gebruikt plus 
een account aanmaakt.
� 11 u. - 12 u.
€ gratis
✍

Woensdag 14 september
Juwelen maken
In deze korte introductieles 

leer je een klein juweel maken 
dat je op het einde van de les 
mee naar huis kan nemen. 
� 9 u. - 11.30 u.
€ gratis
✍ tot dag zelf, 

Voordracht ‘Goedkoopste 
energie factuur’
Zie het artikel op pag. 56.
�  14 u.
€ gratis
✍  vóór 12/9 aan onthaal of  

via 09 266 38 96, 

Donderdag 15 september
Voordracht ‘Cybercrime’
Politie-inspecteur Delphine 
Vanhoenackere vertelt hoe je 
te beschermen tegen crimine-
len op internet.
� 9.30 u. - 12 u.
€ gratis
✍  tot dag zelf aan onthaal of 

via 09 266 38 96, 

Infomoment:  
‘Hoe inschrijven op de 
webwinkel van een LDC?’
Hoe maak je een account aan, 
hoe boek en betaal je?
� 14 u.
€ gratis
✍  tot dag zelf aan onthaal of 

via 09 266 38 96, 

Vrijdag 16 september
Cursus fotografie
Door Mark  Vyncke, huisfoto-
graaf. Meer info over cursus op 
kennismakingsmoment 16/9.
�  infomoment vr 16/9 14 u. - 

16 u., start vr 23/9 14 u.
€ 17,50  KT 3,50 (5 lessen)
✍

Aandacht inschrijvingen!

• Start inschrijving eenmalige activiteiten:  
donderdag 1 september

• Start inschrijving (twee)wekelijkse activiteiten 
en lessenreeksen: maandag 19 september
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De zoete babbel

�  vanaf 14 u. op = op
• Donderdag 1/9: biscuit fruit
• Maandag 12/9: wafelbak
• Donderdag 15/9: biscuit chocolade
• Donderdag 22/9: boule de Berlin

� 23/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10
L meebrengen: je fototoe-

stel. Geef je e-mail door bij 
inschrijving.

Maandag 19 september
Voordracht autodelen
www.Autodelen.net legt uit 
hoe het werkt.
� 14 u.
€ gratis
✍  vóór 15/9 aan onthaal of  

via 09 266 38 96, 

Maandag 26 september
Infomoment onderhoud 
gewone fietsen
Hoe jouw fiets onderhouden en 
winterklaar zetten. Met Ivan.  
� 14 u. 
€ gratis
✍

Donderdag 29 september
Bingo
In de polyvalente zaal.
� 14 u. 
€ 0,50 per bingoformulier

10.000 stappenwandeling
Je vertrekt telkens aan Speltincx.
� 14 u.
€ zie 5/9
� ook op 13/10, 27/10

Maandag 3 oktober
Wandeling Vurste (Borgwal)
�  14 u. stipt, verzamelen om 

13.45 u. aan de kerk
L Openbaar vervoer: lijnbus-

sen 47 en 48 halte Gentweg. 
Andere info: zie 5/9.

Donderdag 6 oktober 
Genealogie
Zie 1/9.

Maandag 10 oktober 
Voordracht  
‘Ouderenmishandeling’ 
Waar ligt de grens met ontoe-
reikende zorg? 
� 14 u.
€ gratis
✍  vóór 7/10 aan onthaal of  

via 09 266 38 96, 

Donderdag 13 oktober
Samen lezen
Een sterk verhaal, mooi gedicht.
� 14.30 u. - 15.30 u.
€ gratis 

Hatha yoga
Work-out voor spieren en 
gewrichten plus work-in via 
ademhaling en meditatie.
�  15 u. - 16.50 u. beginners 

16 u. - 16.50 u. gemiddeld
€ 10,50  KT 2,10  
� 13/10, 20/10, 27/10
✍

Vrijdag 14 oktober
Koken met Myriam
Lekkerbekjes (hapjes) - water-
zooi van vis - vruchtenschelp.
�  9 u.
€ 4,50  KT 0,90 + € 15,00  

voorschot ingrediënten 
✍  vóór 7/10 aan onthaal, 

Maandag 17 oktober
Stadswandeling
Welzijnswandeling - armoede 
in Gent door de eeuwen heen 
N.a.v. Dag tegen de Armoede
Met boeiende verhalen. 
� 14 u. stadhuis Gent
€ 3,50  KT 0,70
✍ vóór 14/10,  

Donderdag 20 oktober
Herfstfeest 
Pompoenroomsoep + kalkoen- 
gebraad met peertjes en 
veenbessen. Daarna optreden 
Verborgen Talenten.
� deuren open vanaf 11 u.
€ 20,00  KT 14,00
✍  vóór 13/10 aan onthaal of  

via 09 266 38 96

Maandag 24 oktober 
Voordracht: ‘Enchanté’
Enchanté is een netwerk van 
hartelijke handelaars, sociale 
organisaties en sympathieke 
klanten, die mensen helpen 
met kleine diensten.
� 14 u.
€ gratis
✍  vóór 14/10 aan onthaal of  

via 09 266 38 96, 

Dinsdag 25 oktober 
Spreekuur Apple 
Zie 13/9.

Donderdag 27 oktober
Samen lezen
Zie 13/10.

Maandag 31 oktober
Beperkt open: 9 u. - 16 u. Alleen 
ontmoetingen en maaltijden. 

Dinsdag 1 november
Het LDC is gesloten.

Woensdag 2 november 
Beperkt open: 9 u. - 16 u. Alleen 
ontmoetingen en maaltijden. 

Zaterdag 5 november 
Herfstmarkt
Meer info in volgende Wijs.

• Donderdag 29/9: tompoes
• Donderdag 6/10: biscuit slagroom
• Woensdag 12/10: wafelbak
• Donderdag 27/10: biscuit fruit



TEN HOVE

Begijnhofdries 15
9000 Gent

 09 266 88 88
www.ocmwgent.be/Ten-Hove

 ldc.tenhove@ocmw.gent 
(niet voor inschrijvingen activiteiten!)

Centrumleider: Maureen Bauwens

Bereikbaar met openbaar vervoer:  
tram 1 en 4 – bus 3, 17, 18, 38, 39, 65 en 69

Openingsuren secretariaat: 
Van maandag tot vrijdag open van  

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

Inschrijven:
De activiteiten waarvoor je moet 

inschrijven, zijn aangeduid met het 
symbool: ✍

Inschrijven doe je op het secretariaat  
of via de website  

http://activiteitenldc.gent.be,  
vanaf maandag 1 juli om 9 uur, 

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

Je betaalt contant of met Bancontact.

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

stand van zaken, kun je terecht  
op het secretariaat.

Terugbetaling:
Het inschrijvingsgeld wordt niet 

terugbetaald bij annulering,  
uitzonderingen enkel in overleg met de 

centrumleider.

TEN HOVE

Begijnhofdries 15
9000 Gent

 09 266 88 88
 www.facebook.com/ 

lokaaldienstencentrum.tenhove
 ldc.tenhove@stad.gent 

(niet voor inschrijvingen activiteiten!)

Centrumleider: Maureen Bauwens

Bereikbaar met openbaar vervoer:  
tram 1 en 4 – bus 3, 17, 18, 38, 39, 65 en 69

Openingsuren secretariaat: 
Van maandag tot vrijdag open van  

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

Inschrijven:
De activiteiten waarvoor je moet 

inschrijven, zijn aangeduid met het 
symbool: ✍

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

Om iedereen een gelijke kans te geven, 
kan je inschrijven voor de (twee)wekelijkse 
activiteiten en lessenreeksen van deze Wijs 

vanaf maandag 19 september om 9 uur.
Inschrijven voor eenmalige activiteiten kan 

vanaf donderdag 1 september om 9 uur, 
tenzij anders vermeld. Je kunt max. voor  

4 personen inschrijven.

Je betaalt contant of met Bancontact.

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

van zaken, kun je terecht op het secretariaat.

Kansentarief:
Schrijf rechtstreeks in het ldc in om jouw 

korting te krijgen, online is dit niet mogelijk.

Terugbetaling:
Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald 

bij annulering, uitzonderingen enkel in 
overleg met de centrumleider.
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BEWEGINGS- EN CIRCUSLES

“We gaan ons toeleggen op 
jongleren, qua instap en drem-
pel het gemakkelijkst”, vertelt 
Renaud. “We beginnen met één 
balletje of een sjaaltje, zodat je 
rustig de tijd krijgt om het te 
vangen. Jongleren is een goeie 
vorm van hersengymnastiek, be-
vordert je coördinatie en houdt 
je brein fit want je wordt uitge-
daagd door iets nieuws. Tegelijk 
ben je fysiek in beweging op 
een ook voor ouderen haalbare 
manier. Je traint je arm- en been-
spieren en scherpt je evenwicht 
aan. De les is echt maatwerk. Je 
loopt geen risico op vallen.”
“Voorlopig starten we met één 
les”, stipt Renaud aan. “Valt het in 
de smaak, dan kunnen we er een 
vervolg aan breien. Deelnemers 
kunnen ook aansluiten bij een 
gelijkaardige cursus, waarmee 
we vorig jaar in onze circuskerk 
in Malem zijn gestart. Mijn eigen 

vader doet mee, plus de groot-
ouders van kinderen die hier 
circusles volgen. En het slaat 
echt wel aan. Sommigen kunnen 
al met drie ballen jongleren!”
“Ouderen zijn een heel dankbaar 
publiek om les aan te geven”, 
ervaart Renaud. “Ze zijn erg 
geconcentreerd. Ze willen dat 
ene trucje beheersen, alvorens 
naar een volgende te gaan. 
Sociaal contact is ook belangrijk. 
Na de les blijven plakken bij een 
drankje!”
Ook de clown in Renaud komt 
mee naar de workshop. “Het 
blijft circus, hé. Als je over de oe-
feningen een dikke laag humor 
legt, werkt dat het best.”

Vrijdag 30 september
 14 u. – 16 u.
€ 4,50 KT 0,90
  

Cirque Spécifique
Nooit te oud om te leren, nooit te oud om te blijven bewegen. 
Onder dat motto houdt Renaud van de Circusplaneet op 
vrijdag 30 september een bewegings- en circusles op maat van 
oudere deelnemers en gekruid met de nodige dosis humor.
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Maandag 12/9 Dinsdag 13/9 Woensdag 14/9 Donderdag 15/9 Vrijdag 16/9

Vo
or

m
id

da
g

8.30 u. - 11.30 u.
Boekbinden

9 u. - 10 u.
Yoga

9 u. - 10 u.
Spaans voor beginners

9 u. - 10 u.
Nieuw! Disco beginners

9 u. - 10 u.
Aerobic

9 u. - 12.30 u.
Modelbouw

10 u. - 11 u.
Stoelyoga

9 u. - 10 u.
Tai Chi

10 u. - 12 u.
Zien en leren tekenen

9 u. - 12 u.
Houtsnijden

10.45 u. - 11.45 u.
Zumba

10 u. - 12 u. 
Pc initiatie

10 u. - 11 u.
Nieuw! PC werken 
met Itsme en 
overheidsprogramma’s

10.15 u. - 11.45 u.
Engelse conversatie

9 u. - 12 u.
Veilig met smartphone

11.20 u. - 12.20 u.
Nieuw! Jazz dans

9.30 u. - 11 u.
Op stap met Nederlands

10 u. - 11 u. 
Dans je fit

10 u. - 11 u. 
Qi Gong

10 u. - 11 u.
Nieuw! Fotografie 
beginners

11  u. - 12 u.
Stretching

Na
m

id
da

g

13 u. - 14 u.
Pilates

13.45 u. - 15.45 u.
Kalligrafie

13.30 u. - 16.30 u.
Stoelstofferen

13.30 u. - 14.30 u.
Yoga

14 u. - 17 u.
Babbeltafel

14 u. - 17 u.
Kantklossen

14 u. - 17 u.
Open atelier

14 u. - 16 u.
PC vervolg op initiatie 
Word & Excel

14 u.
Ecolifestyle

14 u. - 16 u.
Fotografie

14 u. - 17 u.
Borduren

14 u. - 17 u.
Scrabble

14 u. - 17 u.
Keramiek

14 u. - 17 u.
Keramiek

14 u. - 17 u.
Houtbewerking

14 u. - 17 u. 
Open atelier

14 u. - 16.30 u.
Filmbewerkingsatelier

14 u. - 17 u.
Tegelschilderen

14 u. - 17 u.
Keramiek

16.15 u. - 17.15 u.
Perzische dansen

14 u. - 17 u.
Tiffany

16.30 u. - 17.30 u.
Historische dans

14 u. - 17 u.  
Schilderen

14.45 u. - 15.15 u.
Disco line dans

16.15 u. - 17.15 u.
Gypsy dans

15.30 u. - 16 u.
Salondans

16.15 u. - 16.45 u.
Tapdans

Doe-mee-week
GRATIS PROEVEN VAN ELKE ACTIVITEIT
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NIEUW SEIZOEN IN TEN HOVE

 VORMING

Cursus PowerPoint
�ma 14 u. - 16.30 u.
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
� start 19/9
L lesgever: Etienne Steyaert

Cursus ‘Initiatie Windows 10’ 
�  di 9 u. - 12 u.
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
� start 4/10 
L Je kan een laptop van het LDC  

gebruiken. Lesgever: Eric Beyls.

Spreekuur Photoshop of  
PowerPoint
� elke di 14 u. - 15 u., op afspraak
€ gratis

Cursus ‘Werken met Itsme’
� wo 9 u. - 12 u.
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
� start 21/9
L lesgever: Marc Vierin

Pc-spreekuur
� wo en vr 10 u. - 12 u.
€ gratis 
✍  onthaal
L begeleiding: John De Poortere

Cursus ‘Vervolg op basis  
Word & Excel’
� wo 13.30 u. - 16.30 u.
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
� start 5/10 
L Office-versie met MS Excel  

noodzakelijk. Lesgever: Eric Beyls. 

Cursus ‘Veilig omgaan met 
smartphone’ 
� vr 9 u. - 12 u.
€ 28,00  KT 5,60 (8 lessen)
� start 23/9
L lesgever: Gilbert Dumez

Nieuw! Cursus fotografie  
beginners
� vr 9 u. - 12 u.
€ 28,00  KT 5,60 (8 lessen)
� start 23/9 
L lesgever: Eddy Van der Meersche

Cursus Photoshop Elements
� vr 14 u. - 16.30 u.
€ 35,00  KT 7,00 (10 lessen)
� start 23/9
L lesgever: Etienne Steyaert

 TALEN 

Franse bistro
�  di 10 u. - 12 u. (2-wekelijks)
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)
� start 27/9
✍  begeleiders: Clara Van  

Langendonck, Katrien Naessens

Spaanse les
� beginners: wo 9 u. - 10 u.  

gevorderden: wo 10 u. - 11.30 u.
€ beginners: 99,00  KT 19,80 (33 

lesuren) / gevorderden: 148,50   
KT 29,70 (49,5 lesuren)

� start 21/9
L lesgever: Diana Orozco Kaiser

Engelse conversatie 
� do 10.15 u. - 11.45 u.
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)
� start 22/9
L begeleider: Anthonie de Jong

Op stap met Nederlands 
� vr 9.30 u. - 11 u. 
€ 27,00  KT 5,40 (instapgeld jaar)
� start 23/9
L begeleider: Luc Dhaveloose

 BEWEGINGSACTIVITEITEN

NIA 
�ma 9.30 u. - 10.30 u.
€ 78,00  KT 15,60 (26 lessen) 
� proefles: 19/9, start 26/9
L lesgever: Leen Van Braeckel

Zumba 
�  beginners: ma 10.45 u. - 11.45 u.  

gevord.: ma 15.15 u. - 16.15 u. 
€ beg.: 87,00  KT 17,40 (29 les sen) 

gevord.: 90,00  KT 18,00 (30 lessen) 
� start: beg.: 26/9, gevord.: 19/9
L lesgever: Jezus Cobas

Pilates 
�ma 13 u. - 14 u. & 14 u. - 15 u.
€ 99,00  KT 19,80 (33 lessen) 

� start 19/9
L lesgever: Johanna Swinkels

Historische dans 
�ma 16.30 u. - 17.30 u.
€ 54,00  KT 10,80 (18 lessen) 
� start 19/9
L lesgever: Lieven Baert

Disco dans 
�  groep 1: di 9.45 u. - 10.45 u. 

groep 2: di 11 u. - 12 u. 
� wo 13.45 u. - 14.45 u. 
€ 84,00  KT 16,80 (28 lessen) 
� start di 20/9 en wo 21/9
L lesgever: Annie Putman

Yoga 
� di 13.45 u.
€ 99,00  KT 19,80 (33 lessen)
� start 20/9
L lesgever: Bart Lasuy

Stoelyoga
� di 15 u. - 16 u.
€ 99,00  KT 19,80 (33 lessen) 
� start 20/9
L lesgever: Bart Lasuy

Gypsy dans 
� di 16.15 u. - 17.15 u.
€ 99,00  KT 19,80 (33 lessen)
� start 20/9
L lesgever: Hilde Geelen

Tai-chi 
�  beginners: wo 9 u. - 10 u. 

gevorderd.: wo 10.10 u. - 11.10 u. 
€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen)
� start 21/9
L lesgever: Tsoe Tsan Yang

Jazz dans
� wo 11.20 u. - 12.20 u.
€ 99,00  KT 19,80 (33 lessen) 
� start 21/9
L lesgever: Myriam Kuliasko

Tapdans
� gevorderden: wo 15 u. - 16 u. 
€ 84,00  KT 16,80 (28 lessen)
� start 21/9
L lesgever: Annie Putman
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Perzische dans 
� wo 16.15 u. - 17.15 u.
€ 75,00  KT 15,00 (25 lessen) 
� start 21/9
L lesgever: Annick Bailleuil

Disco dans beginners
� do 9 u. - 10 u.
€ 93,00  KT 18,60 (31 lessen) 
� start 22/9
L lesgever: Myriam Kuliasko

Meditatieve dans 
� do 10.15 u. - 11.15 u. 
€ 87,00  KT 17,40 (29 lessen) 
� start 29/9
L lesgever: Anne Van Avermaet

Wandelen
� 3de do 13.30 u.
€ wandelkaart: 12,00  KT 2,40 

of per beurt: 3,00  KT 0,60

Salondans 
�  gevord.: do 14.45 u. - 16.45 u.
€ 156,00  KT 32,20 (52 lesuren) 
� start 22/9
L lesgever: Annie Putman

Aerobic 
� vr 9 u. - 10 u.
€ 87,00  KT 17,40 (29 lessen)
� start 23/9  
L lesgever: Toon Deboutte

Dans je fit 
� vr 10 u. - 11 u.
€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen) 
� start 23/9
L lesgever: Toon Deboutte

Stretching  
� vr 11 u. - 12 u.
€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen) 
� start 23/9
L lesgever: Falilu Kassama

Qi gong 
�  beg.: vr 10.15 u. - 11.15 u.  

gevord.: vr 11.15 u. - 12.15 u.
€ 102,00  KT 20,40 (34 lessen) 
� start 23/9
L lesgever: Johanna Swinkels

 ONTSPANNEN
€ gratis

Musicerende senioren  
evergreens
� di 9.30 u. - 12.30 u.
L begeleider: Albert Van Altert

Musicerende senioren  
licht klassiek
� woe 9.30 u. - 12.30 u.
L begeleider: Marc Callant

Toneel
� repetities ma 17.30 u. - 20 u.

 CREATIEVE ATELIERS
€ alle ateliers: 27,00  KT 5,40 

(instapgeld jaar)
€ keramiek: 47,00  KT 9,40  

(instapgeld + gebruik oven)
�  start september

Boekbinden 
�ma en do 8.30 u. - 11.30 u.
L lesgever: Jacques Lavrille
Modelbouw
�ma en wo 9 u. - 12 u.
L begeleider: Jacques Bracke
Fotografie 
�ma 14 u. - 16 u.
L begeleiders: Guy Kasier, 

Eddy Van der Meersche 
Houtsnijden
�ma 14 u. - 17 u., vr 9 u. - 12 u.
L begeleider: Hugo  

Vanderbiesen
Kantklossen 
�ma 14 u. - 17 u.
L begeleider: Brigitta Van Parys
Keramiek 
�ma, di en do 14 u. - 17 u.
L begeleiders: Etienne Van  

Beneden, Gilbert De Ghouy,  
Francine Martens

Tegelschilderen 
�ma 14 u. - 17 u.
L begeleider: Odette Wiele-

mans
Kalligrafie 
�  groep 1: di 13.45 u. - 15.45 u. 

groep 2: di 15.45 u. - 17.45 u.
L begeleider: Monique  

Wittebolle
Houtbewerking (-draaien)
� di en wo 14 u. - 17 u.
L begeleider: Erik  

Vandenheede, Roland Bracke
Borduren
� di 14 u. - 17 u.
L begeleider: Paula Primo
Olieverf schilderen 
� di 14 u. - 17 u.
L begeleider: Yvan Pochet
Open atelier 
� di en wo 14 u. - 17 u.
€ gratis als je ten voordele van 

Ten Hove werkt
L begeleiders: Leen Hauman,  

Francine Martens
Stoelstofferen 
� di en wo 14 u. - 17 u.
L begeleiders: Monique  

Viaene, Marnix De Clercq

Bloemschikken
� wo 9.30 u. - 11.30 u. 
€ 4,50  KT  0,90
Scrabble
� woe 13.45 u. - 17 u.
L begeleider: John De Poortere
Snit en naad 
� wo 14 u. - 17 u.
L begeleiders: Vera Rogiest,  

Simonne Cromheecke
Vrij tekenen en schilderen
� wo 14 u. - 17 u. 
L begeleider: Henri van de Keere
Zien en leren tekenen 
� do 10 u. - 12 u.
L lesgever: Rita Hendryckx
Filmbewerkings- en  
montageatlier 
� do 14 u. - 16.30 u. 
L begeleider: Paul De Man
Tiffany
� do 14 u. - 17 u.
L begeleider: Gaby Wauters
Aquarel schilderen 
� vr 14 u. - 17 u.
L begeleider: Albert Van Poucke
Babbeltafel 
� vr 14 u. - 17 u.
L begeleider: Raoul Lema
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Donderdag 1 september
Infomoment ‘Fit in je brein’
Hoe houd je je hersenen zo 
lang mogelijk fit?
� 14 u.
€ gratis
✍

Vrijdag 2 september
Filmforum
At Eternity’s gate (2018)
Over de laatste levensfase van 
Vincent Van Gogh.
� 14 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍
L Met voor- of nabespreking, 

speelduur: 110 minuten. 
Moderator: Hugo Hoste.

Donderdag 8 september
Kick-off van het  
nieuwe jaar
Alleen voor lesgevers en vrij-
willigers. Het LDC is gesloten.

Vrijdag 9 september
Lezing  
‘Omgaan met depressie of 
neerslachtigheid’
� 14 u. 
€ 3,50  KT 0,70 
✍
L spreker: Caroline Coddens

Dinsdag 13 september
Verhalentocht
Buiten de Gentse  Keizerpoort, 
als grensverhaal
Boeiend grensverhaal over 
Gent, Ledeberg en Gentbrugge. 
�  14 u., vertrek Ledebergplein
€ 3,50  KT 0,70
✍  
L stadsverteller Marc Symoens

Creatief Be-nieuw-d
Draadjesschaal
� 14 u. - 17  u.
€ 4,50  KT 0,90
✍
L begeleider: Leen Hauman

Woensdag 14 september
Bingo
� 14 u.
€ 50 cent per spel
✍  aan onthaal

Donderdag 15 september
Wandeling Astene (7 km)
� 13.30 u.
€ wandelkaart of per beurt 
L Bus 77 Gent Zuid - perron 4 

om 12.47 u. naar halte 
Astene Pontstraat 13.30 u. 
waar wandeling meteen 
start. Begeleider: John De 
Poortere.

Woensdag 21 september
Snoepnamiddag
Pannenkoeken
� 14 u.
€ prijs cafetaria

Donderdag 22 september
Uitstap Wetteren 
Met bezoek aan domein Den 
Blakken, wandeling Warande-
duinen en bezoek Posthotel.
� 13.30 u.
€ 3,50  KT 0,70 (+ busticket)
✍  vóór 20/9, 
L Vertrek Gent-Sint-Pieters 

busperron 12, bus 27. Terug 
rond 18.30 u. Begeleider: 
Eugène Van Herrewege.

Maandag 26 september
Voordracht  
‘Diefstalpreventie’
� 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍
L spreker: Luc Schaute,  

diefstalpreventieadviseur

Donderdag 29 september
Lezing ‘Aan de slag met de  
nieuwe voedingsdriehoek’
� 14 u. 
€ 3,50  KT 0,70 
✍
L spreker: Carine Seynaeve 

Vrijdag 30 september
Workshop Circus
Cirque Spécifique
Bewegings- en circusles op 
maat van oudere deelnemers. 
Met aangepaste bewegings-
oefeningen en circustechnie-
ken plus de nodige humor.
� 14. u. - 16 u.
€ 4,50  KT 0,90
✍
L begeleider: Renaud van de 

Circusplaneet

Woensdag 5 oktober
Voordracht ‘Geluk zit in 
een klein driehoekje’
Kennismaking met de ‘geluks-
driehoek’. Spreker: psychologe 
Lene Rutten.
� 14 u.
€ gratis
✍

Donderdag 6 oktober 
Aaidieren met  
vzw Stal Deyaert  
Katten, honden, konijntjes,  

Aandacht inschrijvingen!

• Eenmalige activiteiten:  
donderdag 1/9 om 9 u.

• (Twee)wekelijkse activiteiten 
en lessenreeksen:  
maandag 19/9 om 9 u.

Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 74.
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op http://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.

Oproep!
Controleer je 
email-adres en 
gsm-nummer 
bij inschrijving. 
Zo kunnen wij 
je gemakkelij-
ker bereiken 
als er aanpas-
singen zijn.

Vergadering  
Vrijwilligers bar
Maandag 3 oktober 

� 10 u.
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geitjes, cavia’s,... komen langs om 
geknuffeld te worden. Cafetaria 
en tuin alleen open voor deel-
nemers aan deze activiteit.
� 14 u. - 16.30 u.
€ 3,50  KT 0,70
✍  

Vrijdag 7 oktober
Filmforum
My Sister’s Keeper (2009)
Over een donorbaby die spe-
ciaal gemaakt is om aan haar 
leukemie lijdende oudere zus in 
leven te houden.
L speelduur: 110 min., andere 

praktische info: zie 2/9 

Lezing ‘Rouwen,  
na overlijden, verhuis,  
verlies van gezondheid,…’
Hoe ga je om met je eigen rouw-
proces en dat van anderen?
L praktische info: zie 9/9

Maandag 10 oktober
Werkgroep 50 jaar Ten Hove
� 10 u.

Dinsdag 11 oktober
Verhalentocht 
De zeven werken van barm-
hartigheid in zorgend Gent
Welzijnswandeling over de 
zorg voor Gentenaars door de 
eeuwen heen.
�  14 u., vertrek en aankomst: 

Ten Hove
€ 3,50  KT 0,70
✍  
L stadsverteller Marc Symoens

Creatief be-nieuw-d
Eenvoudige zentangle
L praktische info: zie 13/9

Fit in je brein
Begeleidingsprogramma voor 
mensen met milde  
geheugenproblemen
Zie algemeen artikel op blz. 5
� 14 u.

Woensdag 12 oktober
Bloemschikken
Herfst- of Allerheiligenkrans
� 9.30 u. - 11.30 u.
€ 4,50  KT 0,90 + eventueel 

materiaalkosten
✍
L Benodigdhedenlijst  bij 

inschrijving. Lesgever:  
Kathleen De Groote.

Bingo
L praktische info: zie 14/9

Vrijdag 14 oktober
Theatervoorstelling
De mens in dementie
Met een unieke en hartver-
warmende blik op dementie, 
vergezeld van subtiele live 
pianocomposities. Met Caroline 
Verbruggen en Matthias De 
Jaeger.
� 15 u.
€ gratis
✍  

Woensdag 19 oktober
Snoepnamiddag
Wafels
�  14 u.

Donderdag 20 oktober
Uitstap ‘Mosselen eten in  
Philippine en bezoek aan 
Sluis’
Mosselen in resto ‘De Oude 
Haven’.

�  10.15 u., vertrek stipt om  
10.30 u., terug rond 18 u.

€ 27,00  KT 5,40 (prijs bus, 
maaltijd zelf te betalen ter 
plaatse: € 33,00 (incl. koffie 
of thee, andere dranken niet)

✍  vóór 8/10, 
L begeleider: Jan Denisse

Workshop ‘Eco-life’ 
Je leert hoe je met kruiden 
uit je tuin gezonde drankjes, 
biologische shampoobars... kan 
maken.
�  14 u. - 15.30 u.
€ 22,50  KT  4,50  (5 lesdagen)
� 20/10, 17/11, 15/12, 19/1, 16/2
✍
L lesgeefster: Karina Marte

Lezing ‘Gezondheidsquiz’
L praktische info: zie 29/9

Wandeling Wondelgem  
(7 km)
�  14 u., start halte tram 1 

Botestraat
€ wandelkaart of per beurt 
L begeleider: John De Poortere

Gemotiveerd op zwier
Klein Begijnhof  
O. L. Vrouw-Ter-Hoye
In Lange Violettestraat.
�  14 u.
€ 5,00  KT 1,00
✍
L gids: Lut Depaepe

Vrijdag 28 oktober
Lezing ‘Eenzaam, alleen, 
isolement’
Wat is het verschil en hoe ga ik 
ermee om?
L praktische info: zie 9/9

Oktober: Maand tegen de armoede

Deze maand kan je iemand op een uitgestelde 
(niet-alcoholische) consumptie te trakteren, 
incl. een hartverwarmende boodschap. Meer 
uitleg op de overzichtelijke affiche in onze 
cafetaria. 

Sluitingsdagen

• Donderdag 8/9: kick-off van het nieuwe jaar
• Dinsdag 1/11: Allerheiligen
• Woensdag 2/11: Allerzielen: onthaal gesloten, 

wel maaltijden. LDC alleen telefonisch bereik-
baar en sluit om 16 u. 
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Antwerpsesteenweg 768
9040 SintAmandsberg

 09 266 31 00
 www.facebook.com/ldc.wibier

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

Centrumleider: -

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. 
Om iedereen een gelijke kans te geven, 

kan je inschrijven voor de (twee)wekelijkse 
activiteiten die opgenomen zijn in de doe-

mee-week vanaf maandag 19 september om 
9 uur. Inschrijven voor eenmalige activiteiten 

kan vanaf donderdag 1 september 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, kan u terecht op het secretariaat.

Kansentarief:
Schrijf rechtstreeks in het ldc in om jouw 

korting te krijgen, online is dit niet mogelijk.

NIEUWE MAATSCHAPPELIJK WERKER

Naast haar diploma ‘Sociaal Werk’ 
behaalde Lucie ook een master 
in ‘Bestuurskunde en Publiek Ma-
nagement’. Maar maatschappelijk 
werk blijft tot nader order haar 
droomjob. “Ik help graag men-
sen. Plus senioren zijn een heel 
dankbaar publiek. In een  lokaal 
dienstencentrum is onze job ook 
heel verscheiden. Wij helpen 
buurtbewoners bij financiële en 
administratieve kwesties of met al 
hun vragen over wonen. Hoe ko-
men ze bv. op een wachtlijst voor 
een assistentiewoning of woon-
zorgcentrum? Hoeveel kost het 
daar om te wonen? Wij regelen 
ook zorg aan huis of vervoer als je 
minder goed ter been bent.”
Tussen de drie maatschappelijk 
werkers is ook een duidelijke 
taakverdeling afgesproken. “Jenny  
neemt Sint-Amandsberg centrum, 
Westveld en Heilig Hart voor 
haar rekening. Zij regelt ook het 
vervoer, het mantelzorgcafé en de 

middagmaaltijden. Ruth is actief 
in Oostakker en de kanaaldorpen 
en coördineert de thuiszorg. Zelf 
neem ik de wijken Oude Bareel, 
Bernadettewijk, Scheldeoord en 
Scheldestraat plus Dampoort 
voor mijn rekening. Daarnaast 
organiseer ik samen met Jenny de 
telefoonster.”
“Om mij voor te stellen, ga ik nu 
vooral op huisbezoek”, vertelt 
 Lucie. “Face to face bij de mensen 
in hun woonkamer: dat schept 
een vertrouwensband. Eenzaam-
heid is iets dat heel vaak terug-
komt in onze gesprekken. Door 
de stijgende energiefacturen 
krijgen we nu ook meer vragen 
voor financiële hulp. Samen met 
de collega’s van de Energiecel 
zoeken we dan naar oplossingen.”

Je kan Lucie altijd contacteren 
via 0491 22 38 66 of 09 266 34 29, 
lucie.feijen@stad.gent

Welkom Lucie
Maatschappelijk werkers Jenny Verstraeten en Ruth De Craene 
verwelkomen met Lucie Feijen een nieuwe collega. Lucie is 29 
jaar en werkte eerder al 4,5 jaar als maatschappelijk werker in 
LDC De Waterspiegel.
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Maandag 12/9 Dinsdag 13/9 Woensdag 14/9 Donderdag 15/9 Vrijdag 16/9

Vo
or

m
id

da
g

8.40 u. - 9.40 u.
Turnen

8.40 u. - 9.40 u.
Nieuw! Krachttraining 
voor senioren

10.10 u. - 11.10 u.
Pilates voor gevorderden

9.30 u. - 10.30 u.
Nieuw! Praktisch aan de 
slag met Engels

9 u. - 11.15 u.
Infomoment:  
Vervolgreeks tablet en 
smartphone

9 u. - 12 u.
Infomoment:  
computer voor beginners - 
Windows 10

11.15 u. - 12.15 u.
Nieuw! Yogalates

9.30 u. - 13 u.
Nieuw! Samen koken

10 u. - 11 u.
Stoelyoga

Na
m

id
da

g

13.30 u. - 15 u. 
Infomoment + 
niveaubepaling: 
Spaans voor beginners

13.30 u. - 16.30 u. 
Nieuw! Schilderatelier

14 u. - 17 u.
Rummikub

14 u. - 16.30 u.
Fotoatelier

13.45 u. - 14.45 u.
Nieuw! Mantra’s

14 u. - 15 u. 
Nieuw! Relaxatie en 
meditatie

14 u. - 16.30 u.
Wenskaartenatelier

14 u. - 16.30 u. 
Handwerkatelier

14 u. - 16.15 u.
Nieuw! Smartphone en 
tablet voor beginners

14 u. - 17 u.
Scrabble

14 u. - 15.30 u.
Wibier Vocaal

14 u.
Nieuw! Schaakinitiatie 

14 u.  
Schaken

15.15 u. - 16.45 u.
Infomoment + 
niveaubepaling: 
Spaans voor gevorderden

14 u. 
Kaarten

15 u. - 16 u.
Stressvermindering en 
ontspannen

Doe-mee-week
GRATIS PROEVEN VAN ELKE ACTIVITEIT
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 VORMING

Alle vermelde prijzen zijn excl.  
syllabus, werkboek of kopieën.

Op stap met Nederlands
� elke do 13.30 u. - 15 u.
€ instapgeld 27,00  KT 5,40 (heel 

jaar)
� start 1/9

Nieuw! Praktisch aan de slag 
met Engels
Aan de hand van Engelse teksten deel 
je enkele gedachten in het Engels. 
Basiskennis is mooi meegenomen.
�  elke do 9.30 u. - 10.30 u.
€ instapgeld 27,00  KT 5,40 (heel jaar)
� start 15/9 (gratis probeersessie)

Nieuw! Schaakinitiatie
� elke do 14 u. - 17 u. 
€ gratis 
� start 15/9 (gratis probeersessie)

Nieuw! Samen koken 
� elke 3de vrij 9.30 u. - 13 u. 
€ gratis (+ ingrediëntenkosten)
� start 16/9 (gratis probeersessie)

Er is momenteel geen plaats voor 
nieuwe deelnemers voor:
• Biljartinitiatie elke ma en di
• Koken voor mannen elke 2de en 

4de vrij
• Gitaaratelier op do

 TAALLESSEN

Spaans voor beginners
�ma 13.30 u. - 15 u.
€ 90,00  KT 18,00 (30 lessen, plus  

€ 3,00 kopiekosten)
� infomoment + niveaubepaling 

op 12/9 vanaf 13.30 u.  
start lessen 19/9 t.e.m. 12/6 (niet 
in schoolvakanties)

Spaans niveau 5  
(i.s.m. CVO Perspectief)
�  ma 15.15 u. - 16.45 u.

€ 90,00  KT 18,00 (30 lessen, plus  
€ 3,00 kopiekosten)

� infomoment + niveaubepaling 
op 12/9 vanaf 15.15 u. 
start lessen 19/9 t.e.m. 12/6 (niet 
in schoolvakanties)

 PRAATGROEPEN

Om je talenkennis te onderhouden.

Praatgroep Italiaans 
Nog enkele plaatsjes vrij.
� elke 1ste en 3de woe 10 u. - 11.30 u. 
€ instapgeld 27,00  KT 5,40 (heel jaar)
� start 7/9

Er is momenteel geen plaats voor 
nieuwe deelnemers voor:
• Praatgroep Frans op ma
• Praatgroep Spaans op vrij

 BEWEGING

Naast een abonnement kan je ook 
kiezen voor een beurtenkaart:
€ vijfbeurtenkaart (3 maanden 

geldig): 22,50  KT 4,50
€ tienbeurtenkaart (6 maanden 

geldig): 45,00  KT 9,00

BBB
� di 13.30 u. - 14.30 u.
€ 96,00 KT 19,20 (32 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� 13/9 - 13/6

Turnen
�ma 8.40 u. - 9.40 u.
€ 90,00  KT 18,00 (30 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� start 12/9 (gratis probeersessie) 

t.e.m. 12/6 (niet in schoolvakanties)

Nieuw! Relaxatie en meditatie
Tijdens deze les lig je op je rug en 
word je begeleid naar een staat tus-
sen waken en slapen. Ideaal om je 
slaapkwaliteit te verbeteren!
�ma 14 u. - 15 u.
€ 93,00  KT 18,60 (31 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� start 12/9 (gratis probeersessie) 

t.e.m. 12/6 (niet in schoolvakanties)

Zwemmen
�ma 16 u. - 17 u.
€ toegangsprijs zwembad Rozen-

broeken
� start 5/9

Nieuw! Krachttraining voor 
senioren
Focus ligt op de hartslag versnellen 
en oefeningen op de mat, om zo je 
figuur te behouden en te versterken.
� di 8.40 u. - 9.40 u.
€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen), 

10- of 5-beurtenkaart
� start 13/9 (gratis probeersessie) 

t.e.m. 13/6 (niet in schoolvakanties)

Easy work-out
� di 11 u. - 12 u.
€ 99,00  KT 19,80 (33 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
� start 13/9 t.e.m. 13/6 (niet in 

schoolvakanties)

Wandelen 
� elke 2de di (maart-okt) 13.30 u.
€ wandelkaart: 12,00  KT 2,40  

of per keer: 3,00  KT 0,60

Petanque
� di 14 u. of vr 14 u.
€ instapgeld 13,50  KT 2,70 (heel jaar)
� op di: start 13/9 (gratis probeer-

sessie)
� op vr: start 16/9 (gratis probeer-

sessie)

Pilates voor gevorderden
Voorkennis vereist. 
� woe 10.10 u. - 11.10 u.
€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen),  

10- of 5-beurtenkaart
✍  start 14/9 (gratis probeersessie) 

t.e.m. 14/6 (niet in schoolvakanties)

Nieuw! Yogalates
Combinatie van yoga en pilates. 

NIEUW SEIZOEN IN WIBIER
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Yoga lates brengt je kracht bij, 
helpt bij rugpijn, versterkt je 
buikspieren, verlengt je spieren 
én werkt pijn- en stressverlich-
tend.
� woe 11.15 u. - 12.15 u.
€ 96,00  KT 19,20 (32 lessen), 

10- of 5-beurtenkaart
� start 14/9 (gratis probeer-

sessie) t.e.m. 14/6 (niet in 
schoolvakanties)

Fietsen
�  elke 3de do (maart-sept)  

13.45 u.
€ fietskaart: 12,00  KT 2,40  

of per keer: 3,00  KT 0,60

Stoelyoga
� vrij 10 u. - 11 u.
€ 93,00  KT 18,60 (31 lessen), 

10- of 5-beurtenkaart
� start 16/9 (gratis probeer-

sessie) t.e.m. 16/6 (niet in 
schoolvakanties)

Stressvermindering en 
ontspannen
Je laat alles los wat was om zo 
je gedachten en zorgen tot rust 
te laten komen.
� vrij 15 u. - 16 u.
€ 87,00  KT 17,40 (29 lessen), 

10- of 5-beurtenkaart
� start 16/9 (gratis probeer-

sessie) t.e.m. 16/6 (niet in 
schoolvakanties)

Er is momenteel geen plaats 
voor nieuwe deelnemers voor:
• Funrobics op di
• Tafeltennis op di
• Pilates op woe
• Qi Gong op do
• Pilates op do
• Yoga op vrij

 CREATIEF

Juwelenatelier 
Basiskennis vereist. 

�  elke 2de en 4de do 13.30 u. - 
16.30 u.

€ instapgeld 27,00  KT 5,40 
(heel jaar) 

� start 8/9

Wenskaartenatelier
Basiskennis vereist.
�  di 14 u. - 16.30 u.
€ gratis 
� start 13/9 (probeersessie)

Schilderatelier
Basiskennis vereist.
�  di 13.30 u. - 16.30 u. 
€ instapgeld 27,00  KT 5,40 

(heel jaar) 
� start 13/9 (gratis probeer-

sessie)

Schilderen en tekenen
� do 13.30 u. - 16.30 u.
€ 87,00  KT 17,40 (29 lessen), 

10- of 5-beurtenkaart
� 29/9-8/6

Fotoatelier 
Basiskennis vereist.
�  elke 1ste en 3de  do 14 u. - 

16.30 u. 
€ instapgeld 27,00  KT 5,40 

(heel jaar) 
� start 15/9 (gratis probeer-

sessie)

Handwerkatelier
Borduren, breien, haken of 
patchwork. Basiskennis vereist.
�  do 14 u. - 16.30 u.
€ gratis 
� start 15/9 (gratis probeer-

sessie)

 RECREATIEF

Wibier Vocaal
Samen zingen o.l.v. Daisy.
�  do 14.30 u. - 16 u.
€ gratis 
� start 1/9, probeersessie op 

15/9

NIEUWS UIT BURENZORG-
GROEP WESTVELD

Boodschappenbus 
• 9/9 & 7/10: Aldi
• 23/9 en 21/10: Carrefour 
� 10 u. 
€ 5,00  KT 3,00
✍  bij Ruth, 09 266 33 75,  

minstens 3 dagen vooraf
L opstappen aan de Kring of 

op Paradijsvogelplein, de 
bus zet je thuis af

Buurtmaaltijd Westveld
Di 6/9 en 4/10
€ 5,50 
✍  via vrijwilligers Burenzorg-

groep Westveld of Dalila 
Amri: 0478 87 06 74  
dalila.amri@stad.gent

Buurtkoffie Sint-Bernadette
Vrijdag 9/9, 23/9, 7/10, 21/10
�  14 u. - 16.30 u.
L Novacentrum,  

Sint-Bernadettestraat 132

Zitdag Sint-Amandsberg, 
Westveld, Heilig Hart
Elke woe 9.30 u. -11.30 u. in 
LDC Wibier.
Jenny Verstraeten: 09 266 33 78

ANTENNE  
DAMPOORT-HEILIG HART-
SCHELDEOORD 

Buurtkoffie Scheldeoord
Do 15/9 en 20/10
� 14 u. - 16.30 u.
L Buurthuisje, Wolterslaan 16

Sarah De Graeve 0477 96 35 14
sarah.degraeve@stad.gent

➥
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Computer
spreekuur
Hier kan je elke 
donderdag 
met je vragen 
terecht. 
�  volgens 

afspraak  
14 u. - 16 u.

€ gratis

Centrum
gesloten
Dinsdag  
1 november
Allerheiligen

Woensdag
2 november
Allerzielen

ANTENNE OOSTAKKER

Buurtmaaltijd
Do 15/9 en 20/10
€ 5,50 
✍  via 0475 79 17 72, bellen op 

ma-, do- en vrij-voormiddag
L OCO, Pijphoekstraat 30

Surplusactiviteit
Do 22/9 en 27/10

Trefmoment Lourdes
Di 13/9 en 11/10
L Zorgcampus Glorieux,  

Sint-Jozefstraat 1A

Boodschappenbus 
Opstapplaats wordt tijdig 
gemeld.

Zitdag 
Elke do 10 u. - 12 u. in het Open 
Huis, Gasthuisstraat 2A.
Mia Trappeniers: 0478 87 06 79 
mia.trappeniers@stad.gent

ANTENNE KANAALDORPEN 

Buurtmaaltijd en kaart-
namiddag Desteldonk
Do 1/9 en 15/9, 6/10 en 20/10
�  11.45 u. (maaltijd),  

13 u. (kaartnamiddag)
€ 5,50 
✍  bij Ria Baele 0497 74 24 68, 

tot 5 dagen vooraf
L Kring, Rechtstraat 49

Ontmoetingsruimte
Elke ma activiteit in het dorps-
punt, Sint-Kruis-Winkeldorp 63.
�  14 u. - 17 u.

Buurtmaaltijd
Vrij 16/9 en 21/10
� 11.45 u. Open Huis Winkele, 

Sint-Kruis-Winkeldorp 17
✍  tot 5 dagen vooraf bij Joke 

Bottelberge 0472 18 88 08

Zitdag
Elke di 10 u. - 12 u. in het Dorps-
punt, Sint-Kruis-Winkeldorp 63.
Joke Bottelberge 0472 18 88 08 
joke.bottelberge@stad.gent

Donderdag 1 september  
Herstellen juwelen en 
aanleren basistechnieken
� 14 u.  
€ 4,50  KT 0,90 (per keer, plus 

materiaalkosten)
✍  vanaf 25/8 t.e.m. 29/8, 

Retouches met Jacqueline
Herstellen kledingstukken.
� 14 u.  
€ alleen materiaalkosten

Donderdag 8 september
Uitstap naar Beveren
Kasteel Cortewalle en  
Fort Liefkenshoek 
Kasteel Cortewalle is een 15de 
eeuwse waterburcht en Fort 
Liefkenshoek is een 16de eeuws 
verdedigingsbouwwerk. 
� 8.40 u., terug rond 18 u.  
€ 55,00  KT 11,00 (bus, fooi, 

gids+rondleidingen, drie-
gangen menu excl. drank)

✍ vanaf 25/8 t.e.m. 29/8, 
L verzamelen Hypermarkt 

Carrefour Oostakker

Recreatief fietsen
Gentbrugge (25-30 km) 
� 13.45 u.
€ fietskaart: 12,00  KT 2,40  

of per keer: 3,00  KT 0,60
✍  vanaf 25/8 t.e.m. 31/8 
L meebrengen: reserveband, 

fluohesje

Genealogie 
Initiatief OKRA Oude Bareel
� 14.30 u. - 17 u.
€ gratis
✍ eddy.woussen@telenet.be 

of 09 251 46 74
L Beelbroekstraat 2

Maandag 12 september
Pc-initiatie
Basiskennis Windows 10
Geen voorkennis vereist. Met 
praktische tips voor correct 
gebruik van Windows 10.
� 9 u. - 12 u.
€ 33,00  KT 6,60 (12 lessen)
� 12/9 (gratis probeersessie), 

26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 
24/10, 7/11, 14/11, 21/11, 
28/11, 5/12, 12/12

✍  
L Zelf geen laptop? Bij ons 

zijn er beschikbaar.

Dinsdag 13 september
Wandelen
Kalkense Meersen
Begeleiding: Lieve en Daniël.  
� 13.30 u.
€ wandelkaart: 12,00  KT 2,40 

of per beurt: 3,00  KT 0,60
✍  vóór 6/9 

Donderdag 15 september
Leesfan 
‘Een onverwachte broeder-
schap’ van Amin Maalouf.  
� 14.30 u. 
€ 3,00  KT 0,60 
✍  vóór 8/9, 

Retouches met Jacqueline
Zie 1/9.

Dinsdag 20 september
Bakken
Confituurtaart met bladerdeeg 
� 14 u.  
€ 4,50  KT 0,90 (+ ingrediënten)
✍  vóór 13/9, 

Workshop: Fotograferen 
met je smartphone 
� 9.30 u. - 12 u.

Alle activiteiten die (twee)wekelijks  
terugkomen vind je op pagina 74. 
Meer info over de activiteiten en online  
inschrijven op http://activiteitenldc.gent.be
Je kunt over elke activiteit een print met  
uitgebreide info verkrijgen op het secretariaat.

Inschrijvingen

• eenmalige activiteiten:  
donderdag 1 september

• (twee)wekelijkse activiteiten 
(doe-mee-week):  
maandag 19 september

TIP!
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€ 3,50  KT 0,70  
✍  vóór 13/9, 
L meebrengen: je smartphone

Donderdag 22 september
Sportief fietsen
Lovendegem (35-40 km) 
� 13.45 u.   
✍ vóór 15/9 
L andere praktische info: zie 8/9

Mantelzorgcafé
I.s.m. Coponcho
Lotgenotencontact.
� 14 u. 
€ gratis
✍  via Jenny: 0473 80 85 96

Vrijdag 23 september
Tiendelige reeks: Mantra’s 
Je bereidt de mantra-meditaties 
telkens voor met eenvoudige 
yogahoudingen op mat of stoel.
� 13.45 u. - 14.45 u.
€ 31,50  KT 6,30 (10 lessen)
� 16/9 (gratis probeersessie), 

23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 
28/10, 18/11, 25/11, 2/12

✍  

Vervolgreeks  
Leren werken met je tablet 
en smartphone (Android) 
Online info zoeken, mails behe-
ren, online notities maken,…
�  9 u. - 11.15 u. 
€ 60,00  KT 12,00 (15 lessen)  

(+ kosten kopieën)
✍  vóór 21/9, 
� infomoment 16/9: 9 u. - 

11.15 u. 
lessen: 23/9, 30/9, 7/10, 
14/10, 21/10, 28/10, 18/11, 
25/11, 2/12, 9/12, 16/12, 
23/12, 13/1, 20/1, 27/1 

L breng je eigen toestel mee

Snoepnamiddag
Hamburgers
� 14 u.
€ prijs cafetaria

Initiatiereeks  
Leren werken met je Tablet 
en Smartphone (Android) 
Surfen, mailen, foto’s nemen, 
sociale media, kranten lezen, 
routebeschrijvingen opzoeken,...
� 14 u. - 16.15 u. 
€ 60,00  KT 12,00 (15 lessen)  

(+ kosten kopieën)
� infomoment op 16/9: 14 u. - 

16.15 u. 
lessen: 23/9, 30/9, 7/10, 
14/10, 21/10, 28/10, 18/11, 
25/11, 2/12, 9/12, 16/12, 
23/12, 13/1, 20/1, 27/1 

✍  vóór 21/9,  
L breng je eigen toestel mee

Maandag 3 oktober
Snoepnamiddag
Oliebollen
Zie 23/9.

Dinsdag 4 oktober
Leren werken met 
Whatsapp
Tweedelige workshop
� 9.30 u. - 12 u.
€ 7,00  KT 1,40 (2 lessen)
✍  vóór 27/9, 
� 4/10, 11/10
L meebrengen: je smartphone

Donderdag 6 oktober
Het centrum is gesloten.

Vrijdag 7 oktober
Nordic Walking
Initiatief van OKRA Oude Bareel
� 14 u.
LLocatie: Sporthal Bergen-

meers (Koedreef 1, Destel-
bergen) Info en inschrijven 
via  jacques.braeckman@ 
hotmail.com of 0487 20 40 38 

Dinsdag 11 oktober
Wandelen
Wachtebeke Moervaart  
Praktische info: 13/9.
✍ vóór 4/10

Donderdag 13 oktober
Herstellen juwelen en  
aanleren basistechnieken
Zie 1/9.
✍ vóór 6/10, 

Maandag 17 oktober
Centrumraad 
� 14 u.
L agendapunten indienen 

vóór 10/10

Dinsdag 18 oktober
Bakken
Zie 20/9.
✍  vóór 11/10, 

Donderdag 20 oktober
Retouches met Jacqueline
Zie 1/9.

Maandag 24 oktober
Smartphone en tablet 
spreekuur i.s.m. SAVA 
Je kan met je vragen terecht 
bij een student van het Sint-
Janscollege.
�  volgens afspraak 14 u. - 16 u.
€ gratis 
✍  vóór 17/10 
L meebrengen: je handleiding 

en opgeladen toestel

Donderdag 27 oktober
Mantelzorgcafé
Zie 22/9.

Muzikaal contactmoment
Dinsdag 20 september en 18 oktober

Voor mantelzorger en persoon met geheugenprobleem.
�  14 u.
€ gratis
✍  via Jenny Verstraeten: 0473 80 85 96

Rondleiding Wibier
Woensdag 14 september en 5 oktober

Een welkomvrijwilliger neemt je mee en 
geeft je info over onze werking. 
�  10 u.
€ gratis
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CREATIEF DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER

3D wenskaarten ma 14u* 2-wekelijks vr 
14u-16u30 di 14u-16u30

Aquarel wo 13u30-15u30 wo 13u30-16u30 ma & do 14u-16u30 vr 14u di & do 13u30-16u30

Bloemschikken laatste vr/mnd vr 14u (zie Wijs)
di 9u-11u & 13u30-
15u30/13u30-16u30 (zie 
Wijs)

di 9u30 (zie Wijs)

Boekbinden ma & do 8u30
Boetseren ma 14u-17u ma & do 14u-17u ma 10u
Borduren ma 14u* vr 9u-12 en 13u30-16u wo 14u vr 13u30-17u di 14u do 14u-16u30
Breien ma 14u* wo 14u ma & di 13u30-16u di 14u-17u di 14u-17u ma 13u30-16u30 di 14u wo 14u do 14u-16u30
Crea ma 14u* do 13u30-16u30 laatste di (zie Wijs) uiltjesproject elke di 14u wo 14u
Fotografie maandelijks maandelijks (zie agenda) ma 14u 1e en 3e do 14u-16u30
Film- en video-
bewerking

filmbewerking op do om 
de 14 dagen

Glas in lood vr 9u-11u30 vr 14u-17u
Glasgraveren do 14u-17u di 14u
Glazuren ma 10u-12u (5 lessen)
Haken ma 14u* wo 14u ma & di 13u30-16u di 14u-17u di 14u-17u ma 13u30-16u30 do 14u do 14u-16u30

Hobby ma 14u* ma & do 13u30-17u (De 
Sfeermakers) ma & di 13u30-16u30 ma 13u30-16u30 di 14u wo 14u ma 13u30-16u30 di & wo 14u

Houtbewerking di & wo 14u
Houtsnijwerk ma 14u-17u do 14u ma 14u, vr 9u

Juwelen maken volgens agenda wo 9u-11u30 (zie Wijs)
atelier: 2e & 4e do 13u30-
16u30, basis en herstellen:
1e do 14u - 17u

Kaartjes maken 2e do 13u30 (hobbydotten) ma & wo 13u-16u ma 14u-17u vr 13u30 (1/mnd) di 14u-16u30

Kalligrafie ma 9u30-12u (gevorderd.) 
ma 14u-17u (beginners) wo 9u-11u30 (atelier) 2-wekelijks vr 13u30-

16u* atelier gevord.: 1e en 3e di di 13u45 en 15u45

Kantklossen 1e & 3e do 14u-17u ma 14u

Keramiek do 9u30-12u30 (beginners)
do 14u-17u (atelier) di, wo & vr namiddag ma & do 14u-17u wo 14u30 (staand) 

wo 15u45 (liggend)

atelier: Ellen (09 266 30 50) 
lessen: ma 9u-12u
5 lessen beg.: 9u30-12u

ma, di & do 14u

Kledij
Duurzaam en creatief 
restylen van je kleerkast:  
ma 10u-13u

Kunstige creativi-
teit voor iedereen vr 9u30-11u30

Mandala’s borduren ma 14u*
Mandala’s tekenen wo 14u-17u (lessenreeks)
Modelbouw ma 9u-12u ma & wo 9u

Naaien
di 9u30-12u en 13u30-
16u30 (atelier)
vr 12u30-16u (naailes beg.)

do 13u-16u wo & do 14u-17u 
di 9u-12u (atelier)
di 13u30-16u (start 
reeks 20/9)*

do 9u-12u (atelier) ma 14u-17u om de 14 
dagen wo 14u

Olieverf / Acryl do 14u do 13u30-16u30 di 14u di & do 13u30-16u30 

Patchwork quilt: vr 9u-12u en 13u30-
16u wo 14u vr 13u30-17u

Pergamano 2-wekelijks vr 14u-
16u30 wo 13u30-16u30

Portrettekenen wo 13u30-16u30 vr 9u30-11u30*
Retouches ma 13u30-16u di 9u-12u 1e & 3e do14u - 16u30

Schetsen di 13u30-16u* atelier: di 13u30-16u30
lessen: do 13u30-16u30

Schilderen, tegels ma 14u

Schilderen do 13u30-17u* atelier: ma 14u-17u

wo 9u-12u, di & do 14u-
16u30 & vr 13u30-16u30 
(atelier), 
vr 13u30-16u30 (les)

di 13u30-16u* di 14u (aquarel, teken- en 
schilderoefenatelier) di & wo 14u atelier: di 13u30-16u30

lessen: do 13u30-16u30
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3D wenskaarten ma 14u* 2-wekelijks vr 
14u-16u30 di 14u-16u30

Aquarel wo 13u30-15u30 wo 13u30-16u30 ma & do 14u-16u30 vr 14u di & do 13u30-16u30

Bloemschikken laatste vr/mnd vr 14u (zie Wijs)
di 9u-11u & 13u30-
15u30/13u30-16u30 (zie 
Wijs)

di 9u30 (zie Wijs)

Boekbinden ma & do 8u30
Boetseren ma 14u-17u ma & do 14u-17u ma 10u
Borduren ma 14u* vr 9u-12 en 13u30-16u wo 14u vr 13u30-17u di 14u do 14u-16u30
Breien ma 14u* wo 14u ma & di 13u30-16u di 14u-17u di 14u-17u ma 13u30-16u30 di 14u wo 14u do 14u-16u30
Crea ma 14u* do 13u30-16u30 laatste di (zie Wijs) uiltjesproject elke di 14u wo 14u
Fotografie maandelijks maandelijks (zie agenda) ma 14u 1e en 3e do 14u-16u30
Film- en video-
bewerking

filmbewerking op do om 
de 14 dagen

Glas in lood vr 9u-11u30 vr 14u-17u
Glasgraveren do 14u-17u di 14u
Glazuren ma 10u-12u (5 lessen)
Haken ma 14u* wo 14u ma & di 13u30-16u di 14u-17u di 14u-17u ma 13u30-16u30 do 14u do 14u-16u30

Hobby ma 14u* ma & do 13u30-17u (De 
Sfeermakers) ma & di 13u30-16u30 ma 13u30-16u30 di 14u wo 14u ma 13u30-16u30 di & wo 14u

Houtbewerking di & wo 14u
Houtsnijwerk ma 14u-17u do 14u ma 14u, vr 9u

Juwelen maken volgens agenda wo 9u-11u30 (zie Wijs)
atelier: 2e & 4e do 13u30-
16u30, basis en herstellen:
1e do 14u - 17u

Kaartjes maken 2e do 13u30 (hobbydotten) ma & wo 13u-16u ma 14u-17u vr 13u30 (1/mnd) di 14u-16u30

Kalligrafie ma 9u30-12u (gevorderd.) 
ma 14u-17u (beginners) wo 9u-11u30 (atelier) 2-wekelijks vr 13u30-

16u* atelier gevord.: 1e en 3e di di 13u45 en 15u45

Kantklossen 1e & 3e do 14u-17u ma 14u

Keramiek do 9u30-12u30 (beginners)
do 14u-17u (atelier) di, wo & vr namiddag ma & do 14u-17u wo 14u30 (staand) 

wo 15u45 (liggend)

atelier: Ellen (09 266 30 50) 
lessen: ma 9u-12u
5 lessen beg.: 9u30-12u

ma, di & do 14u

Kledij
Duurzaam en creatief 
restylen van je kleerkast:  
ma 10u-13u

Kunstige creativi-
teit voor iedereen vr 9u30-11u30

Mandala’s borduren ma 14u*
Mandala’s tekenen wo 14u-17u (lessenreeks)
Modelbouw ma 9u-12u ma & wo 9u

Naaien
di 9u30-12u en 13u30-
16u30 (atelier)
vr 12u30-16u (naailes beg.)

do 13u-16u wo & do 14u-17u 
di 9u-12u (atelier)
di 13u30-16u (start 
reeks 20/9)*

do 9u-12u (atelier) ma 14u-17u om de 14 
dagen wo 14u

Olieverf / Acryl do 14u do 13u30-16u30 di 14u di & do 13u30-16u30 

Patchwork quilt: vr 9u-12u en 13u30-
16u wo 14u vr 13u30-17u

Pergamano 2-wekelijks vr 14u-
16u30 wo 13u30-16u30

Portrettekenen wo 13u30-16u30 vr 9u30-11u30*
Retouches ma 13u30-16u di 9u-12u 1e & 3e do14u - 16u30

Schetsen di 13u30-16u* atelier: di 13u30-16u30
lessen: do 13u30-16u30

Schilderen, tegels ma 14u

Schilderen do 13u30-17u* atelier: ma 14u-17u

wo 9u-12u, di & do 14u-
16u30 & vr 13u30-16u30 
(atelier), 
vr 13u30-16u30 (les)

di 13u30-16u* di 14u (aquarel, teken- en 
schilderoefenatelier) di & wo 14u atelier: di 13u30-16u30

lessen: do 13u30-16u30

75* niet tijdens schoolvakanties
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Sier- en kijkdozen wo 9u-12u (atelier)
Soepcafé 1e & 3e wo 11u-13u

Speksteen
di, wo 9u30-12u (atelier)
di 9u30-12 u. (speksteen 
bewerken: 5 lessen) 

Stoelstofferen di & wo 14u
Stoelvlechten wo 14u

Tekenen do 9u30-11u30 di 13u30-16u* vr 14u do 14u-17u vr 13u30-16u30 woe 14u, do 10u atelier: di 13u30-16u30 
lessen: do 13u30-16u30

Tiffany vr 9u-11u30
di 8u45-11u30 
di 13u30-16u30
beide afwisselend

do 14u

Vilten 2e ma 9u
Wasschilderen 3e wo 13u-16u
Wenskaarten ma & wo 13u-16u wo 13u di 14u-16u30

RECREATIEF DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER
Babbeltafel vr 14u* ma & vr 14u-16u
Bibliotheek ma 14u-16u30 di & do 14u-17u dagelijks mogelijk dagelijks (ruilbibliotheek) dagelijks mogelijk

Biljart dagelijks, op di in groep meer info aan het onthaal dagelijks dagelijks 9u-17u30 dagelijks dagelijks

biljartles: do 9u (gevor-
derden), 9u30 (beginners) 
competitie: ma 13u
vrij spel: di, wo, do-nm, vr

carambole: dagelijks
competitie: do-namiddag
initiatie: ma 13u-16u +  
di 9u-12u

Bingo 2e wo 14u volgens agenda 3e wo 14u 3e vr 14u-16u30 4e di 14u30 1e do (zie agenda) zie Wijs zie Wijs 2e wo 14u
Bridge wo 13u30-17u30 1e,3e & 5e vr 14u
Dansnamiddag maandelijks zie Wijs zie Wijs
Darts dagelijks

Film 1x/mnd (zie Wijs) 1e wo 14u Zie Wijs
3e vr 14u-17u, 
de geheimen van de 
film: di 14u

maandelijks op vr (zie 
Wijs)* 1e vr 14u

Gezelschapspelen vr 14u-17u
3e do met begeleiding 
dagelijks beschikbaar in 
ontmoetingsruimte

di & vr 14u-17u dagelijks dagelijks vanaf 13u30 elke 3e woensdag 2e ma 13u30-16u30  
(wzc De Liberteyt) beschikbaar dagelijks vrij beschikbaar dagelijks

Gezond ontbijt di 8u30 (maandelijks)

Kaarten di & do 13u30-17u 
(wiezen) wo 14u-17u maandelijks ma 14u dagelijks vanaf 13u30 dagelijks do 13u30-17u dageliks vanaf 9u (vrij) dagelijks 13u30 dagelijks

Koor/zanggroep zangstonde: di 14u-15u 
(2-wekelijks)

zing maar mee: ma 14u-
15u30 2e & 4e vr 14u-16u do 10u-11u di 14u30-16u

Kranten dagelijks elke werkdag dagelijks dagelijks dagelijks dagelijks dagelijks dagelijks dagelijks dagelijks dagelijks
Kubb beschikbaar beschikbaar

Mantra's di 14u30-17u maandelijks 
(zie agenda) vr 13u45-14u45

Musicerende sen. /  
huisorkest

wo 9u30 (licht klassiek)
di 9u30 (evergreens)

Ontmoetingszaal / 
bar

dagelijks 9u-12u30 en 
13u30-17u30

9u30-12u30 en  
13u30-17u30 dagelijks 9u-18u zie agenda ma-vr 9u30-12u30 en 

13u30-17u30 dagelijks dagelijks dagelijks 9u-17u30 9u-17u30 dagelijks 9u30-17u30

Petanque ma & do 13u30 di & vr 13u30-17u wo 14u ma, di & do 13u45-17u30
Initiatie petanque: zie Wijs

elke namiddag: ma, di, 
wo, vr vrij spel di & vr 14u-17u

Pietjesbak di 14u (maandelijks) di & vr 14u-17u di 14u-17u
Rummikub ma 15u, vr 14u di 14u-17u di 14u dagelijks mogelijk dagelijks

Samen lezen do 10u30-11u30 (2-weke-
lijks) do 14u30-15u30 (zie Wijs)

Schaken / dammen vr 14u-17u ma 14u wo 14u-17u di 14u-17u Schaken: vr 14u-17u
Schaakinitiatie: do 14u-17u

Scrabble vr 13u45-16u30 ma 14u di 14u-17u ma 14u wo 13u45 ma 14u-17u
Sjoelbak di & vr 14u-17u di-nm 14u

Snoepnamiddag
1e vr, 3e ma 14u
4e ma 13u30 (Zoete 
Koekskes)

zie Wijs volgens agenda, 14u maandelijks zie Wijs wo of do (zie Wijs) 3e wo 14u (op datum, zie 
Wijs) volgens agenda, 14u
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Sier- en kijkdozen wo 9u-12u (atelier)
Soepcafé 1e & 3e wo 11u-13u

Speksteen
di, wo 9u30-12u (atelier)
di 9u30-12 u. (speksteen 
bewerken: 5 lessen) 

Stoelstofferen di & wo 14u
Stoelvlechten wo 14u

Tekenen do 9u30-11u30 di 13u30-16u* vr 14u do 14u-17u vr 13u30-16u30 woe 14u, do 10u atelier: di 13u30-16u30 
lessen: do 13u30-16u30

Tiffany vr 9u-11u30
di 8u45-11u30 
di 13u30-16u30
beide afwisselend

do 14u

Vilten 2e ma 9u
Wasschilderen 3e wo 13u-16u
Wenskaarten ma & wo 13u-16u wo 13u di 14u-16u30

RECREATIEF DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER
Babbeltafel vr 14u* ma & vr 14u-16u
Bibliotheek ma 14u-16u30 di & do 14u-17u dagelijks mogelijk dagelijks (ruilbibliotheek) dagelijks mogelijk

Biljart dagelijks, op di in groep meer info aan het onthaal dagelijks dagelijks 9u-17u30 dagelijks dagelijks

biljartles: do 9u (gevor-
derden), 9u30 (beginners) 
competitie: ma 13u
vrij spel: di, wo, do-nm, vr

carambole: dagelijks
competitie: do-namiddag
initiatie: ma 13u-16u +  
di 9u-12u

Bingo 2e wo 14u volgens agenda 3e wo 14u 3e vr 14u-16u30 4e di 14u30 1e do (zie agenda) zie Wijs zie Wijs 2e wo 14u
Bridge wo 13u30-17u30 1e,3e & 5e vr 14u
Dansnamiddag maandelijks zie Wijs zie Wijs
Darts dagelijks

Film 1x/mnd (zie Wijs) 1e wo 14u Zie Wijs
3e vr 14u-17u, 
de geheimen van de 
film: di 14u

maandelijks op vr (zie 
Wijs)* 1e vr 14u

Gezelschapspelen vr 14u-17u
3e do met begeleiding 
dagelijks beschikbaar in 
ontmoetingsruimte

di & vr 14u-17u dagelijks dagelijks vanaf 13u30 elke 3e woensdag 2e ma 13u30-16u30  
(wzc De Liberteyt) beschikbaar dagelijks vrij beschikbaar dagelijks

Gezond ontbijt di 8u30 (maandelijks)

Kaarten di & do 13u30-17u 
(wiezen) wo 14u-17u maandelijks ma 14u dagelijks vanaf 13u30 dagelijks do 13u30-17u dageliks vanaf 9u (vrij) dagelijks 13u30 dagelijks

Koor/zanggroep zangstonde: di 14u-15u 
(2-wekelijks)

zing maar mee: ma 14u-
15u30 2e & 4e vr 14u-16u do 10u-11u di 14u30-16u

Kranten dagelijks elke werkdag dagelijks dagelijks dagelijks dagelijks dagelijks dagelijks dagelijks dagelijks dagelijks
Kubb beschikbaar beschikbaar

Mantra's di 14u30-17u maandelijks 
(zie agenda) vr 13u45-14u45

Musicerende sen. /  
huisorkest

wo 9u30 (licht klassiek)
di 9u30 (evergreens)

Ontmoetingszaal / 
bar

dagelijks 9u-12u30 en 
13u30-17u30

9u30-12u30 en  
13u30-17u30 dagelijks 9u-18u zie agenda ma-vr 9u30-12u30 en 

13u30-17u30 dagelijks dagelijks dagelijks 9u-17u30 9u-17u30 dagelijks 9u30-17u30

Petanque ma & do 13u30 di & vr 13u30-17u wo 14u ma, di & do 13u45-17u30
Initiatie petanque: zie Wijs

elke namiddag: ma, di, 
wo, vr vrij spel di & vr 14u-17u

Pietjesbak di 14u (maandelijks) di & vr 14u-17u di 14u-17u
Rummikub ma 15u, vr 14u di 14u-17u di 14u dagelijks mogelijk dagelijks

Samen lezen do 10u30-11u30 (2-weke-
lijks) do 14u30-15u30 (zie Wijs)

Schaken / dammen vr 14u-17u ma 14u wo 14u-17u di 14u-17u Schaken: vr 14u-17u
Schaakinitiatie: do 14u-17u

Scrabble vr 13u45-16u30 ma 14u di 14u-17u ma 14u wo 13u45 ma 14u-17u
Sjoelbak di & vr 14u-17u di-nm 14u

Snoepnamiddag
1e vr, 3e ma 14u
4e ma 13u30 (Zoete 
Koekskes)

zie Wijs volgens agenda, 14u maandelijks zie Wijs wo of do (zie Wijs) 3e wo 14u (op datum, zie 
Wijs) volgens agenda, 14u

* niet tijdens schoolvakanties
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RECREATIEF DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER
Toneel wo 10u do 9u ma 17u30
Volksspelen 2e wo 14u-17u
Voorleesuurtje

BEWEGING DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER
Aerobic ma 14u-15u di 8u45-9u45 di 14u-15u vr 9u*
Badminton wo 13u30-15u30
Body & mind ma 10u15-11u15*
Dans je fit ma 9u-10u di 15u-16u vr 10u
Dans je vrij ma 14u-15u

Dans, Disco ma 14u-15u
di 9u45* en 11u*,  
wo 13u45* (gevord.)
do 9u (beginners)

Dans, Discoline vr 10u05-11u05 (beg.),  
vr 11u20-12u20 (gevord.)

Dans, Gipsy di 16u15*
Dans, Historische ma 16u30*
Dans, Jazz wo 11u20
Dans, Latino di 14u-15u di 10u45-11u45 ma 9u50

Dans, Line beg.: vr 10u30-11u30 
gevord.: vr 14u *

beg.: wo 14u45-15u45
gevord.: wo 13u30-14u30

di 14u (beginners)
di 15u (gevord. gr 1) 
en16u (gevord. gr 2)

wo 9u-10u 
wo 10u10-11u10

Dans, Meditatieve do 10u15
Dance out vr 9u30-10u30
Dans, Perzische wo 16u15*
Dans, Salondans di 14u-15u do 14u45
Dans, Tapdans wo 15u*

Daoyin
di 14u30-15u30 
(staand),  
di 16u-17u (liggend)

wo 14u30-15u30 (staand), 
15u45-17u (liggend)

Easy Work Out di 11u-12u

Fietsen 1x/mnd op ma (zie Wijs)* zie Wijs di 1x/mnd in het seizoen do 1x/mnd in seizoen 3e do (maart t.e.m. 
september) 13u45

Fitness dagelijks (buiten)
vrije fitness: ma 9u-17u30, 
di 11u-17u30u, wo 9u-
17u30,  vrij 14u30-17u30

Funrobics di 9u50-10u50
Home trainer dagelijks, na afspraak dagelijks
Krachttraining 
voor senioren di 8u40-9u40

Lenigheidstraining ma 14u (in 't Hoeveke)
Mantra's zingen 4e di 14u-16u30
Meditatie wo 10u15-11u15 ma 15u30-16u15 wo 10u ma 14u-15u

Mindfull ontspannen wo 9u30-11u30 (energie-
meditatie) di 11u-11u45 Stressvermindering en 

ontspannen: vr 15u-16u
NIA ma 9u30*
Padel di 16u-17u

Pilates gevord.: ma 16u30-17u30
beg.: ma 17u45-18u45 ma 10u15-11u15 di 10u15, 11u30, 13u30 ma 13u* en 14u*

wo 9u-10u 
do 10u45-11u45
gevord.: wo 10u10-11u10

Pralaya yoga di 15u15-16u15

Qi Gong di 11u30-12u30 vr 13u30-14u30 en 14u45-
15u45 di 14u-15u di 14u45 vr 10u15* en 11u15* do 9u30-10u30

Ritmisch turnen di 9u-10u, 10u15-11u15 ma 14u-15u
Rollatordans
Salsa ma 11u-12u
Start to move do 11u30-12u30
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RECREATIEF DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER
Toneel wo 10u do 9u ma 17u30
Volksspelen 2e wo 14u-17u
Voorleesuurtje

BEWEGING DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER
Aerobic ma 14u-15u di 8u45-9u45 di 14u-15u vr 9u*
Badminton wo 13u30-15u30
Body & mind ma 10u15-11u15*
Dans je fit ma 9u-10u di 15u-16u vr 10u
Dans je vrij ma 14u-15u

Dans, Disco ma 14u-15u
di 9u45* en 11u*,  
wo 13u45* (gevord.)
do 9u (beginners)

Dans, Discoline vr 10u05-11u05 (beg.),  
vr 11u20-12u20 (gevord.)

Dans, Gipsy di 16u15*
Dans, Historische ma 16u30*
Dans, Jazz wo 11u20
Dans, Latino di 14u-15u di 10u45-11u45 ma 9u50

Dans, Line beg.: vr 10u30-11u30 
gevord.: vr 14u *

beg.: wo 14u45-15u45
gevord.: wo 13u30-14u30

di 14u (beginners)
di 15u (gevord. gr 1) 
en16u (gevord. gr 2)

wo 9u-10u 
wo 10u10-11u10

Dans, Meditatieve do 10u15
Dance out vr 9u30-10u30
Dans, Perzische wo 16u15*
Dans, Salondans di 14u-15u do 14u45
Dans, Tapdans wo 15u*

Daoyin
di 14u30-15u30 
(staand),  
di 16u-17u (liggend)

wo 14u30-15u30 (staand), 
15u45-17u (liggend)

Easy Work Out di 11u-12u

Fietsen 1x/mnd op ma (zie Wijs)* zie Wijs di 1x/mnd in het seizoen do 1x/mnd in seizoen 3e do (maart t.e.m. 
september) 13u45

Fitness dagelijks (buiten)
vrije fitness: ma 9u-17u30, 
di 11u-17u30u, wo 9u-
17u30,  vrij 14u30-17u30

Funrobics di 9u50-10u50
Home trainer dagelijks, na afspraak dagelijks
Krachttraining 
voor senioren di 8u40-9u40

Lenigheidstraining ma 14u (in 't Hoeveke)
Mantra's zingen 4e di 14u-16u30
Meditatie wo 10u15-11u15 ma 15u30-16u15 wo 10u ma 14u-15u

Mindfull ontspannen wo 9u30-11u30 (energie-
meditatie) di 11u-11u45 Stressvermindering en 

ontspannen: vr 15u-16u
NIA ma 9u30*
Padel di 16u-17u

Pilates gevord.: ma 16u30-17u30
beg.: ma 17u45-18u45 ma 10u15-11u15 di 10u15, 11u30, 13u30 ma 13u* en 14u*

wo 9u-10u 
do 10u45-11u45
gevord.: wo 10u10-11u10

Pralaya yoga di 15u15-16u15

Qi Gong di 11u30-12u30 vr 13u30-14u30 en 14u45-
15u45 di 14u-15u di 14u45 vr 10u15* en 11u15* do 9u30-10u30

Ritmisch turnen di 9u-10u, 10u15-11u15 ma 14u-15u
Rollatordans
Salsa ma 11u-12u
Start to move do 11u30-12u30

* niet tijdens schoolvakanties
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BEWEGING DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER
Stoelturnen vr 13u-14u di 15u30-16u30
Stretchen do 15u45-16u45 di 10u-11u vr 11u*

Tafeltennis di 14u wo 9u-10u45 (les)
wo 9u-10u45 (atelier)

dagelijks 9u-17u,  
op afspraak

do 14u (vrij spel),
14u-15u45 (initiatie -  
5 lessen)

vr 13u30-17u di 9u-12u

Tai Chi / beginners ma 14u-15u (10 lessen) do 10u-11u di 15u30-16u30 do 9u30-11u  ma 10u-11u ma 9u15 wo 10u45-11u45 wo 9u *

Tai Chi / gevorderd. vr 8u50-9u50 di 9u30-10u30 di 9u30-11u do 9u30-11u groep 1: vr 9u30-10u30 
groep 2: vr 10u45-11u45

ma 10u15, di 9u 
do 10u  en 11u wo 9u30-10u30 do 9u-10u 

do 10u-11u10 wo 10u10*

Turnen do 8u45-9u45* (sept-juni) do 14u30-15u30 wo 9u15-10u15 wo 10u (zie Wijs) do 10u-11u ma 8u40-9u40

Wandelen

1x/mnd: ±10km (zie Wijs)
wo 10u (korte wandeling)
vr 9u30-11u (±6km)

volgens agenda 
zo 14u
1x/mnd  (±15km)

zie Wijs 1e do-namiddag  
(zie Wijs) ma (zie Wijs) op datum (zie Wijs)

ma 14u30 (zie Wijs) 
di 14u30 (korte wande-
ling) 
do 14u (10.000 stappen)

3e do (bestemming, zie 
Wijs)
Stadswandelingen: zie Wijs

2e di 13u30 (zie Wijs)

Yoga ma 9u-10u (Hatha) ma 10u10-11u en 
11u10-12u wo 11u-12u wo 9u15-10u15

ma 11u30-12u30
do 8u45-9u45
do 10u-11u
do 11u15-12u15

do 11u-12u do 14u, 15u 
vr 9u, 10u15

di 9u-10u 
di 10u10-11u10 di 13u45* vr 8u40-9u40

Yogalates do 14u-15u vr 11u-12u wo 11u20-12u20
Yoga op maat / 
med. yoga

ma 9u30-10u30 en 
10u45-11u45

Yoga relaxatie wo 9u-10u

Yoga stoeloefening ma 14u15-15u30 do 14u-15u vr 14u di 15u* vr 10u-11u
Zelfverdediging vr 9u-10u30

Zumba ma 11u30-12u30 ma 9u-10u do 9u-10u, 10u15-11u15 vr 13u30-14u30 wo 11u* (Gold)
vr 9u10-10u10 
vr 10u20-11u20 
vr 11u30-12u30 (light)

ma 10u45* en 15u15*

Zwemmen ma 16u-17u ma 16u-17u

VORMING DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER

Bakken
do 9u-12u & 14u-17u 
1x/mnd bakworkshop 
volgens agenda 14u-17u

zie Wijs do 9u-12u & 14u-17u (zie 
Wijs) 3e di 14u-17u

Computer initiatie do 9u-12u (10 lessen) volgens agenda do 13u30-16u (Windows 
10 beginners) ma 9u-12u

Computer beginners zie Wijs vr 9u30-11u30 (4 lessen) wo 9u-12u05 di 9u (Windows 10)
Computer  
gevorderden wo 9u-12u (10 lessen) wo 13u30

Computer  
fotobewerking zie agenda

Photoshop Elements:  
reeks: vr 14u 
spreekuur: di-nm (op 
afspraak)

Computer 
Google Workshop zie Wijs

Computer Itsme, 
Whatsapp wo 9u

Computer  
Powerpoint zie agenda

spreekuur: di-nm op 
afspraak
reeks: ma 14u

Computer tablets &  
smartphones

smartphone reeks:  
di 9u-12u (6 lessen)

di 9u-12u05(table/smart-
phone) wo 9u-12u05

di 14u (CVO) 
wo 14u (reeks 10 
lessen)

ma 9u-11u (smart-
phone beginners) zie agenda vr 9u-12u (tablet lessen 

voor beginners)
vr 9u* (veilig omgaan met 
smartphone)

Smartphone- en tablet 
initiatie: vr 14u-16u15 
Smartphone- en tablet 
vervolg: vr 9u-11u15 
Beiden zie agenda

Computeratelier di 13u30-16u30 (pc-hoekje) maandelijks op di 2e & 4e do 9u30-11u30

Computerspreekuur wo 14u-16u30  
(op afspraak)

op afspraak 2-wekelijks wo 
(niet tijdens zomer)

di 9u-12u (computerbuddy) 
ma 13u30-16u30 (Apple)
pc dokter: volgens agenda

zie Wijs ma, wo & vr op afspraak 1e & 3e wo 14u zie agenda di vanaf 18u ma 14u op afspraak wo & vr 10u-12u (op 
afspraak) do 14u-16u (op afspraak)



81

BEWEGING DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER
Stoelturnen vr 13u-14u di 15u30-16u30
Stretchen do 15u45-16u45 di 10u-11u vr 11u*

Tafeltennis di 14u wo 9u-10u45 (les)
wo 9u-10u45 (atelier)

dagelijks 9u-17u,  
op afspraak

do 14u (vrij spel),
14u-15u45 (initiatie -  
5 lessen)

vr 13u30-17u di 9u-12u

Tai Chi / beginners ma 14u-15u (10 lessen) do 10u-11u di 15u30-16u30 do 9u30-11u  ma 10u-11u ma 9u15 wo 10u45-11u45 wo 9u *

Tai Chi / gevorderd. vr 8u50-9u50 di 9u30-10u30 di 9u30-11u do 9u30-11u groep 1: vr 9u30-10u30 
groep 2: vr 10u45-11u45

ma 10u15, di 9u 
do 10u  en 11u wo 9u30-10u30 do 9u-10u 

do 10u-11u10 wo 10u10*

Turnen do 8u45-9u45* (sept-juni) do 14u30-15u30 wo 9u15-10u15 wo 10u (zie Wijs) do 10u-11u ma 8u40-9u40

Wandelen

1x/mnd: ±10km (zie Wijs)
wo 10u (korte wandeling)
vr 9u30-11u (±6km)

volgens agenda 
zo 14u
1x/mnd  (±15km)

zie Wijs 1e do-namiddag  
(zie Wijs) ma (zie Wijs) op datum (zie Wijs)

ma 14u30 (zie Wijs) 
di 14u30 (korte wande-
ling) 
do 14u (10.000 stappen)

3e do (bestemming, zie 
Wijs)
Stadswandelingen: zie Wijs

2e di 13u30 (zie Wijs)

Yoga ma 9u-10u (Hatha) ma 10u10-11u en 
11u10-12u wo 11u-12u wo 9u15-10u15

ma 11u30-12u30
do 8u45-9u45
do 10u-11u
do 11u15-12u15

do 11u-12u do 14u, 15u 
vr 9u, 10u15

di 9u-10u 
di 10u10-11u10 di 13u45* vr 8u40-9u40

Yogalates do 14u-15u vr 11u-12u wo 11u20-12u20
Yoga op maat / 
med. yoga

ma 9u30-10u30 en 
10u45-11u45

Yoga relaxatie wo 9u-10u

Yoga stoeloefening ma 14u15-15u30 do 14u-15u vr 14u di 15u* vr 10u-11u
Zelfverdediging vr 9u-10u30

Zumba ma 11u30-12u30 ma 9u-10u do 9u-10u, 10u15-11u15 vr 13u30-14u30 wo 11u* (Gold)
vr 9u10-10u10 
vr 10u20-11u20 
vr 11u30-12u30 (light)

ma 10u45* en 15u15*

Zwemmen ma 16u-17u ma 16u-17u

VORMING DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER

Bakken
do 9u-12u & 14u-17u 
1x/mnd bakworkshop 
volgens agenda 14u-17u

zie Wijs do 9u-12u & 14u-17u (zie 
Wijs) 3e di 14u-17u

Computer initiatie do 9u-12u (10 lessen) volgens agenda do 13u30-16u (Windows 
10 beginners) ma 9u-12u

Computer beginners zie Wijs vr 9u30-11u30 (4 lessen) wo 9u-12u05 di 9u (Windows 10)
Computer  
gevorderden wo 9u-12u (10 lessen) wo 13u30

Computer  
fotobewerking zie agenda

Photoshop Elements:  
reeks: vr 14u 
spreekuur: di-nm (op 
afspraak)

Computer 
Google Workshop zie Wijs

Computer Itsme, 
Whatsapp wo 9u

Computer  
Powerpoint zie agenda

spreekuur: di-nm op 
afspraak
reeks: ma 14u

Computer tablets &  
smartphones

smartphone reeks:  
di 9u-12u (6 lessen)

di 9u-12u05(table/smart-
phone) wo 9u-12u05

di 14u (CVO) 
wo 14u (reeks 10 
lessen)

ma 9u-11u (smart-
phone beginners) zie agenda vr 9u-12u (tablet lessen 

voor beginners)
vr 9u* (veilig omgaan met 
smartphone)

Smartphone- en tablet 
initiatie: vr 14u-16u15 
Smartphone- en tablet 
vervolg: vr 9u-11u15 
Beiden zie agenda

Computeratelier di 13u30-16u30 (pc-hoekje) maandelijks op di 2e & 4e do 9u30-11u30

Computerspreekuur wo 14u-16u30  
(op afspraak)

op afspraak 2-wekelijks wo 
(niet tijdens zomer)

di 9u-12u (computerbuddy) 
ma 13u30-16u30 (Apple)
pc dokter: volgens agenda

zie Wijs ma, wo & vr op afspraak 1e & 3e wo 14u zie agenda di vanaf 18u ma 14u op afspraak wo & vr 10u-12u (op 
afspraak) do 14u-16u (op afspraak)

* niet tijdens schoolvakanties
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VORMING DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER
Digitale fotografie foto atelier 1e, 3e wo 9u15* ma 14u
Digitaliseren en 
fotobewerking di 9u30-11u30

Digitale trends di 13u30-16u35  
(10 lessen)

Duits beginners: 10u-11u30
do 14u (opfris) 
vr 14u-15u15 (conver-
satie gevord.)

babbeltafel: 2-wekelijks  
di 10u-11u

Engels beginners ma 9u30-11u30 vr 9u30-11u20 ma 9u30-11u30
Engels gevorderden do 10u*
Engels conversatie /
les di 10u* do 9u45-12u wo 9u30-12u ma 13u30-16u wo10u-11u30* di 10u di 14u30-16u do 10u15 do 9u30-10u30

Engelse taal & 
cultuur do 10u-11u

Facebook do 10u-11u30

Filosofie 2e & 4e wo14u-17u 
(mens & cultuur) 2-wekelijks ma 14u*

Fotografie di vr 9u (beginners)
Frans beginners do 14u-16u
Frans gevorderden vr 10u di 8u40-10u10
Frans conversatie / 
les ma 9u45-11u45 di 14u30-16u30 ma 13u30-16u25 do 16u-17u do 9u30-11u* praatgroep: 2-wekelijks  

di 10u-11u30
di 10u20-11u50 
wo 14u-16u di 10u* (Bistro 2x/maand) ma 14u-16u

Gitaar
samenspel: ma 9u30 
beginners: 13u-14u30 
gevorderden: 15u-16u30

do 13u30-15u(atelier)

Griekse conversatie di 9u30 (beginners),  
do 14u (gevorderden)

Italiaans do 14u-16u (beginners) di 13u30-16u25 di 10u-11u30 (conver-
satie)*

vr 9u-10u55 (3B)
vr 9u-10u55 (4B) 
di 10u-11u (praatgroep)

1e & 3e wo 10u-11u30 
(praatgroep)

Koken wo 9u30-12u (volgens 
agenda) zie Wijs vr (zie Wijs)

voor mannen: 2e of 4e vr 
9u30-13u
samen koken: 3e vr 
9u30-13u

Kunstzinnige 
vorming

ma 14u30-17u (zie 
Wijs) 2e & 4e di 9u30 (zie Wijs)

Leeszaal elke weekdag 9u30-
17u45 dagelijks leesfan: 3e do (oneven 

maand) 14u30-16u30
Muurkrant /  
discussiegroep vr 14u 2e & 4e do 13u30-15u  

Muziek beluisteren maandelijks (zie Wijs) 3e di 14u-17u
Muziek blokfluit di 9u30
Muziek mandoline do 9u30
Muziekfilosofie
Op stap met Neder-
lands in je buurt do 14u-16u ma 10u* wo 9u30-11u30 wo 9u30-11u30 do 14u vr 9u30 do 13u30

Piano / keyboard wo 9u30-11u30 
(keyboard)*

Schaakles di, wo of vr 2e & 4e vr 15u
Spaans beginners vr 13u30-16u35 do 14u-16u ma 10u di 9u30-11u wo 9u* ma 13u30-15u
Spaans medium do 9u45-12u gevord.: ma 15u15- 16u45

Spaans gevorderden ma 13u30-15u30 (niv. 3) ma 9u30-11u30, do 9u30-
11u30 wo 9u-11u55 ma 9u30-11u20 vr (praatgroep) wo 10*

Spaans conversatie 
/ les do 10u-11u30 do* (praatgroep) wo 9u30-11u (6-lessen) vr 10u15-11u40 (praat-

groep)
Stamboom- 
onderzoek 1x/mnd zie agenda Wijs 1e do 

Turks beginners do 9u30-11u30 do 15u
Turks gevorderden do 13u30
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VORMING DE BOEI DE HORIZON DE KNOOP DE MANTEL DE REGENBOOG DE THUISHAVEN DE VLASCHAARD DE WATERSPIEGEL SPELTINCX TEN HOVE WIBIER
Digitale fotografie foto atelier 1e, 3e wo 9u15* ma 14u
Digitaliseren en 
fotobewerking di 9u30-11u30

Digitale trends di 13u30-16u35  
(10 lessen)

Duits beginners: 10u-11u30
do 14u (opfris) 
vr 14u-15u15 (conver-
satie gevord.)

babbeltafel: 2-wekelijks  
di 10u-11u

Engels beginners ma 9u30-11u30 vr 9u30-11u20 ma 9u30-11u30
Engels gevorderden do 10u*
Engels conversatie /
les di 10u* do 9u45-12u wo 9u30-12u ma 13u30-16u wo10u-11u30* di 10u di 14u30-16u do 10u15 do 9u30-10u30

Engelse taal & 
cultuur do 10u-11u

Facebook do 10u-11u30

Filosofie 2e & 4e wo14u-17u 
(mens & cultuur) 2-wekelijks ma 14u*

Fotografie di vr 9u (beginners)
Frans beginners do 14u-16u
Frans gevorderden vr 10u di 8u40-10u10
Frans conversatie / 
les ma 9u45-11u45 di 14u30-16u30 ma 13u30-16u25 do 16u-17u do 9u30-11u* praatgroep: 2-wekelijks  

di 10u-11u30
di 10u20-11u50 
wo 14u-16u di 10u* (Bistro 2x/maand) ma 14u-16u

Gitaar
samenspel: ma 9u30 
beginners: 13u-14u30 
gevorderden: 15u-16u30

do 13u30-15u(atelier)

Griekse conversatie di 9u30 (beginners),  
do 14u (gevorderden)

Italiaans do 14u-16u (beginners) di 13u30-16u25 di 10u-11u30 (conver-
satie)*

vr 9u-10u55 (3B)
vr 9u-10u55 (4B) 
di 10u-11u (praatgroep)

1e & 3e wo 10u-11u30 
(praatgroep)

Koken wo 9u30-12u (volgens 
agenda) zie Wijs vr (zie Wijs)

voor mannen: 2e of 4e vr 
9u30-13u
samen koken: 3e vr 
9u30-13u

Kunstzinnige 
vorming

ma 14u30-17u (zie 
Wijs) 2e & 4e di 9u30 (zie Wijs)

Leeszaal elke weekdag 9u30-
17u45 dagelijks leesfan: 3e do (oneven 

maand) 14u30-16u30
Muurkrant /  
discussiegroep vr 14u 2e & 4e do 13u30-15u  

Muziek beluisteren maandelijks (zie Wijs) 3e di 14u-17u
Muziek blokfluit di 9u30
Muziek mandoline do 9u30
Muziekfilosofie
Op stap met Neder-
lands in je buurt do 14u-16u ma 10u* wo 9u30-11u30 wo 9u30-11u30 do 14u vr 9u30 do 13u30

Piano / keyboard wo 9u30-11u30 
(keyboard)*

Schaakles di, wo of vr 2e & 4e vr 15u
Spaans beginners vr 13u30-16u35 do 14u-16u ma 10u di 9u30-11u wo 9u* ma 13u30-15u
Spaans medium do 9u45-12u gevord.: ma 15u15- 16u45

Spaans gevorderden ma 13u30-15u30 (niv. 3) ma 9u30-11u30, do 9u30-
11u30 wo 9u-11u55 ma 9u30-11u20 vr (praatgroep) wo 10*

Spaans conversatie 
/ les do 10u-11u30 do* (praatgroep) wo 9u30-11u (6-lessen) vr 10u15-11u40 (praat-

groep)
Stamboom- 
onderzoek 1x/mnd zie agenda Wijs 1e do 

Turks beginners do 9u30-11u30 do 15u
Turks gevorderden do 13u30

* niet tijdens schoolvakanties
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10-daagse van de 
 Geestelijke Gezondheid

Dit jaar staat de 10-daag-
se van de Geestelijke 
Gezondheid in het teken 
van ‘kracht’. “We heb-
ben allemaal sterktes 
waarop we trots mogen 
zijn.  Alleen, soms zien 
we ze niet of lijken ze 
vanzelfsprekend”, zegt 
psycholoog Els Aerssens. 
“Onder het motto ‘samen 
veerkrachtig’ nodigen 
we mensen uit om hun 
kracht te ontdekken, er 
trots op te zijn en ze ook 
in te zetten om anderen 
te helpen.”

Veranderende 
 levensrollen
“Kracht haal je uit je 
identiteit en die staat 
bij ouder worden onder 
druk want veel rollen in 
je leven veranderen of 
verdwijnen”, stelt Els. “Je 
partner kan wegvallen, je 
wordt misschien mantel-

zorger, je grootouderrol 
verandert: je past bv. vaak 
op je kleinkinderen tot 
het moment aanbreekt 
dat ze op eigen benen 
kunnen staan. Groot-
ouders hebben het daar 
vaak lastig mee.”
“Dat roept vragen op die 
verband houden met 
zingeving: Wie ben ik? 
Wat wil ik nog doen? Voor 
wie doe ik het? Hoe ga ik 
daarmee om?”, aldus Els. 
“Vooral zichtbare tekenen 
van veroudering liggen 
bij veel ouderen moeilijk. 
Vaak hoor ik zeggen: ‘van 
een rollator moet ik niks 
weten’. Maar het is wel 
dankzij die rollator dat ze 
nog zelfstandig buiten 
kunnen komen en men-
sen ontmoeten.” 

Hulp leren aanvaarden
“Zinvol, waardig ouder 
worden houdt in dat je 

aanvaardt dat de rollen in 
je leven veranderen, dat 
je lichaam begint af te 
takelen, dat je hulp nodig 
zal hebben. De kracht van 
ouder worden houdt juist 
in dat je je beperkingen 
onder ogen ziet en hulp 
vraagt waar het nodig 
is. Zo behoud je wel je 
autonomie en kan je 
ook beter je kwaliteiten 
en talenten inzetten en 
valideren”, besluit Els.

Programma: zie de 
agenda’s van de LDC’s 
plus www.stad.gent/
veerkracht.
Beluister ook de podcast 
‘Geestig gezond ouder 
worden’, die door de 
psychologen van de 
LDC’s is gemaakt. Typ in 
de zoekbalk van Google 
de titel van de podcast 
en je komt automatisch 
op de pagina terecht.

Naar aanleiding van de 
10-daagse van de Geestelijke 
Gezondheid tussen 1 en 10 
oktober vinden in de meeste 
LDC’s voordrachten plaats 
om je eigen veerkracht 
- het vermogen om je 
aan te passen aan stress, 
tegenslag en veranderende 
levensomstandigheden - te 
ontdekken en te versterken. 
Alle activiteiten zijn gratis, 
maar schrijf je wel op 
voorhand in.



Ontdek het programma  
en schrijf je in via 
stad.gent/veerkracht

1 tot 10 oktober 2022

10-daagse van 
de veerkracht



ALBERT
BAERTSOEN

03.09.22–27.11.22
mskgent.be


